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Hlinka Ausztriában.
A népek életének tételes jogi 

szabályai alig vannak. A független 
országok egymáshoz való viszonya 
és egymással való érintkezése szank
cióval biró és kikényszeríthető sza
bályokkal jóformán egyáltalán nincs 
megkötve és egy-két nemzetközi 
konferencia és jó csomó nemzetközi 
egyezmény határozataitól eltekintve, 
jóformán azt mondhatjuk, hogy téte
les nemzetközi jog nem is létezik.

Csodálkoznunk ezen alig lehet. 
Addig, mig a nemzetek felett függet
len biró nincsen és nincsen hatalom, 
amely a jogsértő ellenében megvé- 
dené a sértett felet, a tételesen fel
állított nemzetközi jog igen efemer.

. . .  De ha kikényszeríthető nem
zetközi jogunk nincsen, mi az, ami 
az államok egymásmelletti létezését 
lehetővé teszi? Elképzelhető-e olyan 
nemzetközi helyzet, hogy az egyes 
államok egymás érdekeire és szerzett 
jogaira ne legyenek tekintettel0 Kell 
hogy legyenek bizonyos szabályok, 
melyek a nemzetek egymás iránti 
kötelességeit a mindennapi, békés 
életen kívül is meghatározzák.

Miként az egyének életében is 
vannak érdekek, melyek kiesnek a 
jogszabályok köréből és csupán az 
erkölcs és illem által védetnek meg, 
akként kell az illem és erkölcs által 
megvédetnie a nemzetek érintkezésé
nek jog által meg nem védett érde
keinek is.

Es minthogy a nemzetközi életben 
aránylag sokkal kevesebb az olyan 
érdek, melyet a jogrendszer véd, 
mint az egyéni életben, aránylag 
nagyobo fontosságú a nemzetközi 
illem és erkölcs is, mint az egyéni 
élet erkölcsei és illemszabályai. I

Es az az állam, amely ezeket a 
jogilag nem biztosított erkölcsi és 
illemszabályokat nem tartja meg, — 
éppen úgy, vagy még jobban rászol
gál a megvetésre és szemrehányásra, 
mint az illetlen és erkölcstelen ember.

Hogy pedig mindezeket felhozzuk, 
annak is megvan a maga oka.

A mi állami hatóságunkkal köz
vetlen szomszédos állam területén 
hetek — sőt mondhatjuk évek — óta 
hallatlan izgatás folyik Magyarország 
ellen. A felvidéki pánszláv izgatók, 
akik lelketlen munkájukkal itthon 
nem tudnak boldogulni, átlépnek a 
határon és ott szavalják el rágal
maikat, ahová a magyar hatóságok 
keze el nem ér.

Annak az államnak a területén, 
amellyel mi a legszorosabb állam
közelségben élünk, büntetlenül mon
danak el rágalmazó beszédeket a mi 
nemzetünkről, szabadon tartanak nép- 
gyüléseket a mi gyalázásunkra és a 
hatóságok hallgatása mellett izgatnak 
a mi törvényeink, a mi országgyűlé
sünk és a mi közigazgatásunk ellen.

De ha nincs is nemzetközi meg
állapodás, amely ezeket tiltja, szabad-e 
egyszerűen szemet hunynunk az ilyen 
eljárás fölött? Hiszen a nemzetközi 
tisztesség hozza magával, hogy egyet
len állam se tűrje, hogy területén 
másik független állam ellen izgassa
nak. Az egyén sem csupán a törvény
től való félelmében törődik Jmások 
érdekével is és a nemzeteknek sem 
csupán a tételes jogon alapuló köte
lességeik vannak más nemzetekké 
szemben. Az egyén is ismer erköl
csöt, tisztességet és illemet és er
kölcsöt, tisztességet, illemet ismer az 
államok legnagyobb része is.

De hol marad ez az illemtörvény, 
ha szövetséges államunk területén

szabad izgatni ellenünk?
Hol marad ez az illemtörvény, ha 

Hlinka András szentbeszédü mártír
ként szórja a rágalmak és gyaláz
kodó beszédek özönét nemzetünkre 
Ausztriában, anélkül, hogy a hatósá
goknak egyetlen szavuk is lenne 
ellene?

Ám próbálja meg Hlinka műkö
dését Németországban, avagy Angliá
ban, ezret merünk tenni egy ellen, 
hogy egy hét sem folyna le és taloné
ként szállítanák le a vonatról a határ- 
állomáson. Es ha éppen az osztrák 
szeret olyan nagyon hivatkozni a 
pragmatika szankcióra, úgy ő se fe
ledje el, hogy 1703-ban mi közös 
védelmet fogadtunk egymásnak, a 
melyről mi alig hisszük, hogy csupán 
a külellenség elleni védelemre vo
natkozik.

Többrendbeli kérdésünk volna 
tehát:

Tudja-e az osztrák országos kor
mány, hogy a pragmatika szankcióval,., 
de a nemzetközi illemmel is ellenke
zik, hogy Ausztriában szó nélkül tűr
jék Hlinka izgatásait Magyarország 
ellen? Es ha tudja, miért nem aka
dályozza meg ezt a nemzetközi er
kölcsellenes helyzetet?

Kérdjük a magyar kormányt: 
szándékozik-e valamit tenni, hogy ez 
a helyzet megszűnjék és kész-e a 
mi jogos követelésünket, hogy Ausz
triában Hlinkának végre befogják a 
száját, az osztrák kormány elé jut
tatni és követelésünk teljesítését eré
lyesen keresztül is vinni?

Es kérdjük végre a magyar or
szággyűlést, hogy miként lehetséges, 
hogy a törvényhozásnak még mind
eddig nem akadt egyetlen tagja sem, 
aki a magyar nemzeten esett eme 
sértést észrevette volna és azt nyil-
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tan hangoztatta volna az országgyűlés 
ós a nemzet szine előtt?

Ám próbálják meg az ausztriai 
irridentista vezetők idejönni és izga
tásaik tárgyává tenni Ausztria bel- 
életébe tartozó dolgokat. Nem hiszem, 
hogy akadna főszolgabíró, aki ki nem 
toloncoltatná őket. De tudja isten, 
hogy a lajtántuli jó példa nem lesz-e 
ragadós és az ottani események nem 
szolgálnak-e majd nekünk is tanul
ságul ? Mert tempóra mutantur et nos 
mutantur in illis. R.

Addig Jár a korsó . . .  A „Dudoré No- 
riny* cimtt hírhedt tót lapocskán is betelje
sedett ez a régi közmondás. Az irányitó 
katolikus körök régre belátták és megismer
ték azt a veszélyt, mely ennek a lapocskának 
müködéso nyomán fakad, bár jó későn, de 
mégis foganatba rették azt a hatályos meg
torlást, melyet m i már évek óta sürgettünk. 
Ez az eset is mutatja a magyarság határ
talan türelmét! Érékig tűrte a katolikus egy
ház is, hogy ez a féreg legkirálóbb egyházi 
nagyjaink és a magyaros szellemű klérus 
gyalázásán felhizzék s ellene csak most lép 
akcióba, midőn már minden későn lesz.

A püspöki kar régre rászánta magát, 
hogy ezt a mások, főleg pedig az egyház 
Szolgálatában álló egyének gyalázásából élő 
lapocskát eltiporja s a folyó érben megtartott 
értekezleten a köretkező nagyfontosságu 
határozatot hozta:

A püspöki kar a reszélyeztetett rallási és 
hazafias nagy érdekekre tekintettel, nem néz
heti közömbösen azon tiszteletlen s igaztalan 
támadásokat, gyűlölködő sértéseket s féktelen 
izgatásokat, melyeket e lap az egyházi felső

T Á R C A .

A királyné.
Irta: Lux Torka.

Maurus, a félszemü bölcs öreg pap, a 
királyné gyermekkori tanitója, barátja, tanács
adója, gyóntatója, ott állt a nagy, hürös, 
fehér teremben s rárta a királyné megszólí
tását.

A királyné lehajtott fejjel, gondolkodra 
járkált a teremben és szép, nemes, nyílt 
arcán zarar látszott. Fehér kezérel régigsi- 
mitott olykor fekete haján, gyönyörű irü 
szemöldökét összerónia s egy-egy percre 
megállt a nyitott ablaknál. Olyan szép rolt 
ilyenkor, mint egy alabástrom-szobor, melyre 
aranyrózsás fátyolt borított a nap.

Az ablak alatt óriási park feküdt, rala- 
mikor erdő rolt s most mint egy megszeli- 
ditett oroszlán simult a palota lábához. Türel
mes hátán csodálatos nörények és rirágok 
nyíltak, Gránátrörös grenadillák és brazíliai 
pálmák, melyeknek lerele az indusok édes 
és részegítő itala.

Valamelyik rózsabokor között csalogány 
énekelt s egy óriási bükkfa ágán foketerigó 
ült és felelgetett a rózsabokor apró dalosánák.

A királyné most hosszan és némán állt 
az ablak mellett o észre sem rétté, amint az

ség tekintélyének aláásására, a papságban 
és hirö népben az az iránti tisztelet és 
engedelmesség megingatására, a hireknok 
lelkipásztoraik iránti bizalmának, rallásos 
érzületének megrontására s nyugalmának 
felzaklatására, az egyházi fegyelemnek 
meglazitására, felbomlására, a lelkészkedő 
papság egymásközti testréries egyetérté
sének, egységének feldulására állandóan s 
irányzatosan elköret. A püspöki kar az 
egyház ja ra  iránti köteles gondoskodásánál 
fogra e lap romboló hatásának megakasz- 
tására s elhárítására célzó intézkedéssel 
rosszaló és óró szarát kénytelen fölemelni, 
szem előtt tartra X. Pius pápa ő Szent
ségének „Pascendi dominici gregis* kez
detű legújabb encyklikájában foglalt azon 
intelmét i s : „Voluraus, ut sacrorum Antis- 
tites, omni metu abjecto, prudentia carnis 
deposita, malorum clamoribus posthabitis, 
suaviter quidem séd constanter suas quisquo 
partec suscipiant, raeraores, quae Leó 
XIII. in constitutione Apostolica Officiorum 
praescribebat: „Ordinarii, etiam taraquam. 
Delegati Sedis Apostolicae, libros aliaque 
scripta noxia in sua Dioecesi edita rel 
difíusa proscribere et e raanibus fideliura 
aufferre studeant". Ius quidem his rerbis 
tribuitur, séd etiam officium mandatur.-

A püspöki kar e jogárai élni, e köte
lességének eleget tenni annál is inkább 
késztetre érzi magát, mert e lap, rnegke- 
rülre azt a jtilalmat, mellyel az egyház 
érdekeire sérelmes magatartása miatt az 
ország hercegprímása a „Katolické* jelzőt 
a lap címéből kihagyatta, e jelzőnek más 
módon megtartásárai, a hirő nép meg- 
téresztésére torábbra is katholikus címen, 
katholikus jelleget színiéire folytatja ártó 
munkáját,"

E kijelentéssel 'összhangban s Annak 
természetes folyományakép szükségesnek

öreg pap halkan közeledett feléje és aszott 
kezét rátette ráliára.

— Mauna Loa, nagyasszonyom — szólott 
szeretettel és tisztelettel az öreg.

— Attól félek, fordult meg a királyné 
szomoiu mosollyal — hogy nem ragyok 
többé a te Mauna Loád, a te tisztelt, nagy 
királynéd, öreg Mdurusora! A népem kigunyol, 
mosolyog rajtam, talán meg is rét.

Kérdőleg nézett az öreg Maurusra, de ez 
lehunyta egyetlen nyitra lerő szemét és hall
gatott.

— Ülj le, Maurus — intett a királyné 
s ott az ablak melleit leültek egymással 
szembe.

— Azért htrattalak, — szólt a királyné 
— hogy megkérdezzem tőled, mirel tartozom 
még annak a népnek, aki előbb az enyém 
rolt, azután a fiamé lett s akinek egész 
ifjúságomat, asszonyi életemnek legszebb és 
soha rissza nem jörő éréit feláldoztam, oda
ajándékoztam ? Szólj, Maurus I

— Még tartozol ralamirel — felelte az 
öreg nyugodtan. — Bocsánattal.

— Minő bocsánattal ? — kérdezte a 
királyné kissé ingerülten s alig hallhatólag 
rácsapott a széke karjára. — Nem mindent 
megtettem a népért? Értük éltem, szenvedtem, 
fosztottam ki magamat, mit kiránnak még? 
Az életem most már az enyém. Huss eszten
dei kormányzás alatt boldoggá tettem szellő-

iát ja  azért a püspöki kar tekintélye egész 
súlyával a papságot és híreket komoly 
intelemmel figyelmeztetni arra, hogy o lap 
katholikusnak nem tekinthető, attól minden 
igaz katholikusnak a katholikus lelkiismeret 
parancsa szerint s a papnak különösen és 
lelkipásztori hiratásos feladatánál fogra el 
kell fordulnia; hogy a lap bármily párto
lásárai, terjesztéséről, olrasásáral minden 
katholikus ember katholikus kötelessége 
ellen rét s ebben netáni makacsságárai az 
egyházi fenyítés szigorát ronja magára.

A püspöki kar e határozatárai egyező 
körrendelet s illetőleg nyilatkozat kiadására 
s közzétételére Hgprimás Ö Eminenciáját 
tisztelettel fölkéri.

Midőn a nagyméltóságu püspöki kar e 
határozatát közlöm, folhiroin tisztelendő pap
ságomat, hogy e határozatot magatartásában 
és lelkipásztori működésében zsinórmérték 
gyanánt köresso és a híreket a „Ludoré 
Noviny* cimü egyházellenes laptól órni lelki
ismereti kötelességének ismerje.

Kolos,
bíboros érsek.

A „Nároünle Novlny" és Osernova.
Ez a lap soha sem rolt annyira elemében, 
mint a legutóbbi időben, ennek az esemény
nek kiszinozésében, melynek ódiumát rend- 
szertelen köretkezetlenséggel csendőrre, püs
pökre, szolgabiróra, a magyarosításra, a 
kormányra és az Isten tudja, kire hárította, 
csak önmaga és hasonszőrű társainak nem 
rolt benne részök. Amikor már meghurcolt, 
megrágalmazott mindenkit és igy a sajtó
törvény minden paragrafusát keresztülgázolta, 
észrevette, hogy messzire ment és most olyan 
hangot használ, amelyből kitetszik az igye
kezet a visszatérésre. 131. számában már az 
eset alkalmával kitört nagy \ zűrzavarnak 
akarja betudni, hogy nem állapítható meg a

mileg, anyagilag és királyt szültem, kinek 
fejére koronát tehettek. Többet tettem orszá
gomért, mint tiz férfi-uralkodó, mit kiránnak 
még tőlem ? Letettem a kormányzás pálcáját, 
nem ragyok többé az ő sorsuknak királynéja, 
csak a  magaménak. Engem nem gúny, de 
hódolat illet meg I

Az öreg Maurus hallgatott.
— Miért nem felelsz? — kérdezte a 

királyné csodálkozva. — Talán nem tartod 
jogosnak kívánságomat ?

— Nem — felelte keményen az öreg és 
felnyitotta a szemét. — Nem tartom jogosnak 
a kívánságodat. Nem tartottad be a sorrendet 
a nép, az emberi lélük pszichológiájában és 
nincs jogod azt követelni tőle, amit nem 
adhat. Ami nem természete: a hála.

A királyné tágra nyitotta ki nagy, fekete 
gyémánt szemét.

— Nincs jogom a nép hálájához ? — 
kérdezte bámulva. — Nekem,Nekem? Maurus ?

— Neked, királyné és senkinek, aki úgy 
gondolkodik, mint te. Ha valaki hódolatot 
kirán az emberektől, azt ne a jósága után 
kívánja, hanem a kegyetlensége után. Ha 
nem hálálkodva, hanem rettegve mondanák 
ki nevedet, akkor a hódolat úgy fogna körül, 
mint ujjadat gyűrűid. A jóság nem fáj az 
emberi léleknek 8 csak ami Táj neki, arra 
gondol vissza. Ha boldoggá .teszel egy embert, 
elfelejt. Ha megkorbáeeolod, gyűlölni fog, de
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lövöldözés tulajdonképpeni oka s Andrissy 
ismert válaszában rair nőin lát hadüzenetet, 
vagy éppen kihívást az ő tót nemzete ellen, 
hanem azt a hibás információk rovására haj
landó irni. A kertolésnek ez a furcsa 
módja mindamellett olyan ravaszul van össze- 
ütve, hogy a külföldiek ezt alig találják meg 
benne, azok szemében ugyanis tovább is mint 
a „tót nem zet' rcttenthetlen bajnoka akar 
szerepelni, de itt hasznát akarja látni akkor, 
ha majd durva kirohanásaiért kérdőre vonatik. 
De már úgy elvetette a sulykot, hogy maga 
is utána esett.

A csernovai véres vasárnap.
A csernovai zendülés hullámai még ma 

sem simultak el Téglogesen. A falu népe 
ugyan az ott tanyázó katonai karhatalom 
nyomása alatt csöndesen viselkedik, —“ de 
kívülről gondoskodnak róla, hogy a vasár
nap íulánkja a nép szivében maradjon. A 
nemzetiségi urak véresszáju lapjai nap-nap 
után feldicsérvik hősies viselkedésüket és 
magasztos áldozatkészségüket, melyet a tót 
nép jövendő szabadságának oltárára hoztak. 
De gondoskodnak arról is, hogy Hlinka lázitó 
beszédeinek tartalmáról is tudomást szerez
zenek. Szóval, heccelik a népet, nekik bot
rány kell, mert ebből élnek.

Hlinka, ez a becsületszószegő pap, rágal
makban utazó politikai vigéc pedig háborítat
lanul folytatja körútját. Ha Cseh- és Morva
országban végzett, Wienben is fog néhány 
felolvasást tartani az elnyomott tói nemzet (?) 
helyzetéről.

Közben meg-megnyilatkozik egy-egy nem
zetiségi lapban a csernovai esetről. Legutol
jára hazudozásai színhelyéül a „Lúd. Nov.“-t 
választotta ki, melyben a csernovai esetről.

elfeledni soha. A jóság a |közöny porszeme, 
a szél tovasöpri, a kegyetlenség sziklagránit 
s az emlékezés monumentumát már élő korá
ban felállította magának a kegyetlen szivü. 
A jóság, Mauna Loa: önzés. A gonoszság: 
bátorság, Jót elsősorban is önmagunkért te
szünk, de rosszat : másokért.

A királyné lehunyta szemét, összerázkó
dott és felállt. Párszor végigment a nagy, 
fehér termen, melyet mintha aranyhidakkal 
választott volna el a nap egy-egy fénysávja, 
azután megállt az öreg ember előtt és meg
lógta a vállát.

— Maurus, — mondta mélyen a szeme 
közé nézve — te megcsaltál engemet! Meg
csaltad bennem : a gyereket, a serdülő leányt, 
az asszonyt és a királynét!

— Igaz — felelte az öreg. — Megcsal
talak, mert. nem arra tanítottalak, amire a 
királyokat tanítják: hogy önmagukban Istent 
lássanak, az emberek között az első személyt. 
Olyan királyt neveltem belőled, Mauna Loa, 
aki népe között az utolsó személy legyen 
önmagára nézve. Megcsaltalak, mert embert 
neveltem beléd, a jóság önzésével teli szivet. 
Csak terád gondoltam, mert nagyon szerette
ik és azt akartam, hogy ha boldogtalan 
leste) is, de a s ĵát lelked maradjon meg a 
legjobb és legtisitább barátodnak. Nem a 
népet, nem ac embereket scerettem, csak 
téged. Az embereket ismerem és nem szeretem,

miután annak ódiumát a püspökre hárította, 
a következőket Írja:

„A rózsahegyi plébániát nem hagyom el 
másként, mint ahogy egy évvel ezelőtt hur
coltatok börtönötökbe : zsandárok és szuronyok 
közt, mert az a plébánia az enyém és a 
népemé. S ha ettől sem riadnátok vissza 
— mert tőletek minden kitelik — akkor sem 
hurcoltok messzire. Csakis két számmal lejebb, 
saját házamban húzódom meg s onnan veze
tem és igazgatom népemet. Ennek még sok 
évig szüksége lesz rám. Ha elvégzem a 
rózsahegyi közigazgatás purifikációját, akkor 
vonulok — ha kedvem fogja tartani — a {jól 
kiérdemelt nyugalomba. Ha kulturális misz- 
sziót nem végezhetek a templomból, végzek 
a börtönből és a mezőn. Hogy mily mezőn, 
azt megmutatja a jövő".

Cikkét azzal fejezi be, hogy egyelőre az 
irgalmasság munkáját fogja végezni, azaz 
gyűjteni fog állítólag a jámbor szenvedők, 
özvegyek és árvák számára.

Múlt számunkban említettük, hogy a 
csernovai sebesültek közül néhányat gyógy
kezelés végett a budapesti klinikára szállí
tottak fel. Közülök Fula József, kit fején ért 
a golyó, agyliártyagyuladásban meghalt. Te
metése vasárnap délután ment véghez, melyre 
mintegy kétszázötven tót munkás és a Szokol 
nevű cseh tornaegyesület néhány tagja gyűlt 
egybe. A nemzetiségi vezérek 'közül csak 
Ivánka bazini és Bella Máté liptószántmiklósi 
képviselők jelentek meg. Ez utóbbi a kö
vetkező beszéddel búcsúztatta el a halottat: 

[Én a magas Kriván "aljáról jövök, hogy 
fájdalmunknak kifejezést adjak. A mi fájdal
munk egyesül a feleségnek és özvegynek 
fájdalmával. Könyezünk mi is, a mi nemze
tiségünknek, népünknek áldozatán. Távol 
szülőhelyedtől, távol tiéidtöl szállsz sírba. 
Sírodra nemsokára az őszi szellők hoznak

csak szánom őket. Láthatod ebből, szegény 
királyném, milyen véghetetlen önzés a sze
retet és a jóság. Szinte az hiszem, amint 
most végignézek itt magamban az életemen, 
hogy nagyobb bűn, mint a gonoszság.

A királyné kétségbeesetten nézett maga elé.

— Jól van, Maurus, értelek! Mindent 
értek s ha mégegyszer születnék, ismét az 
lennék, aki vagyok. De beszélj nekem a 
báláról, a háláról valamit, mert megőrülök! 
Mindent odaadtam népemért: ifjúságomat, 
leányáluiaimat, első szerelmemet s annak 
hitvese lettem, akit a politika, népemnek 
ava választott ki számomra. Hát beszélj 
nekem, Maurus, a háláról, hisz lehetetlen, 
hogy ez a legszebb virága az embori erény
nek kihalt volna a szivekből?

Maurus sápadtan hajtotta le fejét.
— Nem tudok arról beszélni, ami nincs 

— felelte szomorúan.
— Tudsz! — kiáltotta a királyné szen- 

vedélyoseD. — Ha tudsz az Istonröl beszélni, 
akit csak sejtesz, belészuggerálod szivedbe, 
leborulsz láthatatlan képe előtt, akkor tudsz 
beszélni a háláról is! Nézd, öreg líaurus, 
hisz mi mindketten tudtuk, hogy a szerint 
hisszük az Isteni, amint élünk a lelkűnkben. 
Nem az Isten tövénye szerint élünk, hanem 
a saját lelkünk erkölcse szerint: él bennünk 
az Isten. Hát ne vedd el lelkemnek legdrá

néhány porszemet otthonodból és később a 
természet alkotója fehér lepellel borítja be 
nyughelyedet. Az a gondolat és eszme, a 
melyért meghaltál, élni fog népünk szivében 
és erősíteni fogja őt küzdelmünkben. Adja 
isten, hogy az a kibékülésnek legyen áldo
zata, még pedig utolsó áldozata. Nyugodj 
békességben, emléked pedig örökre éljen!

Az után a szokolisták elnöke dobott egy 
marék földet, a koporsóra a budapesti csehek 
nevében, majd a közönség a Ki az igazságért 
lángol . . . kezdetű tót dal első strófáját éne
kelte. A halott hozzátartozói közül csak az 
özvegye és sógorasszonya jelent meg a te
metésen. Otthon Csernován négy kiskorú ár
vája siratja a lelketlen izgatás áldozatát.

Természetes, hogy a vérés lázadás ügyé
ben folytatott vizsgálat sem szünetel október 
27 óta egy pillanatig sem. Dluhovits Béla, a 
rózsahegyi királyi törvényszék vizsgáló bírája, 
a csernovai vérongzés miatt vizsgálati fog
ságban lévő tizennyolc vádlott kihallgatását 
szombaton befejezte. A vádlottak vallomásából 
megállapítható, hogy a lázadás tervszerüleg 
volt előkészítve. Az egyik vádlott, Fulla 
Györgyné, aki Hlinka András felfüggesztett 
plébános nővére, mindent tagad ugyan, több 
tanú azonban határozottan vallja, hogy a 
zendülés napjának reggelén, amikor a papok 
kocsija Csernova felé közeledett, végig sza
ladt az utcán és igy kiáltott: Készüljetek, 
mert jönnek. A mikor pedig a csendőrök 
elé került, odakiáltotta a népnek : Ne féljetek, 
nem szabad nekik lőni. Fulla Máté beismeri, 
hogy két zászlót vitt el a  templomból és 
hogy a templom falára pergamentpapirost 
akart kiragasztani, melyen föl akarta hívni 
a népet, hogy ne engedje meg a fölszentelést, 
a csendőrök azonban a plakát kiragasztását 
megakadályozták. Kaljár Bencsó Máté és 
Szlicsán András azt vallják, hogy az egész

gább h itét: a háláról alkotott fogalmat. Nézd, 
MauruB, én alkotmányt adtam népemnek.

— Már elfeledték — felelte az öreg 
tompán.

— Évszázadokon keresztül rabszolgák 
voltak, elnyomottak, én felszabadítottam őket.

— Már elfeledték.
— Vallásszabadságot, politikai jogokat 

adtam.
— Elfeledték.
— Magánvagyonomnak felét odaajándé

koztam kulturális célokra.
— Elfeledték.
— Ipart teremtettem, kereskedelmet, 

háborút nyertem.
— Elfeledték.
— Dolgoztain, tanultam, úgy mint egy 

férfi, hogy értsek, tudjak mindent. Mindenféle 
államtudományt, katonai és jogi dolgokat.

— Elfeledték.
—• Igazságos voltam és mindig érdem 

szerint jutalmaztam.
— Elfeledték.
— Soha egy kérvényt, egy okiratot nem 

írtam alá addig, mig el nem olvastam.
— Elfeledték,
— Elfeledkeztem nememről, elfeledtem, 

hogy asszony vagyok, csak királyné és anya
voltam.
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zendülésnek az asszonynép az oka. Kulján 
István ártatlannak mondja magát, bár be van 
bizonyítva, hogy ogyike volt azoknak, kik 
Fischer plébánoshelyettest ruhájánál fogva 
megragadták, hogy kocsijáról lerántsák. 
Deinkó Andrásné csak azt ismeri be, hogy 
részt vett a templom kifosztásában. Háncsuk 
Istvánná szintén csak ezt ismeri be. Férje 
háromezer korona biztosítékot ajánlott fül, ha 
feleségét szabadon bocsátják. Lacskó János 
a templomból a gyertyatarfókat vitte el, a 
miben segítségére voltak Fulla Máté, Bacskó 
József és Forló György. A kihallgatott tanuk 
Bacskó Béláról azt vallják, hogy egész nap 
szónokolt a papok ellen. Azt mondotta, ver
jétek agyon a papokat. A csendöröktől — 
úgy mondá — ő nem fél, mert nála is van 
fegyver. Szlicsán József, Illacsu József, Demkó 
Andrásné, Szlicsán Mária és Jávorka Jánosról 
a vizsgálat során kiderült, hogy ök csak a 
zendülés előkészítésében vettek részt, magánál 
a vérengzésnél nem voltak jelen. Pereszlényi 
Zoltán főszolgabíró, Tholdí Vendel és Klimkó 
József tanítók, Fischer plébános és Sámuel 
János csendőrőrmester, valamint több más 
tanú vallomásából kétségtelenül be van bizo
nyítva, hogy a lázadás fölbujtásra történt, a 
kihallgatott vádlottak azonban valamennyien 
titkolják a fölbujtó nevét.

Vármegyei élet.
A közigazgatási bizottság ülése.

A vármegye közigazgatási bizottsága Justh 
Ferenc főispán elnöklete alatt a f. hó 12-én 
tartotta rendes havi ülését.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, 
Zdthureczky Imre árvaszéki elnökhelyettes, 
Csepcsdnyi Sándor tb. főjegyző, Rakovszky 
Iván dr. tb. aljegyző, Lax Adolf dr. tiszti 
főügyész, Kaczvinszky Kálmán kir. tanácsos 
pénzügyigazgató, Skulteti József dr. kir. ügyész, 
Kiinsztler Károly dr. kir. tanfelügyelő,

— Elfeledték, Mauna Loa!
A királyné zokogva rejtette el arcát s 

visszaült az ablak mellé. Térdére könyökölve 
sirt s lehajtott fejének fekete fürtéi szikrázva 
égtek a nap aranysugarában. Az öreg Maurus 
meghatva nézte és csönd, bánat, keserűség 
gyűrűzte körül a királyi palota termét. Egy 
idő múlva Maurus igy szólt:

— Mauna Loa, nagy királyné voltál, de 
ezt az emberek máris elfeledték. Csak azt 
nem fogják soha elfelejteni, hogy egyszer 
életedben gyönge is voltál..  . Asszony . . .

A királyné fölvetette szemét.
— Mégcsak harmincnyolc éves vagyok 

és a többi emberek sohasem vétkeznek?
— Minden ember vétkezik, de minden 

vétek között az a legnagyobb: mikor a bűnös 
a másik bűnös felett Ítélkezik. Ehhez épugy, 
mint az oktalan és nevetséges gőghöz, amig 
az ember nem végzi el az életet, nincs jo g a ; 
azután pedig nincs rá szüksége.

A királyné letörölte könnyeit és figyel
mesen nézett az öreg Maurusra.

— Igazad van 1 — sóhajtott elgondolkodva. 
Még valamivel tartozom az em bereknek: 
bocsánattal.

És megrázta a fejét, kiegyenesedett s 
intett az öreg Maurusnak, hogy elmehet.

Bulematm János dr. tiszti főorvos, Borboly 
Kálmán kir. főmérnök, Reviczky Imre köz- 
gazdasági előadó, Cserei Emil, Klimó Vilmos, 
ifj, Bulyovszky Simon és Rosza János bizottsági 
tagok.

Elnöklő főispán a megjelent tagok szívé
lyes üdvözlése után, annak bejelentése mellott, 
hogy Justh Kálmán gyengélkedése, Saager 
Ferenc és Róth Emil bizottsági tagok egyéb 
elfoglaltságuk miatt az ülésen nem jelenhettek 
ineg, az ülést megnyitja.

Csepcsányi Sándor tb. főjegyző bemutatja 
a besztercebányai kir. ügyészségnek Katoska 
István igazgató-tanitó fegyelmi ügyében tett 
indítványát. Az indítvány a fegyelmi választ
mány ülése elé terjesztetett.

Schultz Lajos téglagyárosnak a turócszent- 
máríoni vasúti állomásig vezetendő iparvágány 
ügyében a bosztercebányai kulturmérnökség- 
töl kikért vélemény leérkezvén, most már a 
tervezett vasútra vonatkozó végleges vélemény- 
adás végett az ügyiratok kiadattak a kir. 
államépitészeti hivatal főnökének.

Bemutatja a m. kir. vasúti és hajózási 
főfelügyelőségnek távirati értesítését, mely 
szerint ugyancsak a fentebb nevezett gyáros 
szucsányi gyárából az állomásig vezetni ter
vezett iparvágány engedélyezési tárgyalásán 
inog nem jelenhetvén, a tágyalás lefolyásáról 
s annak eredményéről távirati értesítést kér. 
Ehhez képest a tárgyalási iratok megküldése 
elrendeltetett.

Feldmann Adolf ruttkai lakosnak útadó- 
törlés iránt beadott kérvénye megvizsgálás 
és a határozati javaslat bemutatása végett 
kiadatott a számvevőségi kirendeltségnek.

Bemutatja a földmivelésügyi m. kir. mi
niszter leiratát, mely szerint a brassói cellu- 
losegyár kérvénye folytán az árvizveszedel- 
raek kikerülése végett egy apasztócsatorna 
létesítését engedélyezi. Szirány és társainak 
kérvényét pedig elutasítja. Az ügy további 
tárgyalás végett kiadatott az államépitészeti 
hivatalnak.

Tárgyalás alá került Mudrony Pál hely
beli ügyvéd feljelentése Velits Antal szolga- 
biró ellen, mely szerint nevezett szolgabiró 
egy halászati jog kérdése körül forgó ügyből 
kifolyólag késedelmezéssel vádoltatik. A köz- 
igazgatási bizottság azonban meggyőződvén 
a vádak alaptalanságáról, Mudrony kérelmét 
olutasitotta. Felebbezés folytán az ügy most 
a m. kir. belügyminiszter úrhoz terjesz
tetik fel.

Rakovszky Iván dr. tb. aljegyző bemu
tatja a földmivelésügyi ra. kir. minszter ren
deletét, mely szerint, tekintettel a mutatkozó 
takarmányhiányra, nevezett miniszter az állami 
kezelés alatt álló erdőkben a lombgyüjtést 
megengedte.

Klimó Vilmos bizottsági tag ama felszóla
lására, hogy ezen engedmény a közalapít
ványi erdőkre is vonatkozik-e, a vármegye 
alispánja odanyilatkozott, hogy ez valószínűt
len, mert azon erdők feletti rendelkezési'jog 
a vallás- és közoktatásügyi minisztert illeti 
meg.

A rendelet egyébként, tekintettel arra, 
hogy ugyanez intézkedés végett a vár
megye alispánjának is megküldetett, tudo
másul vétetett.

Előadja a pozsonyi posta és távirda igaz
gatóság értesítését, mely szerint a vármegye 
közönsége által Pribócon és Tótprónán fel- 

1 állítani kért távirdaállomások közül a keres

kedelemügyi m. kir. miniszter a bizonyos 
elionszolgáltatások kikötése mellett a pribócit 
engedélyezte, a tólprónait azonban, tekintettel 
a fennálló vezeték tulterheltotésére, ezúttal el
utasította. Az ügy hozzászólás és elfogadás 
végett közöltetik a Pribóc körül csoportosuló 
érdekeltséggel, a tótprónai állomás ongedélye- 
zése végett pedig uj felterjesztés intéztetik a 
kereskedelemügyi miuiszterhez.

Kaczvinszky Kálmán kir. tanácsos pénz
ügyigazgató bemutatja az elmúlt hóról egybe- 
állitott jelentését.

Eszerint: az 1907. év október havában 
befizettetett egyonosadóban 19,352 korona 
83 fillér, hadmentességi díjban 376 korona, 
országos botegápolási pótadóban 1067 korona 
96 fillér. Ezon eredmény az elmúlt év hasonló 
időszakához képest ogyenosadóban 10367 kor. 
19 fillérrel, had mentességi díjban 574 korona 
25 fillérrel, országos betegápolási pótadóban 
278 korona 77 fillérrel kedvezőtlenebb.

Az említett befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátralékban maradt egyenes- 
adóban 272,404 korona 60 fillér, had mentes
ségi díjban 26,487 korona 39 fillér, országos 
betogápolási pótadóban 12131 kor. 89 fillér, 
ami a múlt év hasonló időszakához képest 
az állami adónál 73,950 korona 58 fillérrel 
kedvezőbb, mig a had mentességi díjnál 
2028 korona 24 fillérrel, az országos beteg
ápolási pótadónál pedig 3,574 kor. 68 fillér
rel kedvezőtlenebb.

Ezzel kapcsolatosan felkéri a kir. pénzügy- 
igazgató a közigazgatási bizottságot, hogy 
miután már most az egyenesadónak negyedik 
részlete, valamint az 1907. évi had mentességi 
dij is esedékessé vált, a kereskedelmi és 
iparkamarai illetékek, az országos tanítói 
nyugdijintézeti járulékok, erdökezelési járu
lékok, bélyeg és jogilletékek, végül az ille
ték egyenértéki illetékek befizetési eredményei 
pedig nem kielégítők, közrendeletileg intéz
kedjék a bizottság, hogy a behajtás megfe
lelő tapintattal olyformán teljesítessék, hogy 
az év végén igazolatlan hátrál ék fenn ne 
maradjon. A közigazgatási bizottság ennek 
megfelelően fog intézkedni.

Körmöcbánya városra néhány községben 
kétszeresen kivetett általános jövedelmi pót
adó töröltetett. Csizmárik József vadászati 
kihágása után kirótt pénzbírság, valamint 
Kontsek Albert hátrálékos adótartozása, mint 
behajthatatlan leíratott.

Ennek befejezte után Künsztler Károly dr. 
kir. tanfelügyelő terjesztette be havi jelen
tését. Ebből kiemeljük a következőket:

A kir. tanfelügyelőség az elmúlt hó 
folyamán iskolák szervezésével és iskolák 
látogatásával foglalkozott.

Jahodnikon, Bisztricskán állami iskola, 
Turócszentmártonban pedig a II. számú 
kisdedóvó, végül Alsó- és Felsőturcseken az 
I. számú óvó megnyílt s az alkalmazott tan
erők a szokásos esküt letették.

Meglátogatta a kir. tanfelügyelő a kis- és 
nagycsopcsényi, jezernici, tótprónai, bisztrics- 
kai, jahodniki, ivánkaföldi, suttói, szucsányi 
és ruttkai állami iskolákat, továbbá az ivánka- 
falvi, tótprónai, jeszeni, szklabinyai, turóc- 
szentmártoni, turáni, szucsányi, priekopai és 
záturcsai felekezeti iskolákat.

Ez alkalommal a kir. tanfelügyelő külö
nös figyelemmel kisérte a beiskoláztatásokat 
és sajnálattal konstatálja, hogy a  beiskoláz
tatás néhány községben még mindig nem
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kielégítő, a nevelésügy fejlődését tekintve, 
kátrányos.

Indítványt tesz ogyuttal a mutatkozó 
hiányok pótlása vágott. Nevezetesen indítvá
nyozza, hogy a községi elöljáróságok hivas
sanak fel kötelességeik pontos teljesítésére.

Az indítvány egyhangú elfogadása után 
Bolemann János dr. vármegyei főorvos ter
jesztette be jelentését, melyből a küvotkozöket 
emeljük k i :

Az általános közegészségügyi állapot álta
lában kielégítő és kedvezőbb volt. mint az 
elmúlt hónapban.

Fertőző betegségek csak szórványosan 
fordultak elő.

Vérhas: Turánban 1, Rutlkán 2 eset, 
melyek közül az egyik halálos kimenetelű 
volt.

Vörheny: Turánban 1, Kostyánban 1, 
Lazán bán 2 eset.

Hasihagymáz: Turócszenímártonban 1,
Bisztricskán 2, Alsóstubnyán 1 eset. Mind
annyi gyógyulófélben.

Kanyaró: Felsőstubnyán 4, Lazánbau
2 eset.

Az iskolákban megejtett szoinvizsgálatok 
alkalmával Turánban 4, Szucsáuyban 2, 
Turócszontmártonban 3 gyermeknél konsta
táltatok trachoma. Mindannyi gyógykezelés 
alá vétetett s a szükséges óvóintézkedések is 
megtétettek.

Az élelmiszerek, italok, szikvizgyárak, 
pékmühelyek, mészárszékek és korcsmák 
megvizsgáltatván, figyelemreméltó kifogás 
ezek ellen nem tétetett.

Végül szóvá tétetett azon általános panasz, 
hogy a város köztisztasága kritikán alóli. 
Javasolja a főorvos, hogy az utcák söpörte- 
tése és öntözése, valamint a sár- és szemét 
kihordása, legalább hetenként egyszer a 
városra nézve kötelezővé tétessék.

A közigazgatási bizottság ily értelemben 
határozott.

Több tárgya az Illésnek nem lévén, 
elnöklő főispán az ülést bezárta.

h í r e k .

Helyettesítés. Soltész Sándor csendőr- 
főhadnagy helyettesítésével, ki jelenleg a 
csernovai zendülés nyomozásával van meg
bízva, a kerületi csendörparancsnokság Orbán 
Bódjg báró csendőrtiszthelyettost bizta meg, 
ki állását már el is foglalta.

Az Országos Magyar Szövetség az el
múlt vasárnap Károlyi Mihály gróf elnök
lésével választmányi ülést tartott, a melyen 
első sorban tárgyalták az elnöknek azt az 
indítványát, hogy a magyarság összes érde
keinek védelme és a magyar kö'/szollem föl - 
ébresztése és ébrentartása céljából a kultur- 
egyesületek együttműködése biztosittassék 
oly módon, hogy az Országos Magyar Szö
vetség ezeknek az egyesületeknek középponti 
szerve gyanánt szolgáljon. A választmány az 
indítványt egyhangú helyesléssel fogadta s 
a szervezés elvégzésére hét tagból álló bizott
ságot küldött ki. Az idei közgyűlést december 
22-óre tűzte ki. Tárgyalták még a hertelendy- 
falvi pusztuló székely telepeseknek ügyük 
támogatása iránt beadott kérését s az ügynek 
a földmivelésügyi minisztériumnál való támo
gatását határozták el. Csányi Gusztáv dr.-nak 
<egy uj telepítési törvény alkotását tárgyaló

indítványát, a tárgy fontosságánál fogva, kellő 
előkészítés végett újabb választmányi ülés 
elé utalták. A választmány ezután egyhangú 
lelkesedéssel elhatározta, hogy Apponyi Albert 
gróf vallás- és közoktatási minisztert távirat
ban üdvözli a pécsi kongresszuson ért támadás 
alkalmából.

ÜJ földbirtokos. A Nyári grófok ősi bir
toka: Szentpéter, gazdát cserélt. Múlt hét 
csütörtökjén Pongrácz József nyitrai közjegyző 
megvásárolta szabadkézből 130 ezer koronáért.

Iskolai ünnepély. A rutlkai állami iskola 
folyó hó 19-én, dicső emlékezetű Erzsébet 
királynénk emlékéro iskolai ünnepélyt tart 
délelőtt VzlO órakor a következő tárgysoro
zattal: 1. Himnusz, énekli a gyermekkar; 
2. alkalmi beszéd, tartja Reichmann Sándor 
állami tanító; 3. „Isten veled" kettős, énekli 
négy tanuló; 4. „Erzsébet napján", szavalja 
Grosstnann Aranka V. oszt. tan.; 5. „Eltávo
zás. énekli az intézeti gyermekkar; 6. 
„Erzsébet", szavalja Kovácsik Ede V. oszályu 
tanuló; 7. „Szózat", énekli az intézeti
gyermekkar.

Zongora- és olmbalomtanltás. Jóleső 
örömmel vettük a hirt, hogy Andalíts K. Irma 
okleveles zongora művésznő, volt conserva- 
tóriumi tanárnő városunkban végleg letelep
szik. Akinek alkalma volt művészi játékában 
gyönyörködni, elragadtatással beszél bámula
tos technikával párosult művészi játékáról, 
mellyel mindenkit csodálatba ejt. Mondanunk 
sem kell, hogy tehetségével s rokonszenves 
egyéniségével társadalmunkat meghódítania 
nem volt nehéz s igy közönségünket bizo
nyára kellemesen fogja érinteni híradásunk, 
hogy körünkben marad. Kedves kötelességet 
vélünk teljesíteni ez alkalomból, hogy társa
dalmunk zenekedvelő köreinek figyelmét föl
kérjük elhatározására s arra, hogy zongora- 
és cimbalom tanítására továbbra is elfogad 
jelentkezéseket. Mindkét szakban a művészet 
legmagasabb fokáig képes haladni tanítvá
nyaival is. Az érdeklődő közönséget a fölös
leges utánjárástól megkímélendő, itt közöljük, 
hogy tisztelei diját heti 3 óráért havonként 
csekély 16 koronában állapította meg. Házhoz 
járva egy óra dija 2 korona.

Megrendítő szerenosétlenség történt a 
folyó hó 12-én éjjel 12 órakor a ruttkai ál
lomáson. Egy tohervonat haladt be éppen 
Szucsány felől, 'midőn az átjáró Ilid alatt 
egy embert elütött. A mozdonyvezető észre
vette a balesetett s nyomban vészjeleket 
adott s egyúttal teljes erővel fékezett. A 
vészjelzésre összesoreglett emberek a sinek 
mellett egy megcsonkított emberi testre ta
láltak, melynek mindkét lába hiányzott. A 
szerencsétlenség színhelyén megjelent szol- 
gálattévö tiszt rögtön intézkedett, hogy a 
megcsonkított és eszméletlen ember kellő 
ápolás alá vétessék, bővítetvén őt az állomási 
épületbe. Szolárik Vilmos doktor részesítette 
öt az első segélyben. A kezelés közben ma
gához tért ember előadta, hogy Klimó Máté
nak hívják. Hogy maga sem tudja, hogyan 
került a vonat elé. Valószínűleg látszik 
azonban, hogy az erősen bepálinkázott ember, 
a nagy ködben utat tévesztett s a sinek közt 
bolyongva értő a rettenetes szerencsétlenség. 
A nehéz sebesültet a tescheni kórházba szál
lították.

Furfangos osalást kővetett el Csaszni 
József székgyári munkás a t  elpiult héten 

I Először Lamos Lajos helybeli kereskedőtől,

hitelező könyvére bevásárolt mindenféle cik
keket, azután pedig a eyár igazgatóságától 
kért 72 korona előleget. így fölkészülve, 
másnap szépen elillant valahová Morvaor
szágba. A kárvallott ^emberek korostotik a 
jómadarat.

(Halva találták az erdőben Junaszka 
János nagycsepcsényi lakost a folyó hó 11-én. 
A hetven éves örog ember száraz gályát 
ment gyűjteni a Pongrácz-félo erdőbe s el
fáradva, leült egy jegenyefenyő tövébe, hogy 
fáradalmait kipihenje. Itt érte a halál. Való
színűleg szivszélhüdés. Hozzátartozói, miután 
egész éjjel elmaradt, keresésére indullak s 
másnap röggel a jelzett helyen rá is akadtak. 
Junászka a régi pandurvilágban a várme
gyénél is szolgált. Ennek megszűntével ki
csiny földecskéjéből éldegélt. Résztvett az 
osztrák-olasz háborúban is s ott viselt dol
gait sokszor elmesélte ismerőseinek. Az öreg 
mesemondó most már csendes ember lett.

TŰZ volt Deánfalván a folyó hó 9-én. 
Prónay báró uradalmához tartozó csűr gyu- 
ladt meg este 8 óra után s dacára a nagy 
odaadással folytatott mentési munkálatoknak, 
a csűr porrá égett. A tűz oka hallainás sze
rint gyújtogatás volt.

Kérelem a hölgyvilághoz! Ismeretes az 
a körülmény, hogy a József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület kétezer ridikült csi
náltatott. Ezer jószivü hölgy már akadt is, 
aki a ridikülöket gyűjtés céljából elfogadta. 
Egyik-másik ridikül mint a megrakott mé
hecske, megrakva koronákkal és fillérekkel 
visszajut a szegénysorsu tüdőbetegekért szí
vesen küzdő egyesülethez. De ezer ridikül 
még várja azt a jó szivet, aki ezt a gyűjtő- 
tarsolyt a halállal eljegyzett tüdőbetegeknek 
elkérje. Csak egy levelezőlapot méltóztassanak 
írni az egyesületnek. (József kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület Budapest, IX., Lónyay- 
utca 47.) Kérjük városunk és vidékünk hölgy
világát, hogy fogadják résztvevő szivük irgal
mába a tüdőbetegek ügyét. Mily gyönyörű 
dolog volna, ha az ezer ridikül gazdára ta
lálna 8 karácsonyra száz szegénysorsu tüdő
beteg bevonulhatna az ö gyógyitóházába} leg
nagyobb kincsének, egészségének visszanyerésére. 
Adhatnánk-e nekik ennél becsesebb kará
csonyi ajándékot? Podig nem kell hozzá 
egyéb, mint hogy a mi városunkban is akad
jon legalább egy-két áldozatkész magyar nő, 
aki nemzetünk nagy szégyenfoltját résztvevő 
szívvel megszüntetni segít. Lapunk szerkesz
tősége készséggel és örömmel ir a ridikül 
elküldéséért, ha olvasóink erre fölhívják. Bár 
minél több jószivü hölgy hívná föl szerkesz- 
kesztőségünket, vagy az egyesületet.

Ismét egy zsebtolvajt csípett el a ruttkai 
csendörség az elmúlt héten. Wolf Alexa 
berlini lakosnő beszállás közben észrevette, 
hogy valaki zsebében kotoráz. Hirtelen kelt 
lármájára odasietett az állomáson posztoló 
csendőr s nyakoncsipte a zsebekre kiváncsi 
Slengert, ki nevezett utastól 60 márkát tar
talmazó erszényét már ellopta. Slenger 
Zsigmond még csak 18 éves, verbói illetőségű 
zsebtolvajnövendék. Már eddig is többször 
volt büntetve.

A KlnematOgráf. A nagyközönség a szóra
kozás, a művelődés egy fajtáját sem kedvelte 
meg oly gyorsan, mint a mozit. Nemcsak a 
főváros lakosságának egyik legkedveltebb 
szórakozási módja, de a vidéké is, mert az 
ember rövid időre, olcsó pénzért elveti ma-
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gától a gondot, a bánatot. Emellett a mozgó- 
szinbáz oktat is, tanít is, megnöveltet és 
megrikat. A tökéletesség oly magas fokán 
állanak már a vászonra vetített képek, hogy 
a néző előtt a való élet elevenedik meg. A 
mozgószinbázak folytonos tökéletesedése és 
fejlődése nem szünetel s valószínű, hogy egy 
év alatt nem lesz oly városa, falva széles e 
hazának, melyben a közönségnek ez az olcsó 
szórakozó eszköze ne volna állandósítva. E 
cél szolgálatában indul meg e hó végén a 
fővárosban Baross-utca 59-ik szám alatt 
„A Kinematográí* címen egy 14 naponként 
megjelenő rendkívül eleven újság, mely 
élénk visszhangja lesz a moziéletnek s nélkü
lözhetetlen útmutatója a népszerű mozgószin- 
házak látogatóinak is. Ez a lap mindenkit 
érdekel, mert mint maga a színház is, oktat, 
tanít, szórakoztat, kedvre dérit a mai szomorú 
világban. Humoros rovata páratlan a maga 
nemében. Előfizetők a lapot újévig ingyen 
kapják. A lap félévre csak 6 korona.

l ie o le p i a szü lők é i
a SCOTT-féle Emulsio hatása minden alkalommal, 
ha azt angolkórban szenvedő gyermeküknek adják. 
A SCOTT-féle Emulsio feltűnő gyorsan gyógyítja 
és izmositja a gyermeket,

erősiti a csontokat

f
és elősegíti fejlődésüket. Ily rendkívüli 
gyógyhatás valóban csak ilyen kiváló 
szerrel érhető el. A S C O T T  csakis 
elsőrendű alkatrészeket tartalmaz s  az 
eredeti S C O T T -fé le  eljárás okozza, 
hogy hatásában felülmúlhatatlan és 
nemcsak fiatal és öreg, hanem még a

. „ , halál küszöbén hitt gyermek is könnyen
Az Emulsió vá

sárlásánál a emészti.
SCOTT-féle

Eflí eredeti üveg Éra Z K 50 fillér.
figyelembe

venni. Kapható a gyógyszertárakban.

KÖZGAZDASÁG.

Vármegyénk közgazdasági 
állapota.

A szokatlan hosszú ideig tartó őszi szá
razság a mezei termények betakarítására 
kedvező befolyással volt. Ez a száraz időjárás 
azonban az őszi vetésekre, valamint a tava
sziak alá való szántás elvégzésére annyira 
hátrányos, hogy ez utóbbi az előrehaladt idő 
dacára alig végezhető. Ebből a körülményből 
következtetve, — mivel a föld kellőleg át 
nem művelhető — a jövő év hozama iránt 
sem lehetünk valami vérmes reményekkel.

A terméseredmény a folyó évben búzában 
jó közepes, árpában közép, rozsban azonban 
oly gyenge volt, hogy legtöbb helyen az el
vetett mag sem térült vissza. Burgonyában az 
elért eredmény igen különböző, mert nemcsak 
a talaj minősége szerint változott, de befo
lyással volt az ültetett faj is a burgonyavész 
ellen. Az átlagos eredmény katasztráiis hol
danként alig 25 métermázs:'.

A szalmahiány a vármegye területén álta
lános. Még szerencse, hogy a zöldtakarmány 
igen jó termést adott s igy a hiány leginkább 

csak az alomszalmánál lesz érezhető.

Az állattenyésztés fokmérője gyanánt a 
tavasszal és ősszel megtartott bikavásar s az 
ezzel összekötött állatkiállitás szokott szol
gálni.

Ezek a kiállítások a folyó hóban tartat
tak meg. És pedig 5-én Turócszentmártonban,
6-án pedig StubnyafÜrdön. A mártoni kiállí
tásra felhajtatott 50—60 darab szarvasmarha, 
tehát kevés és oly kifogásolható anyag, hogy 
a díjazásra szánt 400 korona államsegély sem 
volt kiosztható.

Mindazonáltal ebből még nem lehet kö
vetkeztetni az állatállomány degenerálására, 
mert például a stubnyafürdői kiállítás, tekintve 
úgy az állomány nagyságát, mint minőségét, 
általában igen sikerültnek mondható.

Turócszentmártonban dijaztatott 6 tehén 
120 korona és 13 növendékállat 160 korona 
összeggel. Stubnyafürdőn 12 tehén 245 kor. 
és 22 darab novendékállat 275 korona ösz- 
szeggel.

Az apaállatvizsgálatok most vannak folya
matban s itt az a főkérdés vár tisztázásra, 
hogy a bizottságok által megállapított apa
állatok száma a községek által tényleg be is 
szereztessék.

Cakatosmesterek hitelszövetkezete. A
lakatosmesterek országos szövetsége az 1907. 
évi március hó 31-én és rákövetkezett napon 
Budapesten tartott kongresszus határozatából 
kifolyólag megalakította a lakatosmesterek 
hitelszövetkezetét, ^rnely az iparosok üzemé
nek fejlesztését és hazai tömegcikkek ké
szítésének a külföldi- termékekkel való ver
senyképessé tételét' tűzte ki feladatául. A 
szövetkezet lehető öjf&les alapon fogja a hozzá
fordulókat készpénzhitelben, a legolcsóbb ka
matláb mellett részesíteni, továbbá a jó he
lyekre szállított termékekről szóló számlákat 
leszámítolja, áruraktárakat létesít, amelyek
ben a tagoktól készárukat elszámolásra átvesz, 
a cikkeknek reálisai megbecsült árösszegét 
pedig majdnem teljes értékben azonnal ki
fizeti. Igyekezni fog nyersanyag raktárakat 
létesíteni, hogy a vas, szén s egyéb nyers
anyagok beszerzését megkönnyítse, végül 
gépraktárakat is szándékozik létesíteni, hogy 
a beszerzett gépeket vagy olcsó díjért bérbe
adhassa, vagy méltányos módozatok mellett 
örökáron eladhassa. — Az alapszabályok ér
telmében minden belépő tag legalább egy 
üzletrészt köteles jegyezni, ennek névértéke 
30 korona, mely összeg után, ha teljesen be 
van fizetve, a tag minden évben osztalékot 
kap. Az üzletrész a belépés alkalmával egy
szerre is befizethető, vagy legalább heti 2 
koronás részletekben törlesztendő.

Szerkesztésért felelős: D ugovlch Titus. 
Helyettes szerkesztő: B oldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: M oskóczi Ferencné.

B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
F O G K R É M  »  c e o j Q B B  * *

B O G D Á N Y
SZERENCSÉJE

PÁRATLAN.
A m. kir. szab. osztálysorsjáték

ban nálunk nyertek:

602.000
koronát a 240. számra

602.000
koronát a 12698. számra

602.000
koronát a 85306. számra

602.000
koronát a 92044. számra

602.000
koronát a 98924. számra

400.000
koronát a 11119. számra

400.000
koronát a 76062. számra

200.000
koronát a 25534. számra

200.000
koronát a 27557. számra

200.000
koronát a 46006. számra

200.000
koronát a 92049. számra

100.000
koronát a 15630. számra

100.000
koronát a 20838. számra

100.000
koronát a 70169. számra

100.000
koronát a 79559. számra

100.000
koronát a 86860. számra

100.000
koronát a 94780. számra

90.000 koronát a 2407 számra
80.000 „ „ 27665 „
80.000* „ „ 60277
50.000 „ „ 36234
50.000 „ „ 93004
40.000 „ „ 266 „
40.000 „ 395
40.000 „ „ 27539
40.000 .  „ 117255

És ezenkívül sok sorsjegy 30.000, ZS.ODO, 
Z0.000, 15.000 és 10.000 koronát nyertek

B o g d á n y  5-
fővárosi sorsjegyiroda R.-T.

Budapest, VI., Károly-körut 20.
Húzás november 21. és 23-án

sorsj. *A sorsj. 'h  sors], *A sors].
K 1.50 K 3.— K 6.— K 12.—

Vidékre utánvéttel vagy az összeg előzetes 
beküldése után küldjék sorsjegyeinket.
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Pályázati hirdetmény.
A „Turócmegyei kerületi betegsegélyző 

pénztár" könyvelő-titkári állásra pályázatot
hirdet.

Évi fizetés 1000 korona és lakbér 200 
korona egyelőre.

Megjegyeztetik, hogy a megválasztandó 
állását csakis ideiglenesen foglalhatja el, 
mivel a véglegesitést a fizetésrendezéssel a 
munkásbiztositó hivatal Budapesten magának 
tartotta fenn.

Pályázatok bizonyítványokkal együtt folyó 
évi november hó 30-ig a pénztár igazgató
ságánál nyújtandók be.

Az állás mielőbb elfoglalandó.
Turócszentmárton, 1907. nov. 8-án.

Az igazgatóság.

2113/1907. sz.

Körmöcbánya szab. kir. és főbányavárosban

az o r sz á g o s  v á sá ro k
1908. évben

a következő napokon fognak megtartatni:

Á  0  r , |  P  V A r t lV i ' barom vásár április 30. 
1 , O ü r U j U l g j l  . k irakóvásár m ájus 1 -2 .

2 D a i > f Í l i n l n i l 9 Í  • barom vásár auguszt. 1. 
i L  d l  l l u i l u . I l i ü l  ■ k irakóvásár auguszt. 2.

Mihályi ' barom vá8ár Október 1. 
. ü M “ m l U a l j f l .  kirakóvásár októb. 2 - 3 .

H etivásár minden szom baton ta rta tik .

Körmöcbányán, 1907. október 12-én.
Rendőrkapitányság.

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

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

HALTENBERGER BÉLA, KASSA
ruhafestó, vegytisztító és  gözm osó-gyári
céget Turócvármegye részére én képviselem.

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

R E I S Z  L I P Ó T
_ Turócszentm árton.

Az 1908. évre szóló

naptárak
kaphatók

MOSKÓCZI FERENCNÉ 
könyv- és papirkereskedésében 

T urócszentmártonban.

AZ Ő S Z Ü L É S
egyedül biztos ' l l 'Q s z c r e  a

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

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

Ella-hajnöYesztöszer
a legbiztosabb szer kopaszodás és 
hajhullás ellen. A fejbőrt tisztitja, erő
siti és a hajat bámulatosan növeszti.
Kis üveg 3*60 kor., nagy üveg 5 kor. 
PlIfl.apnVrám minden bőrtisztátlan-Diia arcKrem ságot eitávont és a

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

Ella-szappan J A F E K E f t j ?
B A R O S  G Á B O R

illatszerek és kompozíciók gyára 
Budapest, Dohány-u. 1. depót 40. T  elefon 8—72. 
I. Városmajos-u. 42. (Saját ház). Telefon 45—53. 
Kérjen árjegyzéket 1 Ingyen kapja!

O b  Ja]! K ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g E l j ' O l
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatása

C n n n r  m n l l n i n f i l l n i ri*  re f
[(PIDB1IP9S1I1II31 V e * / i

jm jjM É b j . az étvágyat nem ron tják  és kitűnő izQek. j
Doboza 1 és 2 borona. Próbadoboz 50 fillér.

Fő- és szétküldési rak tár:
„ N r t b O R "  g y ó g y s z e r t á r S S M m m

M egfojt ez az átkozott E gger m ellpasztillája
köhögés! Budapest, VI., Váci-körut 17. ham ar m eggyógyíto tt!

Kapható Turócszentmártonban: T o p e r C Z e r  S á n d o r  g y ó g y s z e r t á r á b a n

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

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

h irdetési osztályánál

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

ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiisme
ret ességgel, pártatlan pontossággal és olcsón 
esz közölnek hirdetéseket és reklámokat az 
öss zes budapesti, vidéki és külföldi lapokban 
és naptárakban.

M eghívó

a turóczi sörfőzde részvénytársaságnak Turócszentmártonban
1907. novEmber hő 30-án délutáu 3 órahor a turúci kaszinóban tartandó XIV.

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.
T á r g y a k :

1. Elnöknek ad hoc s két jegyzökönyvhitelesitőnek választása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. A tiszta nyereség felosztása.
4. Két visszalépő választmányi tag helyének betöltése.
5. A felügyelő-bizottságnak egy évre való megválasztása.
6. Tetszés szerinti indítványok. (Az indítványokat azonban a részvénytársaság alap

szabályainak 16. §-a értelmében 24 órával előzetesen be kell jelenteni az igazgatóságnál.)
Turócszentmártonban, 1907. évi október 15-én. . . , ,  ,Az igazgatóság.
A meghatalmazások a közgyűlés megnyitása előtt átadandók. A felügyelő bizottság 

által megvizsgált zárszámadások, úgyszintén a nyereség- és veszteség-számla, az alapszabá
lyok 29. §-a értelmében, a közgyűlés előtt 8 napon át a gyár irodahelyiségeiben meg
tekinthetők lesznek.
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Wix jVi iksa
Turícszctittnárlon

1816/1907. tk. sz.

Árverési birdctnjéoyi kivoiyat.

főtér, a „Hitelbank" volt helyiségében.
R a k t á r :  liszt, fűszeráru, ásványvizek, 
csemegék, különféle sajtok, husnemüek, 
halnemUek, konzervek, asztali-, csemege- 
és gyógyborok, kül- és belföldi likőrök, 
cognac és pezsgőkből. — Üveg és 
porcellán, alpakka és kinaezüst-áruk, 

konyhaedények, tükrök és képek.

Ü v e g e z é s i  v á l l a l a t .

------------^
V édjegy: „H o rg o n y !1 •

iniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka

w/
&DG

1

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osúznál es meghűlé
seknél, bedörzsölé8kóppen használva.

F i g y e lm e z t e té s .  Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony** 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
T örök  J ó z s e f  gyógyszerésznél, B u d a p e s t

ü t mutter gyógyszertára íz „Arany oroszláioz",
P rág áb an , Elisabethstrasse 5 neu. é 

' Mindennapi szétküldés.

Turóc vármegyei raktár: Schönaich Viktor gyógy
szerésznél Znióváralján.

A turócszentmártoni kir. járásbíróság mint 
tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Holko 
Pohánka Józsefnek Liska Objedok Józsefné 
szül. Buricza Micsko Zsófia és társai elleni 
végrehajtási ügyében a besztercebányai kir. 
törvényszék területköréhez tartozó turócszent
mártoni kir. járásbíróság területén Túrán 
községben fekvő:

a) a turáni 48. sz. tjkvben A. I. 1— 10. 
sorszám alatt felvett ingatlanokból Buricza 
Micsko Jánost B. 1. tétel alatt a 854/889. 
tik. sz. bejegyzés szerint 755/27002. részben, 
valamint kisk. Buricza Micsko Zsófiát, kisk. 
Buricza Micsko Annát, Buricza Micsko férj. 
Holko Pohánka Katalint, Buricza Micsko 
férj. Murcsek Repka Annát, Buricza Micsko 
Pált és kisk. Buricza Micsko Máriát B. 2.,
3., 5., 6., 7., 8. és 10. tételek alatt 15493—
27002., összesen tehát 16248/27002 részben 
megillető jutalékra 3056 koronában és

b) a turáni 1484. sz. tjkvben A. 5—12. 
és 12—3. sorszám alatt felvett ingatlanok
ból Buricza Micsko Holko Pohánka Katalint, 
Buricza Micsko Jánost, Buricza Micsko férj. 
Murcsek Repka Annát, Buricza Micsko Pált 
és kisk. Buricza Micsko Máriát B. 11., 12.,
13., 14., 15., 17. és 19. tételek alatt 29/48 
részben megillető jutalékra 453J koronában 
megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingat- 
lanság az 1907. évi december hó 2. nap
ján d. e. 10 órakor Túrán községben a 
községházában megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turócszentmártonban, 1907. julius 31.

Herkely kir. albiró helyett: 
Petrás, kir. aljárásbiró.

V alódi p i a i  so n k a!
K i l ó j a  2  K o r o n a  4 0  f i l l é r .

yr Kapható

HEDA B.
fűszer- és csemegeüzletében Turócszentmárton.
Valódi fraocia ?S rí) a gyár pezs
gők; Malaga, Slyerry, Madgirg 
Spaoyol borok és palackbor- 
külöQkgeSségck, továbbá asz
tali borok, Valódi aíjgol rúip; 

rpiiydeofélc likőrök raktára.

Legolcsóbb fűszeráru-bevásárlási forrás!
Koestlin-féle legfinomabb teasüte
mények; FUrth-, valamint Helter- 
féle cukorkák. ■ Déligyümölcsök.

3—4 kőzépiskolt végzett fiú

t a n o n c u l
felvétetik MOSKÓCZI FERENCNÉ 
könyv- és papirkereskedésében 

Turócszentm rtonban.

v á l a s z t é k a

N y o m a to tt  X  U tu rv t í r  N vm nílu  í rv n ro a u itA ió n  'I ',.
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