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A m agyarosítás az igazság vilá
gításában.

— Megjegyzések Mudroú Pál ily czimii czikksorozatára. —

V.

Az eddig elinoudottakból meggyőződhetett 
az olvasó arról, hogy Mudroú Púi saját külön 
történeti, politikai igazságok és elvek szerint 
Ítéli meg a szóban forgó kérdést, valamint 
arról is. hogy ezek az igazságok helyenkint 
vastag tévedések, helyenkint áligazságok és 
ismét helyenkint szándékos ferdítések és ha
misítások. Hogy az ilyen igazságok mit érnek, 
mennyi a meggyőző erejük, annak megítélését 
szintén az olvasóra bízzuk.

De Mudroú Pál nemcsak történész, nem
esük jogász és politikus, már t. i. olyan, a 
milyen, hanem ö büloselkedő is, — már t. i. 
megint úgy a maga módja szerint, olyan, a 
milyen.

Már egyszer egy megyei közgyűlésen ál
lította fel azt a nyilván általa feltalált bölcse
den, vagy metafizikai tételt, hogy: „az Isten 
mikor az embert megteremti, mindjárt bizonyos 
nyelvet is ad neki.“ („VI ale práve národnost 
je práve tak Bohom dáné, ako osobnost élo- 
veka. Tak Boh stvori iloveka s istou vetőn, ako 
ho stoori tlouekom.u)

Nem tudjuk a helybeli bábaasszonyok 
egyikének sem a nevét, de Mudroú Pál is
merni fog egyet-kettőt e tudós nénikék közül, 
kérdezze meg hát akármelyiket, hogy melyik 
az a nyelv, amelyet az újszülött emberfia ma
gával hoz anyja méhéből? Nem egyenlően nyá
vog-e tót anyának, magyar apának, német 
szülőnek, zsidó hitveseknek a porontya ? S 
kérdezze meg önmagától Mudroú Pál, hogy 
képes-e elhinni azt a képtelenséget, hogy, te 
szem azt a tót. Haluska fiának akkor is tót
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lesz-e az anyanyelve, ha valami kényszerítő, 
vagy más egyéb körülménynél fogva Kerekes 
András félegyházai magyar gazdához kerül 
csecsemő korábau, a hol soha egy tót szót 
sem hall? Nem lesz, nyelvre nézve, a kis Ha
luska Gyurkából épp olyan magyarember, mint 
a Kerekes András saját édes fiából? De hát 
Mudroú Pálnak szüksége volt arra az abszurd 
tételre, mert hisz ennek segítségével arra a 
konklúzióra igyekezett jutni, hogy a magyar
ság rabszolgaként bánik a tóttal, amikor őt 
nyelvétől megfosztani s reá a saját nyelvét 
ráoktroyálni igyekszik. Hát abszurdum csak 
abszurdumot szülhet s ha egy másikkal tár
sul, dupla lesz az abszurdum, vagy még hat
ványozott is. Mudroú tételének hamissága 
ebben á l l : 1. Nem igaz, hogy a nyelv vele- 
születik az emberrel, csak úgy, mint emberi 
individualitása; 2., nem igaz, hogy, a ki va
lamely embert anyanyelvétöl megfoszt, azt 
rabszolgaságba ejti, mert a nyelvnek semmi 
köze a személyes szabadsághoz; 3., nem igaz, 
hogy a magyarság a tót népet meg akarja fosz
tani nyelvétől, — ellenben igaz, hogy azon 
van, hogy a magyar .nyelv birtokába juttassa 
a tótot s, ezzel jót tesz vele, mert szellemi és 
anyagi javait gyarapítja; nem igaz tehát az 
sem, hogy a tótok bármiféle rabszolgaságban 
élnének, avagy pedig ilyenre kárhoztatni szán- 
dékoltatnék. Ellenben igaz, — s ez ellen hiába 
berzenkedik Mudroú Pál, aki elismeri ugyan 
a magyar hegemónia jogosultságát, de már a 
magyar faj suprematiája ellen tiltakozik — 
hogy a magyar faj arra törekszik, hogy ez az 
ország, ez a nemzet az ö jellegét öltse és 
viselje nyelvben, kultúrában s mindenben, ami 
az önálló nemzeteket jellemzi. S ez a hege
mónia, ez a szuprematia még az esetben is 
megilletné a magyar fajt, ha számra nézve 
nem múlná felül egyenkint az itt élő, más

nyelvű uépeket, mert manap nemcsak a tö
meg, nemcsak a nyers erő birja a hatalmat 
és a fölényt, hanem a szellemiekben való ha
ladottság is nagy tényező, s igy Mudroú Pál
nak az az okoskodása, hogy a mint egy 8 li
teres üvegbe nem lehet 11 liter folyadékot 
önteni, épp úgy nem olvadhatnak bele a nem
zetiségek a magyarságba, igen szellemes lehet 
ugyan, de bizonyító erővel nem bir. Hisz 
az aránylag csekély számú angol nép a fél 
világ fölött uralkodik, a kis Hollandnak, Bel
giumnak nagy kiterjedésű gyarmatai vannak, 
a melyeknek lakossága jóval felülmúlja az 
anyaország lakosságának számát. A magyar 
fajnak tehát a számbeli túlsúlyon kivül a szel
lemi supremátia is biztosítja a hegemóniát és 
biztosítja egész valója és jellege. A magyar 
faj tehát még az egy — gyerek rendszer mel
lett — a melyről azt hiszi Mudroú Pál, hogy 
a magyarság természetes szaporodásának út
ját állja, holott ez a rendszer csak nehány 
dunántúli faluban dívik és valamely élénk fan
táziájú újság riporter agyában, él — sem szo
rul arra, hogy a tótokat erőszakos megmagya- 
rositásával számbeli erejét gyarapítsa és he
gemóniáját biztosítsa. Bizvást beérheti és be 
is éri a bár lassú, de biztos, természetes ma
gyarosoddal folyamattal, s hogy mennyire nem 
igazak, erőszakoltak a Mudroú Pál állításai, 
már az a tény is bizonyítja, hogy sem a ma
gyar kormány, sem a magyar társadalom ré
széről mi sem történik arra nézve, hogy a 
Bukovinában, Romániában stb. élő magyarokat 
visszahonositsák, ami csak természetesebb esz
köze volna a magyar faj számbeli gyarapítá
sának, mint az, ha pl. Suttón állami iskolát 
állítunk s ennek révén akarnánk „erőszako
san" magyarosítani. Vagy ott vannak székely 
testvéreink. Csapatosan vándorolnak ki bér
ezés hazájukból s eleddig semmi sem történt
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Drámák az életből.

A „Felvidéki Hiradó" eredeti tárczája.

A ki az. emberi lélek problémáit megfigyelni, ta
nulmányozni akarja, az ne regényeket olvasson azokkal 
a lehetetlen bonyodalmakkal, a való élettel rendszerint 
ellenkező, azt. meghazudtoló irányeszmékkel; az ne az 
Ibsen alakjainak beteges, per*orz agyú alakjainak a 
lelki éleiét bonczolgnssa, mert mindezek nem tllki-üzle
tik vissza a való ember lelkét; mindezek tübbé-kovésbbé 
csak képzeletszlllto fantomok, mint a hogy a leglüké- 
lofesőbb szobor, a legkitűnőbb kép sem teljes és hű 
ábrázolója az emberi testnek és az azt éltető energiá- 
mik, a lélek megnyilatkozásának. Csak a való, a köz
napi ölet az, amely a lelket úgy mutatja be nekünk az 
ő ezer, végkép sohasem kikutatható szép és rút, vonzó 
és visszataszító, nemes és gonosz, fenséges és aljas, 
imádni való és utálatos, isteni és ördögi tulajdonságával 
és ti.kárai 8 ogy-ogy dráma az életből, amelynek utolsó 
felvonása a törvényszéki teremben, utolsó jelenete a 
börtönben játszódik le, tanulságosabb, megkapóbb, mint 
a legnagyobb virtuozitással megirt regény avag\ 
sz ín já ték .

Csak apró s jelentéktelen intermo.zóknak látsza
nak ugyan azok a bűnesetek, amelyekben a beszter-

czebányai kir. törvényszék mint esküdt bíróság a most 
lefolyt ülésszakban bíráskodott és ítélt, mert hisz csupa 
apró. jelentéktelen emberek szerepelnek bennük, a kik
nek a lelki világa is szegény és jelentéktelen s igy hát 
csak kevés érdekeset, tanulságosat nyújthat annak, aki 
tiilületcscn vizsgál és Ítél. Nekem azonban éppen ez 
az apró, szogényos, jelentéktelen és csiszolatlan lelök 
a legérdekesebb, a legtanulságosabb s ezért nemcsak 
mint birót hanem mint lélekbúvár is hallgattam végig 
az összes ftitárgyalásokat s megfigyeléseimről a követ
kező kis vázlatokban számolok be.

I. Miért lőtt?

Gólján Márton 20 éves suhan ez m. é. farsang Iáján 
kormos arczczal bement egy házba s az otthon levő 12 
éves nyomoréklányt fojtogatva, majd a pad alá szorítva, 
egy ládából szalonnát és egy töltött revolvert lopott. Ez 
utóbbival azután ápril. 24-én agyotvai vásáron n népes 
utczán lövöldözött s két, előtte ismeretlen embert a fe
jén megsebesített. Rablás és szándékos emberölés kísér
lete miatt került a bíróság elé, amely két évi börtönre 
Ítélte. Hogy miért lőtt a suhansz egészen ismeretlen 
emberek közé, az nem volt kideríthető, ö maga sem 
tudta megmondani. Részeg nem volt.

2. A váltó.
Id. Szuja Zi.uk Jánost, ifj. Szidja Ziak Jánost és 

S/uja Ziak Józsefet kisérte be bárom szuronyos fogházür 
a lötárgyalások másod napján a törvényszéki terembe.

Apa és két fia. Azzal vannak vádolva, hogy id. Szuja 
Ziak Andrást (a testvért s illetőleg nagybátyát) meg
ölték. ennek fiát pedig, ifj. Szuja Ziak Andrást, súlyo
san megsebesítették. Tehát vérrokonok drámája, amely
nek háttere a tiszolezi takarékpénztár. — Az öreg befont 
hajú id. Szuja Ziak János 2000 koronás váltót zsirált, 
amelyen András bátyja is szerepelt mint kezes, a ki 
azzal állított be m. é. nov. 23-án öcscsc pajtijába, hogy 
a 2000 koronát neki, az ücscsnok, meg kell fizetnie. 
Szóváltás, majd verekedés támadt, a melyben a két 
apa fiai is tevékeny részt vettek. Az idősebbik András 
halva maradt a színhelyen, a fia felgyógyult. Huszonegy 
fő- és tizcnkilcncz mellékkérdés útvesztőjében kellett az 
esküdteknek eligazodniok s verdiktjük alapján az öre
get 2 évi, nagyobbik fiát 3 évi és a Ifi éves Józsefet 
fi havi börtönre ítélte a bíróság. A fötárgvalás végez
tével a terem előszobájában lanácskoztak a siró elitél
tek és nejeik védő ügyvédükkel s megkapó volt az a 
jelenet, mikor a csinos képű kisebbik fiú egy forró csók
kal vett búcsút jajgató anyjától.

Nekem pedig úgy rémlett, hogy a tiszolezi taka
rékpénztár igazgatóságát is a bíróság elé kellett volna 
állítani, mivel oly tudatlan és vagyontalan emberek 
által zsirált váltókat honorál s anyagi és erkölcsi rom
lásba kergeti Őket.

3. Látogatás Kleinóknál
Klein Simonnak korcsmája van a liercncsvölgyi
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arra nézve, hogy nekik itthon is biztosítsuk a 
megélhetést, nehogy a  magyar faj számbeli 
ereje fogyjon.

„Pereat justitia, fiat Hungáriái" Ezt a 
paradoxonnak látszó tételt állított fel a mi
napában a„ Bp. Hírlap" valamelyik czikkezöje, 
s ezen a tételen kesereg a tót vajda és ke
seregnek hü társai, a tót túlzók. Hát már 
ennyire volnánk, kérdik, hogy még az igaz
ságnak is föléje helyezik a magyar — sovi- 
nismust? Hát nem elnyomása, letiprása-e ez 
a nemzetiségeknek?

Qui bene distinguit, bene docet! Nem az 
igazság rovására óhajtja a magyarság Hungá
riának, Magyarországnak, közös hazánknak 
az üdvét, javát, jövendő boldogulását, de 
igenis követeljük azt, hogy, ha bármely tör
vényünkön rést ütve, vagy azt félremagya
rázva, az igazságon csavarintva oly tanokkal 
és követelésekkel lép fel valaki, a melyek e 
hazát, e nemzetet veszedelemmel fenyegetik, 
a látszólagos jog és igazság, sőt valamely hi
básan megalkotott tételes törvény ellenére is, 
az illetőt kérdőre vonják és megbüntessék. 
Mert a haza üdve fölötte áll minden törvény
nek és minden igazságnak!

Mudron Pálnak — s bárki másnak — sza
badságában áll lámpával, gyertyával, vagy 
fáklyával is világítani magának ott s úgy, a 
hogy akar; de a mint azt a lámpát, gyertyát, 
vagy fáklyát oly helyre teszi — ha mindjárt 
a saját házában is, — a hol az tűzveszélyt 
okozhat, az ő cselekvésének szabadsága is 
megszűnik, azt a veszedelmes világitó szer
számot joga van bárkinek is eltávolítani vagy 
eltávolíttatni a veszedelmes helyről s Mudron 
Pálnak esetleg még a rendőrséggel is meg
gyűlik a baja.

Mudron Pálnak jogában áll síkra szállni 
a tót nép vélt vagy való igazaiért, bizonyí
tania és czáfolnia is szabad, a hogy tud, de 
olyan dolgokat nem szabad mondania, a me
lyek törvényeinkkel, a melyek az igazsággal 
ellenkeznek, az ország és a nemzet békéjét 
veszélyeztetik. Ilyen állítása pedig az, hogy 
„a magyarok is csak olyan magyarországi nemze

tiség, mint a többi (tót, román, német, ruthén) 
nemzetiségek. “

Mert elfogadva ezt a tételt, a tót nép el
len kell, hogy szegüljön mindennek, am i ma
gyar, mint a hogy a magyar is ellentállana 
annak, ha, mint „egyenjogú nemzetiségre" a 
tót stb. nyelvet tennék uralkodóvá; a magyar 
pedig, jogai tudatában, kényszereszközökhöz, 
megtorláshoz fog nyúlni a tót néppel szem
ben. Ez pedig belháborut, forradalmat jelent, 
lm ez a Mudrofi|Pál veszedelmes doktrínáinak 
a végeredménye, ha azok termékeny talajra 
találnának esni. Ilyen doktrínákkal szemben a 
magyar kormánynak és törvényhozásnak, a 
magyar fajnak, a hazájához s nemzetéhez ra
gaszkodó társadalomnak egyéb teendője nem 
lehet, mint hogy azokat hirdetőikkel együtt ül- j 
dözze és pusztítsa még akkor is, ha — mint 
a Markovics-testvérek a nyitrai bíróság előtt 
— az efféle atyafiak a mellüket verik és hü 
hazafiaknak mondják magukat. Mert hazafiság 
csak e g y  van s ez a haza iránti szeretetheti 
s mindannak kerülésében kell, hogy nyilvá- 
náljou, a mi ezt a hazát veszélybe, romlásba 
döntheti.

Jól tudjuk azt, hogy mi ezzel a ezikk- 
sorozattal sem Mudron Pált, sem senkit az ö 
politikai táborában meg nem győztünk, jobb 
útra nem tereltünk, — mert hisz ott az okos, 
az őszinte szó már nem használ. A hol a ha
rag, a szenvedély, a gyűlölet, az irigység s 
más efféle lelki affektusok a cselekvés rugói, 
oda a józan ész, az őszinte szív szózata már 
nem férközhetik. De, hogy magyar olvasóinkat 
a Mudron Pál „ ig a z s á g a i "  alapjának nagyon is 
ingoványos voltáról meggyőznünk sikerült, ezt 
tudjuk.

á nemzetiségi perek, „A nem magyar ajkú nem
zetiségek ugyancsak rózsás helyzetben vannak," mondja 

. egyik túlzó tót lap, a nemzetiségi pereket felsorolva. 
Hát ez a lap nem jól disztingvál, Ezek a perek nem az 
u. n. nemzetiségek perei. A kir. államügyészek nem 
pereltek be, a bíróságok nem Ítéltek cl tótokat, néme
teket, szerbeket, hanem bepereltek és elítéltek olyan 
embereket, akik a bllntetőtörvénynyel ütköztek össze 
azáltal, hogy izgattak és ezzel az állam közbékéjét ve
szélyeztették. Ezektől a nemzetiségi perektől tehát az

összes u. n. nemzetiségek tényleg rózsás helyzetben és 
kedvben lehetnének, ha csak más egyéb nem bántja 
őket, toszem azt a pénzhiány, avagy adó stb. stb. Mikor 
gróf Ráday Gedeon irtó háborút viselt az alföldi sze
génylegények és betyárok ellen, akik a közbiztonságot 
zavarták, a tulajdont veszélyeztették, nem a magyar 

jfajt üldözte bennük (mindannyian magyarok voltak:;,
| üldözte a gonosztevőket, a rablókat, a gyilkosokat. Fel 
! kellett ezt az analógiát hoznunk azért, hogy a tót túl
zók fogalomzavarának, amely szerint az izgató kát. az 
egész nép|icl, identifikálják, véget vessünk s őket arról 
biztosítsuk, hogy a kir. ügyészségek és bíróságok által 
a nemzetiségi izgatok ellen folytatott hadjárat nemcsak 
a magyarság, hanem a nem magyar ajkú polgárság tisz
tességes és hazafias része, a mely még mindig nagy túl
súlyban van, megnyugvással figyeli és hogy se több, se 
kevesebb fontosságot nem tulajdonit a nemzetiségi túl
zók és izgatók szereplésének, mint a mennyi őket, mint 
minden törvényszegőt megilleti.

Pánszláv féktelenkedés Turóczban. Turócz- 
vármegye közigazgatási bizottságában Jelűnek Bertalan 
szuesányi közjegyző panaszos beadványt nyújtott be 
a mely élénken illusztrálja azt az áldatlan aknamunkát 
a melyet a tót túlzók e megyében végeznek. Védelemért 
fordul ez a jegyző a bizottsághoz, hogy mentse meg a 
népet a túlkapásoktól. Konkrét adatokat szolgáltat arra 
nézve, hogy Hálássá András ügyvéd Bevenik Pált csak 
úgy birta reá a legutóbbi megyebizottsági tag válasz
tások alkalmával a szavazásra, hogy az a Mudrony-féle 
ügyvédi iroda 10 kor. 20 filléres számláját saldirozta 
annélkül, hogy Bevenik valamit fizetett volna. De jóval 
súlyosabb vádakat sorol fel Hrdlicska Lajos turáni 
ág. h. evang. lelkész ellen, a ki a panasz szerint mind 
azokat a kik nem szavaztak reá, „magyart"-nak nevezi 
ezekkel szóba sem áll, sőt ami feltétlenül elitélendő, 
lelkészi állását a nép terrorizálására használja föl. Ennek 
illusztrálására felhozza a panaszos beadvány, hogy 
Hrdlicska Lajos lelkész a januári nagy hidegekben 
három-négy óra hosszat háza előtt hagyta vára
kozni Janota Zsuzsannát és Sotter Annát, a kik a 
Naga János suttói lakos Pál nevű gyermeket 
hozták Turánba keresztelésre. A jó lelkű pap. állítólag 
azzal utasította el őket, hogy csak menjetek a jegyzőhöz 
az majd megkereszteli, tőlem akár megfagyhattok. Ez, a 
nagy hidegben, a mi akkor uralkodott, nem is volt le
hetetlen. Tény, hogy a kis gyermek öt napra az eset 
után meghalt. Ugyanezen pap Janik Kucsma Máté krpel- 
láni lakost csak akkor temette el, a mikor az özvegy sírva 
bizonyítgatta, hogy elhalt férjének nem volt szavazata. 
Megpróbálta még ezt a pressiót ifj. Raffaj András suttói 
lakossal is, a ki gyermekének eltemetésére kérte föl. 
Egyelőre nem füzünk e vádakhoz rekriminácziókat. A 
közigazgatási bizottság, a melynek tagjai nagy megbot
ránkozással hallgatták a panaszt, kimondották, hogy a 
panaszt a vármegyei alispánnak adják ki megvizsgálás 
végett.

Ennek megtörténte után pedig az összes ügyira
tokat a bányakerületi ág. h. ev. püspökhöz fogják meg
küldeni.

irtványokon s egy este azzal állított be hozzá három 
legény, hogy ők tizenöten vannak, adjon nekik dohányt, 
pálinkái és egy forintot. Tehát alföldi szegény-legény- 
jelenet, amelyet azonban rablásnak minősített a bíróság 
s két legényt egyenkint 5 —5 évi börtönre Ítélt, a har
madikat pedig fölmentette. — A Kleinék helyzete nem 
valami irigylésre méltó ott abban az irtványos korcs
mában !

4. A zólyomi Othello.

Chamula Györgyöt szándékos emberöléssel vádolta 
meg a kir. ügyészség. Ezen emberhalálnak rendkívül 
szomorú a háttere, a mit a védő, Turcsányi Ödön ny. 
kir. ügyész is kitűnő beszédében bővebben fejtegetett. 
— Chamula György, zólyomi napszámos, rendkívül igény
telen kicsi emberke, magához vette Sulek Máté napszá
most lakásra és élelmezésre; csakhamar azonban észre
vette, hogy a felesége szeretetét is meg kell osztania 
a hatalmas, szemrevaló legénynyel, a ki mellett ő 
egészen eltörpült. Csókon, ölelésen kívül azonban jó 
ideig semmit sem vett észre. M. é. deczember 10-én 
este azonban fáradtan, éhesen tért haza, de vacsorát 
nem kajiván, fájó érzelmek közt feküdt le a mindnyá
jukkal közös ágyba. Megkapó volt a szegény ember 
vallomásának az a részlete, amely erről az éjjeli je le
netről szólt, A fájdalom, a harag, a tehetetlenség érzetei 
dúltak keblében, inig végre köhécseléssel igyekezett 
jelezni ébrenlétét a bűnös asszonynak és szeretőjének. 
Ha erélyesebben megszólal, teste épségével, életével 
játszik, — de még igy is kijutott neki egy kis fojto- 
gátasból, fejbeütésből. Ekkor magával ír, nem bírván, 
leugrott az ágyról s a keze ügyébe cső fejszét felkapva,

főbe vágta vele lakóját, aki nyomban meghalt. — A 
neje nem vallott. — Kis leánykájuk, amint apját a vád
lottak padján, szuronyos fogházőr mellett megpillantotta, 
oda szaladt hozzá, a. térdei közé bújt s úgy sirt — 
vájjon örömében vagy bánatában-e? Nem tudni. — A 
vádlott elnöknek azon kérdésére, hogy kivánja-e tovább 
is nejével a házastársi viszonyt folytatni, szinte meg
könnyebbült lélekkel, igennel felelt, mert hisz ez leg
főbb vágya neki, aki nejét, ki két törvénytelen gyer
meket hozott házasságukba, még mindig nagyon is hí
ven szereti. — „A szegény embernek a becsülete is 
szegény," — ezzel az idézettel érvelt a védő a kir. 
ügyész ama vádja ellen, hogy maga a vádlott szolgál
tatta az alkalmat a házasságtörö, bűnös viszony folyta
tására, - -  az esküdtek jiedig egyhangúlag hozott ver
dikttel nembünösnek mondotta ki a szándékos ember
ölés bűntettében Chamula Györgyöt, akit a törvényszék 
nyomban felmentett s a bűnjelül lefoglalt véres fejszét 
is kiadatta neki. Szegény Chamula György! Aligha nem 
ez a fejsze lesz leghübb társad ezentúl is nyomorúságos 
életedben 1

5. Egy malacz miatt.
Múlt évi aug. 27-én este már lefeküdtek az id. 

Oláh János czigány putrijában, mikor egy lövés dör
dült el az ajtó előtt, amely itj. Oláh Jánost hasban ta
lálta. A sérülést G—7 szem sörét okozta, tehát köny- 
nyebb természetű volt. amiért is már szeptember közepe 
táján gyógyultan bocsátották el a czigány legényt a 
bcszterczebánvai közkórházból. Mindamellett otthon be
tegeskedni kezdett s novemberben meghalt. A bonczolás 
nagyfokú vizenyöt állapított meg. — A súlyos testi 
sértéssel Mozola János gazdát vádolták meg, akinek —

a tanuk vallomása szerint — az volt a gyanúja az el
halt czigány ellen, hogy egyik malaczáf ellopta s bősz- 
szúságból követte el a tettet. Mivel azonban különösen 
az elhunyt atyjának a vallomása igen ingadozó és meg
bízhatatlan volt, a vádlott podig tagadásban maradt, a 
kir. ügyész elejtette a vádat.

6. Hat korona két fillér.

Rotancsok János parasztlegény egy társával pénzt 
láttak egy éltesobb embernél és huzamos!) ideig leselkedtek 
rá, inig végre kedvező alkalom kínálkozott s emberüket 
lete|>ervo s öt fojtogatva s rúgva csekély 6 kor. 2 fül. 
vagyonától megfosztották. — Rotancsok Jánost, bár vé
gig tagadott s társára igyekezett mindent áthárítani, 2 
évi s 3 havi börtönre Ítélte a bíróság, társát |»edig, kit 
dr. Kemény Lajos ügyvéd a nála megszokott ékosszó- 
lással védett, fölmentette, mivel mint serdülő legény- 
gyerok nem lehetett tudatával annak, mily súlyosan vé
tett tettével a törvény ellen.

Mindezek a bűnesetek Zólyommegyében Gyetva 
és a Herencsvölgy tájékán történtek. Túróczmegyéből 
egyetlen egy bűnesetet sem tárgyalt a bíróság, a mire 
szinte büszke voltam mint c megyének ezúttal egyedüli 
esküdtbirája. Ekkor azonban eszembe jutott, hogy ná
lunk egészen másnemű bűnöket szoktak elkövetni olyan 
emberek, akik . . . Sekkor büszkeségi érzetem is alább 
hanyatlott és nem mertem dicsekedni esküdtársaim s 
egyéb jó barátaim előtt, amikor kedélyes együtMclbon 
a fehér asztalnál hánytuk-vetetlük meg a napi esemé
nyeket.

Bánfi János
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Kavarodás a tótoknál.
Dr. Czambelnek lapunkban megjelent s külön fű

zőiben is kiadott tanulmánya a cseli-tót nemzotegységröl 
alaposun felkavarta a tót nemzetiségi kedélyeket. Hogy 
a tanulmány szerzője alapos informácziókat adott a tót 
sajtó viszonyairól, azt legjobban látjuk most a tót sajtó 
állásfoglalásából. A cseh érdekek szolgálatába álló sajtó 
nagyon találva érezte magát s valóságos dühöngést visz 
véghez az cmlitott tanulmány szorzöje ellen. A dühön
gök közt olsö helyen áll a liptószentmiklósi „Cirkovné 
Listy," az evangélikus tótok közlönye. KigyóNbékát kiált 
a tanulmány szerzőjére, hamisításokkal, ferdítésekkel s 
hiányos értesültséggel vádolván öt. Legjobb a dologban 
az, hogy a nevezett lap szerkesztője hiányos, inlelligen- 
eziája folytán meg so értette a tanulmány tartalmát és 
irányát s minden támadását félreértett vagy félreinagya- 
rázott. szövegre alapította, E mellett, vakmerő módon 
letagadja, hogy a néhány évvel ezelőtt a cseh nyelv 
egyházi hivatásáról az ö hasábjain lefolyt eszmecsere 
nem a tót nyelv vereségével végződött. Czambel ugyanis 
azt állította, hogy a tót nemzetiségi emberek, a kik a 
cseh nyelvnek a tót evangolikus egyházakban betöltött 
missziójáról véleményt váltottak, a cseh nyelv javára 
döntöttek. A „Cirkcvné Listy“ ezt tagadásba veszi nem 
törődve azzal, hogy türelmes olvasói milyen nézetet 
formálnak maguknak az egyházi lap erkölcsösségéről. 
Ugyanazon czikkbon, a melyben az épületes egyházi 
lap letagadta, hogy a néhány évvel ezelőtt a hasábjain 
lefolyt vélemény-váltás a tót nyelv vereségével végző
dött, a következő kijelentést is tette (folyó évfolyama 
20. lapján):

„ Szerencsétlenségnek tartják nevezetesen azt, ha 
bárki is, tehát ha bár a kormány is (a mint azt 
Czambel javasolja) hatalommal vagy éppen erőszak
kal akarná a tót nyelv önállósítását előmozdítandó, a 
cseh nyelvet kiküszöbölni az evangélikus egyházból, 
a bibliából vagy az énckos könyvből" stb.

íme tehát ilyen az egyházi tót lap logikája, igaz- 
ságszeretote s lelkiismeretessége, a mikor egy közérdekű 
kérdésről van szó.

Hát kérdjük, nem volt e igaza dr. Czambelnek, a 
fűikor brosürjében azt mondta, hogy azok a nemzeti
ségi tót emberek, a kik a cseh illetve a tót nyelv egy
házi használata tekintetében véleményt mondtak, a cseh 
nyelv javára döntöttek t  Elvi'öl volt itt szó és a „Cir- 
kevné Listy," a mint azt a fenti idézetből látható, félre
ismerhetetlenül azon elvet vh.llja, a mely szerint szeren
csétlenség a cseh nyelvet a tót nyelv önállósítása czéljából 
az ev. tótok egyházaiból kiküszöbölni. Melesleg megje
gyezzük, hogy a Cirkcvné Listy az egész erre a kér
désre vonatkozó czikkben hamisított alapokon támad, 
a mint hamisítás a fent idézett mondatnak az a része 
is, a mely szerint Czambel a kormánynak javas lta a 
cseh nyelvnek az ev. tótok egyházaiból való kiküszö
bölését.

Sokkal komolyabb hangon irt a Czambel brosür- 
jéről a „Ludové Noviny. Eddig két czikket hozott c 
kérdésben s miután nem tudjuk nem-e következik még 
egy harmadik, ö reá későbben még visszatérünk.

A brosür tartalmát különben összezavarják a tót 
lapok Haydin képviselő egyik országgyűlési beszédjével 
s többféle sajtó nyilatkozattal.

Kívánatosnak tartjuk, hogy Czambel tót nyelven 
is kiadja a cseh-tót nomzetegységröl irt tanulmányát. 
Ezzel eleje vétetnék annak, hogy némely tót lapok, a 
melyekben úgy látszik nagyon elevonükro talált tapin
tani a brosür tartalmát kényük kcdvt'.k szerint meg
hamisíthassák.

Dr. Czambel a turóczszontmártoni „Národnio No- 
viny“-t úgy mutatta bo a cseh-tót nyelvi kérdésben, 
mint a mely kerüli a szintvallást s tényleg itt is bevált 
a karakterizáló képessége. A helybeli Národnio .Noviny 
egy terjedelmes czikksorozatot közölt a tót nyelv tör
ténetéből még pedig ilyen czim a la tt: A tót nyolv. Ta
nulságok a múltból a  jelen megértésére. Ezen czikkso- 
rozat a tót irodalmi nyelvnek a cseh irodalmi nyelvből 
való leszármazását mutatja be s ismerteti a tót nyelv 
önállósításán fáradozó faktorokat. A czikksorozat össze- 
állitásából kiviláglik, hogy a N. N. az önálló tót 
nyelvnek barátja, de egyetlen egy szóval sem emlék
szik meg e czikksorozat folyamán arról, hogy mi a vé
leménye a csoh-tót érintkezések utolsó fázisáról : a 
cseh-tót irodalmi és másnemű kölcsönösségről.

A Národnio Noviny nem vett tudomást Czambel 
füzetéről s ezért már többszörösen ki is kapott a cseh- 
tót nemzetegység szolgálatában álló lapoktól.

Szerencsés u ta t!
„Miért vándorolnak ki a tótok Amerikáim?“ 

hangzatos czim alatt egy a mágnások és püs
pökük figyelmébe ajánlott csikket közölt a 
„Nár. Nov.“, a melyben dr Dianiska Sándor 
r. kath. lelkészről, a breznóbányai plébánia 
volt adminisztrátoráról van szó. Ez a lelkész 
ugyanis Amerikába költözött ki mostanában, 
minthogy — a „Nár. Nór.“ szerint — a ma
gyarok hazájából durván kiüldözték. Rövid 
életrajzát is közli a czikk a tiszteletes urnák, 
amelyből ini a legjobb akarattal sem olvashatunk 
ki mást, mint azt, hogy ez a jeles ur önmagát 
üldözte ki hazájából, mert maga tette magát 
lehetetlenné itten. Az apja erdőkerülő volt 
Beszterczebányán, és „prebudeny Slovák", az 
anyja is, nein csoda hát, ha e lelkes hitves- 
társak házassági frigyéből oly csemete eredt, 
aki később az esztergomi papnevelő intézetből 
tilos könyvek becsempészéséért kizártak. Épp 
ekkor haldoklott az öreg Dianiska, a kinek 
legnagyobb érdeme az volt, hogy a „Nár. 
Noviny“-t járatta, s persze nem korholta ki
csapott fiát, a jövő sorsát sem féltette, mert 
igy szólt hozzá: „Örülök, hogy ilyen fiam 
van, nyugodtan meghalok; kedves Sándorom, 
ne félj, te nem fogsz elveszni!" Sándor 
ezután egy ideig a beszterczebányai város
házán dijnokoskodott és bajuszt eresztett. 
Majovszky Antal kanonok támogatásával ké
sőbb a beszterczebányai papnövendékek közé 
vették föl, bár tudta i Majovszky, a Matica 
egyik alapitója, hogy azok a becsempészett 
könyvek a Hurbau-Vajáuszky müvei voltak. 
De hát akkor még nem volt Rimély a megyés 
püspök, Ipolyi pedig Nagy-Váradon volt. So
káig káplánkodott Dianiska Sándor, miután a 
szemináriumot elvégezte és a bécsi egyetemen 
doktori diplomát szerzett, de mindenütt, a hol 
megfordult, a pánszláv heczkáplánok kétes 
szerepében tetszelgett magának s igy sehol 
sem lehetett maradása. Hiszen az izgatás csak 
nem lehet a szeretet vallása papjának feladata? 
Privigyén az öreg Juriss halála után mint 
ottani káplán ő is folyamodott a plébániáért, 
ámde a _ kegyúr Pálffy János gróf, ezt  ̂mondta 
neki: „Én Önt szeretem, uram, mert Ön tanult 
és miveit ember, plébános azonban Ön nem 
lesz Privigyén, mert Ön veszedelmes". 
Azután Breznóbányára küldték adminisztrátor
nak, ahol — a „Nár. Nov.“ szokásosan meg
bízható (?) értesülése szerint — a katholiku- 
sok és nemkatholikusok többsége plébánosnak 
akarta, ámde az ottani polgármester, a zó
lyomi fő- és alispán, Havran vikárius és még 
egy pár renegát és mod'aron ellene szegült a 
breznóbányai imaginárius többségnek s a ki
sebbség győzött, Cserei Emil esperesünket 
választva meg plébánosul. De hát mi bűne 
volt a jeles adminisztrátornak, a tudós theo- 
logiae doktornak, hogy a megye, a kisebbség 
(?) annyira ellene volt és megválasztását 
meghiúsította? Csak egy kis csekélység az 
egész! Dr. Dianiska megtiltotta egy nemzeti 
ünnep alkalmával, hogy templomában a magyar 
Hymnust énekeljék, azt állítva, hogy ilyen 
világi énekeknek éneklését püspöki rendelet 
tiltja. Ezért aztán kizárták a jeles admini
sztrátort az ottani kaszinóból és nem lett 
belőle plébános. Cserei nem fogadta el meg
választatását, mivel csúnya és nemtelen fegy
verekkel harczoltak ellene a dr. Dianiska 
emberei s igy Matunák Istvánt, a jeles magyar 
törtónetbuvárt rendelték oda, Dianiska pedig 
valami szegényes plébániára került adminisztrá
tornak, a hol mindössze vagy 40 házhely van 
s 700 korona fizetést kapott. Hát ezért kel
lett aztán hazájából kiköltöznie, elunta a sok 
üldöztetést. A „Nár. Nov.“ úgy vélekedik, 
hogy ha ez a „karakteres" pap megengedte 
volna, hogy templomában a hejretyutyu-nótát 
elfujják, plébános lehetett volna Breznóbányán. 
Tehát a magyar nemzet Hymnus-a, amely úgy 
kezdődik, hogy: „Isten áldd meg a magyart!" 
egyenlő bármely utczai gassenhauerrel! Micsoda 
romlottlelküség kell ahhoz, hogy valaki, aki 
a közönségnek ir, ilyen blasfemiát mondjon! 
A magyarok szent imájának, a nemzeti fo
hásznak nincs helye Szűz Mária országának 
templomaiban! Olaszországban operarészleteket

játszanak, énekelnek mise közben ; Magyar- 
ország számos kath. templomában is leltet 
hallani világi zenét és éneket s a breznó
bányai adminisztrátor a Hymnust tiltja ki 
templomából! Hát nem is a kaszinóból, ha
nem a városból kellett volna öt kikergetni és 
sürgősen hajóra tenni valamelyik tengeri ki
kötőben, hogy ezt a mi szent hazai földünket 
bűnös lábával tovább ne taposhassa. És hogyha 
száz, ha ezer, ha tízezer ilyen tót atyafi 
hagyja el hazánkat, oda se neki, szerencsés 
u ta t ! — Csakhogy az a vigasztalásunk, hogy 
ilyen atyafi száz sem akad.

S még valami.
A czikkiró a főnemesek és püspökük 

különösebb figyelmébe ajánlja ezt az ügyet. 
Miért? Talán, hogy azok a „bizonyos" Janó 
Eszterházy és Pálffy grófok és Rimély és 
Bubics püspökök utravalót adjanak a hon
talanná lett Dianiskának ?

Megyei élet.
(Turóczvármegye közigazgatási bizottságának ülése.)

Turóczvármegye közigazgatási bizottsága f. évi 
február hó 12-én tartotta meg rendes havi Illését.

Jelen voltak ifj- Justh György főispán elnöklete 
alatt Beniczky Kálmán alispán, Qrummich Géza kir. ta- 
náesos-pénzltgyigazgató, Reviczky István árvaszéki elnök, 
Uerecz Gyula kir. tanfelügyelő, Dr. Skultéty István kir. 
ügyész, Borhely Kálmán főmérnök, Dr. Beniczky Ákos 
főjegyző, Dr. Haas Jakab főorvos, Dr. Lax Adolf tiszti 
főügyész, Reviczky Imre közgazdasági előadó ; továbbá 
.Justh. Ferencz, ül. Bulyovszky Simon, Itosza János, D á
vid Perencz, Cserey Emil bizottsági tagok.

A közigazgatási ügyek előadója dr. Beniczky Ákos 
főjegyző.

Az ügyviteli szabályzat szerint a közigaz
gatási bizottság a havi gyűlések napjául min
dig a hónap 12-dikét tűzi ki.

Az évi jelentés szerkesztésére bizottság 
választatott, a melynek tagjai lettek Beniczky 
Altos főjegyző, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő 
és Cserey Emil bizottsági tag.

Skuta József ruttkai lakos panaszt tett 
Katoska István felső-turcseki anyakönyves ellen 
-  a panasz a turóezszentmártoni főszolgabí

rónak megvizsgálás végett kiadatott.
Valcsa, Jaszenovo, Csremosno, Tót-Próna 

és Túrán községek kopár területeinek befási- 
tása ügyében a főszolgabírók véleménye fog 
bekivántatni.

Koricsánszky József kostyáni lakos még 
1901-ben a vasút mentén házat épített és a 
szokásos nyilatkozatot, esetleges tűzkára tár
gyában, kiállította. Ez a nyilatkozat azonban 
nem volt alkalmas a telekkönyvi bekebelezésre 
miért is a vasút újabb nyilatkozatnak kiállítá
sát kérte. Koricsánszky azonban ezt megtenni 
nem lévén hajlandó, a vasúti igazgatóság a 
rendes bírói útra utasittatott.

Hie.lek Antal ny. tanító lapszerkesztőt a 
közig, bizottság fegyelmi választmánya annak 
idején tanítói nyugdijának elvesztésére ítélte. 
Bielek ezen határozat ellen felebbezéssel élt, 
de ebben a beadványában oly sértő és kicsinylő 
kifejezéseket használt a közigazgatási bizottság, 
mint eljáró hatóság ellen, hogy a bizottság 
nevezettet 200 korona rendbírságban marasz
talta el. A rendbírságot kimondó közigazga
tási bizottsági határozat ellen Bielek a bel
ügyminiszterhez felebbezett, a Jmeiy fórum 
a bizottság határozatát feloldotta ugyan, azon
ban tekintettel arra, hogy a Bielek által hasz
nált kifejezések az 1879. évi XD. t. ez. 46. 
§-ában körülirt kihágás tényálladékát látszanak 
magukban foglalni, az összes ügyiratokat, a 
kihágási eljárás megindítása végett az illeté
kes I. fokú rendőri büntető hatósághoz ren
delte áttenni. Ezen rendelet folytán az összes 
ügyiratok a turócz-szent-márton—blatniczai já 
rás főszolgabirájának adatnak ki.

Tanúi község 1899. évben saját erejéből 
épített állami iskolát, de a mellékhelyiségek
ről már netn gondoskodhattak. Kérést intéztek 
ennélfogva a közoktatási minisztériumhoz, hogy 
ezeknek költségeit saját tárczája terhére vál
lalja el. Ezt a kérést a bizottság a legmele
gebb pártolással terjeszti fül.



F e l v i d é k i  H í r a d ó .
Miinek Bertalan panaszt tett llrdlicska az iskolául szolgáló rozoga viskóba nem akadt 

Lajos turáni lelkész és Halasa András ellen, tunitó. Tótpróndn az ág. It. evang. iskolában
Erről lapunk más helyén emlékezünk meg.

Paulimji Gábor anyakönyves helyettes 
ruttkai hivatal dologi szükségleteire 
róna eugedélyezését kérelmezi. A

azért, mert a szomszédos községekben neve- 
a zetesen Kudnón, Budison, Kelemenfalun és 

'9 2  ko- Liesnón nincs semmiféle iskola, oly fokú túl- 
kérvéuy zsúfoltságot konstatált, a melyet a tanév vé-

véleményes jelentésre a főszolga' -ónak ada- généi tovább elnézni nem lehet.
tik ki.

A törvényhatósági állatorvos jelentése szerint 
a veszettség több esetben fordult elő. A jelen 
tés szerint 1901. évi deczember óta a veszett 
ésg majdnem állandóan jelentkezett. Több mint 
120 kutya pusztittatott el, a megmart szemé
lyek száma pedig 15 volt, a mi aránylag igen 
nagy szám. Magában Turócz-Szent-Mártonban 
egy éven bellii négy Ízben jelentkezett ez a 
veszedelmes baj. A bizottság a jelentést az 
alispánnak adta ki intézkedés végett.

A Petykó-féle hagyaték tárgyában megejtett 
vizsgálat alapján a bizottság minden további 
eljárást beszüntet és erről az érdekelteket 
értesíti.

Csepcsúnyi Sándor tb. főjegyző előadta a 
turócz-szent-máriai iskola építésre vonatkozó 
határozatot, mely a főszolgabírónak vélemé
nyen jelentésre kiadatok.

Dr. Haas Jakab vármegyei tiszti főorvos 
jelentése szerint a közegészség január havá
ban kedvezőnek nem mondható, mert az álta
lános betegedés nagyszámú volt; különösen a 
meghűlésből származó bántalmak uralgtak, a 
tüdőhurutos bántalmai, izom és izületi csúz, 
valamint a hurutos torok, s gyomor és bél
betegségek észleltettek. A heveny fertőző kó
rok közül előfordultak:

1. Vörheny. Stubnyafürdön 2, maradt 2. Mo- 
sóczon 5, maradt 5. Károlyiakul 1 gyógyult.

2. Bdrdnyhimlő. Turócz-Szent-Mártonban 1 
gyógyult.

3. Hökhurut. Suttón 7, meghalt 3, maradt 
4, Kiscseocsényben 1 maradt.

4. Roncsoló toroklob. Károlyiakul 1 gyó
gyult. Ruttkán 1 maradt.

A legkiterjedetebb óvóintézkedések foga
natosíttattak. A korcsmák és pékmühelyek úgy 
a szikvizgyárak megvizsgáltattak kielégítő ered
ménynyel.

Helyben egy gyanús ebmarási eset for-

A jövőre nézve a túlzsúfoltság már ki van 
zárva a közigazgatási bizottságnak határozata 
folytán, a melylyel minden tanteremnek befo
gadó képességét megállapítani elrendelte.

A deánfalui ág. li. evang. felekezeti isko
lában az ott alkalmazva levő tanitó valami 
keveset tud ugyan magyarul, azonban távolról 
sem oly képességgel, hogy a magyar nyelvet 
sikerrel taníthatná. A tanítás eredménye külön
ben a többi tantárgyukból is igen gyenge.

Mindezen esetekre vonatkozólag a magas 
közoktatásügyi m. klr. minisztériumhoz tett a 
kir. tanfelügyelő fölterjesztést.

Kérést intézett az iránt is, hogy az alsó- 
turcseki, felső-turcseki és stubnyafürdöi állami 
iskolai építkezési munkálatok tárgyában intéz 
kedhetnék. Sajnos azonban, hogy ebbeli föl- 
terjesztéseire rendelkezés még nem történt.

A községi iskolai alapvagyouok tárgyában 
a kir. tanfelügyelő tovább folytatja munkásságát.

A tanítói személyzetben azon változások 
történtek, hogy Fabinyi Ida ruttkai áll. tanítónő 
Újpestre, Olcsy Irén vriczkói áll. tanítónő pe 
dig Alsómetzenzéfre áthelyeztettek. Az előbbi 
helyére Varinyi Erzsébet, Vriczkóra pedig 
Konecsny Irén oki. tanítónő már kineveztettek.

Az óvó- és tankötelesek összeírása tár
gyában a bizottság úgy intézkedett, hogy azok 
összeírása lajstromos ivekkel történjék. Az 
összeírás mindig április hó 15 és következő 
napjain foganatosittatik. Az összeírást eszközlö 
tanítók úgy a helyben, mint a  más községben 
teljesített összeírásokért napi 4 korona dijat 
kapnak, a melyet a községek tartoznak.fizetni. 
Azt, hogy melyik tanitó, mely községben fogja 
az összeírást eszközölni a kir. tanfelügyelő 
közbejöttével a járási főszolgabírók állapítják 
meg. Kötelesek azonban a tanítók egy napon 
egy községben vagy legalább 50 óvó- és tan
kötelest összeírni.

Reviczky Imre közgazdasági előadó beírni
dúlt elő, az illető leány Budapestre a Pasteur- tatta évi jelentését, a melyből alkalmilag rész
féle intézetbe küldetett. í letesen megemlékezünk.

Reudörorvosi hullaszemle egy öngyilkos-! 
sági esetnél eszközöltetett Dívákén.

Borbély Kálmán főmérnök az építészeti 
hivatal főnöke bemutatta a kereskedelmi mi-

Hájon egy 54 éves férfi bulláján orvos niszter rendeletét, a mely szerint az adó elen- 
törvényszéki bonczolás végeztetett. Az erdőben i gedéseknél a megfelelő útadó is azonnal tör-
fi'irÁa7P.lók  k r izh p n  pd -v  fn fn r a s  i-ó p k v p ii  itip. trA»nl .. „au;*.:.-. -fürészelés közben egy fatörzs ráesvén, me 
dencze és jobb oldali ezombtörést szenvedett, 
a mellett a czombtltér elszakadt, minek követ
keztében elvérzésben halt meg. Kiállíttatott 
19 orvosi bizonyítvány s 13 orvosi látlelet 
könnyű testi sértésről.

Grumnich Géza kir. tanácsos pénzügy igaz
gató jelentése szerint az állami egyenes adók 
4400 koronával több fizettetett be, mint

lendő. Bemutatta végül a kavicsszállitás tár
gyában kötött szerződéseket, a melyeket a 
bizottság jóváhagyó tudomásul vett.

A vágujhelyi nemzetiségi püi\
Míirkovics Rudolf és társai izgatási pőrét, két heti 

válás után a nvitrai kir. törvényszék múlt szomha-
előző évben. Előadott még a pénz ügy igazgató | lon befejezte, 
több jelentéktelenebb ügyet, a melyek mind a 
javaslatnak megfelelöleg intézteitek el.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése 
szerint a múlt, közig, bízott, ülés óta meglá
togatta a kiscsepcsényi és nagycsepcsényi

Chudowzlcy Géza kir. ügyész vád beszéde igy hang
zott : Alig hogy elhangzottak a tót nemzeti párt kép
viselője, Válások János ellen indított bíinper utolsó 
hangjai, a melyekből nemcsak a tek. kir. törvényszék, 
hanem az egész Felvidék magyarsága azt a megdőli- 

állami, a szenttnihályi róni. kath; a turáni ág. | bentö tapasztalatot szerezte meg. hogy hazánk o terít 
h. evang. felekezeti, az alsóturcseki, jezerniczi, 
ábrahámfalui állami, a jaszenovói róni. kath., 
a rudnói ág. h. ev., a tótprónai áll. és ág. 
h. evangélikus a lezsiáchoi róni. kath., a tar- 
nói állami, a felsöstubnyai községi, a turócz- 
szent-mártoni és deánfalui ág. h. evang. isko
lákat. Az állami iskolákban, valamint a szent- 
mihályi róni. kath. iskolában a tanítás eredménye 
teljesen megfelelő; ide számítható részben a 
felsöstubnyai községi iskola is, azonban itt a 
rendes iskolázás valamint a tanítás minden

létén, mily elszánt törekvésekkel és mily veszélyesen 
fenyegető mozgalmakkal állunk szemben: alig hogy a 
tok. kir. törvényszék, a Felvidék magyarságának e 
páratlan őrszeme igazságosan sújtó ítéletével büntette 
azt. a ki elég botor és vakmerő támadást mert a ma
gyar nemzet és annak egysége ellen intézni; alig hogy 
szétterjedtek ez Ítélet áldásos hatásának hiillámgyíirlli 
a lelkületében jámbor és csupán ily elemek által rossz
akaratúkig félrevezetett tót nép között, már ismét egy 
újabb és érdekesebb, de egyúttal minden izibon vesze
delmesebb társaságot talál te

oldalú sikere csak az iskolának államosítása i vádlottaknak megszégyenítő padján, 
után várható. Mindenesetre már a jövő tanévi egy tüzet fújnak teljes tüdejükből, 
kezdetétől szükséges lesz ott a VI-dik tanerő- izzó gyűlölet tusét. De három tudd 
nek beállítása, minthogy továbbra el nem tűr- rögzött lélek érzelme élesztvén azt 
hetö, hogy az 1-sö osztályban 100-nál több! náluk , 
gyermek legyen összezsúfolva.

A jaszenovói róm. kath. iskola.. 1 a tanítás 
eredménye nem volt kielégítő, miért is intéz 
kedett, hogy a tanitó nagyobb buzgalmat fejt

kir. törvényszék a 
A társaság tagjai 

a magyarság elleni 
ereje, három meg

hirdet minden ellen, a mi magyar, s hirdeti e gyűlöle
tet ama magyarság ellenében, a mely létet adott neki, 
a melynek véréből táplálkozik, s a mely ha nem gya
korolná világszerte ismeretes, hagyományos lovagias
ságát, régen eltiporhatta volna (a vádlottak felé fordul
va) önöket úgy. hogy porszemek gyanánt hullottak 
volna alá a semmiségbe. Mit látunk ma tok. kir. tör
vényszék? Azt. ,liogy e társaság a magyar szabadság 
és alkotmányosság védelme alatt nőtt nagyra a haza- 
fiatlanságban és a magyarság elleni gyűlöletben. Kér
dem itt, mely nemzet tűrné el békén, hogy egy ügyvédi, 
egy orvosi és egy lclkészi hivatás gyakorlásának leple 
alatt lehessen az állam ientartófaj és ennek hivatalos 
nyelve ellen gyülölséget hirdetni? Nekem szilárd meg- 
gyözdőésom, a melyben engem soha sonki megingatni 
nem fog, hogy ennél a társaságnál egy tervszerű és 
már megszokott ravaszsággal, alattomossággal kieszelt 
pánszláv működéssel állunk szemben. Hz a társaság a 
tót nép anyagi boldogulásának, testi bajai gyógyításának 
és lelki szükséglete ellátásának hamis ürügye alatt, 
kovácsolja fegyvereit a magyarság ellen.

Tekintsünk ennek a társaság, mondhatnám, magyar
ellenes gyűlöletre alakult betéti szövetkezet minden 
egyes tagjának leikébe, és nézzük, hogy ki mivel járult 
a megalapításhoz. Állítsuk fel a mérleget, hogy a ma
gyarság iránti ragaszkodásból mennyi lakik bennük. 
És ha e mérleg az ö hazafiságukra kedvezőtlenül fog 
billenni, akkor fölfedezzük náluk a vétkességnek, a 
magyarság elleni izgatásnak ama csiráit is, a melyek
ből az inkriminált beszédek kifejlődtek." A küzvádló 
ezután ismerteti a pör egész anyagát és részletesen 
foglalkozik úgy a vád, mint a védelem tanúinak vallo
másaival a vádlottak nyilvános működésével és össze
köttetéseikkel. Jellemző a vádlottak védekezése. Mind 
a hárman hangoztatják, hogy ők jó hazafiak és a ma
gyar haza egységét, oszthatatlanságát hirdetik. Azonban 
ugyanekkor a turócz-szt.-inártoni tót „nemzeti" programul 
lapján állanak, a mely programié az ország szétdara- 

bolásáf czélozza. Ha egybevetjük a tót „nemzeti" pár
tiak törekvését a vádi utak törekvéseivel, mindjárt 
szembe ötlik, hogy a czél is, az eszközök is ugyanazok, 

iszon képzelhető-e egyáltalán, hogy a hallgatóság a 
a „nemzeti" dalnak, a Hej Slováciuak éneklésére 

hevüljön, ha Markovicsék azt magyar hazafias szellemű 
beszéddel traktálják? A vádlottaknak nagy részük van 
abban, hogy ma már a felbujtott tót nép nem a régi 
és helyes „ulior" elnevezést használja a magyarokra, ha
nem a „mailhrón“ elnevezést, a mely pedig gúnyt és 
megvetést fejez ki a magyar nemzet ellen. A vádlottak 

újhelyi járásban féktelen izgatásukkal és magyar- 
faló magaviseletükkel már annyira vitték, hogy az 
ottani magyar érzelmű lakosság nemcsak nyilvánosan, 
de privát társaságban sem mer magyarul beszélni, mert 
még a köznép emberei is emiatt kérdőre vonják a pia* 
gyárul társalgót és kijelentik, hogy náluk csupán tótul 
szabad beszélgetni. Sőt e járásban még a tisztviselők 
is inzultusnak vannak kitéve és mindenféle becsmérlés
nek a vádlottak és ezek elvtársai részéről. Mozgalma
sabb időkben még az is megtörténik, hogy magyar 
ember nem mohét ki az utczára revolver nélkül, mert 
ha a felizgatott tömeg megsejti védtclenségét, hát élete 
komoly veszedelemben forog. A vádlottak azonban nem 
maradnak meg annál, hogy szóval hirdetik a magyar 
gyűlöletet, hanoin mindenütt, a hová egyszer lábukat 
betették, a hol izgató szavaik elhangzottak, ott a ma
gyar érzelmű választók zászlóit letörték, és a Hej 
álováci éneklése mollett bejárva Lubina és Hót falva 
községeket, azokban valóságos vandál módon vonultak 
végig, pusztították a magyar érzelmű lakosság vagyonát, 
egészen azon módon, mint egykor Húrban és HoiD.a 
„vezérek" zsivány hordái. S mindezt miért? Csak azért, 
mert némelyek nem támogatták a vádlottak pánszláv 
törekvéseit, mert nem voltak hajlandók ezek tárt karjaiba 
vetni magukat. Mindezt a káros működést betetőzi, hogy 
a vádlottak állal félrevezetett és lelki nyugalmából 
kizavart tót nép egyszerre nyíltan hirdeti az oroszszal 
való szömtkeziist, mindenütt kifejezést ad ama vágyának, 
hogy elérhesse az időt, a mikor az orosz segítséggel a 
„magyar jármot" lerázhatja, vagyis inkább, a mikor a 
magyarokat e földről kiűzheti és vagyonúkba beleülhet.
A vádlottak tehát hérencz eszközei a pánszláv Hírek 
vésőknek. H törekvések szégyenletes szolgálatában 
mondták el az inkriminált beszédeket, a melyek jelkük
érzésének természetes kifolyásai. (Éljenzés.) Sorra vesszi 

természetes, hogy)ezután a tanukat, és megdönthetetlen érveléssel kinin- 
magyarság elleni gyűlölet lángolóbban csa- tatja, hogy a védelem tanúi, ép ügy. mint a Válások* 

pong, s mindent megemészteni igyekszik, a mi magyar.! pőrben, itt is ki rumiak tanítva, és igy a törvényszék 
Hazafias lelkem elborul és szégyonpir futja el joggal mellőzte azok esküre bocsátását. Viszont a vá- 

arezomat, hogy egy ezeréves, dicsőség!oljes múlt után, doló tanuk, főleg pedig a luhinni és hótfalusi koroske- 
ezen a földön ily elvetemült társasággal találkozunk, a dök és iparosok teljes hitelt érdemelnek, meri a tár-

Süli ki. Iiudnóh a tanítás szünetel, minthogy mely törvénytisztelőt és tradiczió helyett vak gyűlöletet gyalus folyamán ugyanazt vallották, mint a jegyzőkönyv



fölvételénél és a vizsgálat alatt. Beszédét végül Így 
fojezi bo : Tokintotos kir. Törvényszék! Rocsánatot 
kérők, hogy hosszasan vottem igény bo a túróimét, de 
o szereplésemnél kötolosségérzctem és az a szempont 
vezérelt, hogy a nemzetiségi hiinperekben a véd csak 
akkor hozhat igazságos Ítéletet, ha tüzetesen he világí
tunk azokba a titokzatos odúkba, a hol a magyarság 
ellőni gyűlölet szégyenletes hálóit szövik. Mert o társa
ság tagjai nem sasok, a melyek nyíltan, merészen és 
büszkén törnek a magasba, a hol őket a vadász nyu
godtan czélba veheti, hanem vakandokok ök, a melyek 
alattomosan túrják hazánk földjét s a melyeket akkor 
kell meglesni a kortésznek, a mikor kárt tesznek. Ma 
a tótság által lakott Felvidék jelentékeny térülőié ily 
fanatikus izgatóknak van kiszolgáltatva konkolyföld 
gyanánt. A tok. kir. törvényszék hatalmában áll e 
konkolyt kiirtani, magjában, gyökerében megsemmisí
teni. És ha ez megtörténik, akkor a konkoly helyén 
a jóságos, derék tót nép békoszoretetének, hazafiságá- 
nak áldásos virágai tenyésznek. A vádlottak azok az 
izgatok, a kik ott, a hol a magyar nemzet az ö re
ménységét. keresi, a kétség magvait hintik ol. (A vád 
hittak felé fordulva) Önök azok, a kik árnyékot vetnek 
oda, a hol a magyar nemzet fényt talál. Önök azok, 
a kik lehangolást igyekeznek előidézni az iránt, a 
miben a magyar nemzet boldogulását látja. Önök ott, 
a hol a magyar nemzet életét látja, annak halálát hir
detik. A magyar nemzetnek, a Felvidék magyarságának 
élet-halál harczában a tok. kir. Törvényszék nem 
hagyhatja győzni ádáz ellenségeinket, a vádlottakat, 
hanem igazságos ítéletével szigorúan sújtani fogja őket, 
bűnösöknek mondva ki a vádlottakat, a nemzetiség 
elleni izgatás vétségében. (Zajos éljenzés)!!

A védelem .

Következett Dr. Fajnor István ügyvéd és Marko- 
vics Gyula orvos védbeszéde, a melyben mind a kettő 
a Válások dános szerepét játszotta végig nagy igyeke
zettel, de annál kevesebb szerencsével. Hiszen a törté
neti és egyébb igazságoknak fejtetőre állításával igen 
bajos a bizonyítás és a czáfolás. Mind a három vádlott 
sokkal hirliedtebb pánszláv, mintsem hogy akár száz 
Fajnor-féle filippika is segíthetett volna rajtuk.

Chudovszky Géza kir. ügyész replikájában nem 
hagyhatja válasz nélkül a védelem által felhozottakat. 
A fegyverek, a melyeket a védő használ, rég ismere
tesok. A mikor kifogy az érvekből, akkor a közvádlót 
támadja, hogy igy takargassa a védelem gyengeségét. 
Nem nagy megtisztel tetős ugyan, ha a védő és a vád
lottak az ö személyével foglalkoznak, de az ügy meg
követeli, hogy nekik válaszoljon. Eddig hazafias türe
lemmel hallgatott el mindent, elfojtva méltatlan kodását 
az ilyen harezmodor fölött, de felszólal, hogy az általa 
képviselt ügynek újabb szolgálatot tegyen. A védi egy 
Fajnor István akarja megírni Magyarország keletkezé
sének történetét? Egy ember, a kiben e nemzet iránt 
egy csöp rokonszenv nincsen ? Ez jellemző dolog. Hisz 
a ki erre a feladatra vállalkozik, annak lángoló lelke
sedéssel kell eltelve lenni a magyarság iránt, nem 
pedig ellenséges indulattal, mint a védő, a ki meg 
akarná dönteni ez országban a magyar faj hegemóniáját. 
Fajnor ravasz történelmi fejtegetéseivel azt akarta ki
hozni, hogy ez a hegemónia kezdetben nem volt meg, 
sőt csak 1808. után keletkezett és nemzetiségi kérdés 
is ez idő óta van. Pedig bizonyítja a történőiéin, bizo
nyítják vértanúink, a kik közül néhánynak arczképe e 
falakon függ, hogy a magyar hegemónia ez országban 
kezdettől fogva megvolt, és megvan most is, habár 
félszázad előtt két világhatalom támadt is róá és habár 
a nemzetiségek ellene folbujttattak (Éljenzés). A védő a 
tótság ezeréves jogait hangoztatja és becsempészi ide 
alattomosan, hogy a tót nyelv egyenrangú voltát bizo
nyítsa. Fajnorboz méltó, de reá jellemző is, hogy c 
nemzetre azt az állapotot kívánja vissza, amikor az 
tízszeres ellenségtől elnyomatva vérzett és alkotmánya 
fel volt függesztve. No, a ki ilyet kíván, nem egy hú
ron pendttl-e a vádlottakkal? A mit ö mondott, abban 
sem ráfogás. sem valótlanság nincsen, ilyenek kel csak 
Fajnor István él. Visszautasítja ezután, hogy ö levéltil- 
kot sértett, mórt ő egy hozzá intézett feljelentésben 
kapta meg Markovícs Rudolf levelét, a melyben ez egy 
választót megfenyeget, ha rá nem szavaz. E csúf vád 
csak a védőtől telhetett ki. A nemzetiségi viszályt a 
védő szerint a magyarok szítják az ilyen „üldözések
kel". Nos, hát ahhoz a tényhez mit szólnak, hogy a 
vágujhelyi kerületben mindig csend volt, amig a vádlot
tak oda be nőm tették a lábukat, és hogy azóta fene
kestül fordult föl ott minden, hogy a nép telítve van 
azóta inngynrgyülölottel ? Azonban majd eljön az idő, 
a mikor a nép kijózanodik, a mikor a nép el fog for
dulni az ilyen izgatúktúl. a kik roszabbak az uzsorá-

soknál, mert a nép lelkét akarják elszedni. A vádlottak 
hasztalan berzenkednek. A inig a tót párt hívőinek 
vallják magukat, a magyar hazafiakat megillető becsli- 
lésben nem fognak részesülni. Visszautasítja még a 
terrorizálás vádját is mert, éppen a vádlót ak terrorizál
ták a törvényszéket, a mint ez az egész tárgyalásból 
kiderül. Kimutatja, hogy mily hazugság azt állítani, 
hogy .Szent István palástján tót vers van kihimozve, 
hogy továbbá a tót nép Szent István korából 
származó hazafias dalt énekel, mert ez a dal a 
Bachkorszakból való ós nem is hazafias. A pánszlá- 
vok a jámbor tót, népbe egy bűn ábrándot csepegtetnek, 
i tót nemzet ábrándját. De mi majd rajta leszünk, 
hogy működésüknek határt szabjunk. A vád tanúi 
tiszteséges magyar emberek, a kik csak véletlonül 
zsidók és a vádlottaktól utálattá! fordulnak el. R zsidó 
vallóm tanuk ott azon a vidéken a magyarság egyedüli 
erősségei és a lelketlen izgatok ezeket is szeretnék 
onnan kiüldözni. A védelem folyton a nemzetiségi tör
vényre hivatkozik. Nos, ha Deák Feróim! előre látta 
volna, hogy a következő nemzedéknek 'ilyen urakkal lesz 
dolga, bizonynyal nem tett volna egy tollvonást sem e 
törvény megalkotására. Markovics Gyuláról a megye 
alispánja hivatalos végzésben mondta ki. hogy többszö
rösen tanúsított niífgyarellenes viselkedést. Már pedig,
•i mit Nyitramegyo alispánja hivatalosan konstatál, az 
csak való igazság lehet, a mely bebizonyított tényeken 
alapul. Kijelenti végül, hogy ezennel nyugodtan fejezi 
be szereplésé! ebben a pörben és nyugodtan várja a 
törvényszék Ítéletét, a mely az ö felfogásának fog igaz
ságé: szolgáltatni, annak a foltogásnak, a melyet meg
győződése és hazafisága sugalmazott. Fajnor védő ismert 
modorában igyekszik az ügyész vádjai. alól kitérni. 
Viszonválaszában egyszerűen elferdíti védbeszéde egyes 
állításait, a melyeket az ügyész kíméletlen szókimondás
sal és a bizonyítékok halmazával minden kétséget kizá
rólag egyszerűen halomra döntött. Első sorban is megint 
hozzáfog kiadandó müvének reklámozásába. Hangoztatja, 
liógy ez a müve. a mely különben a tót dal eredetét 
is tárgyalja, 24 évi „amatőr" történelmi búvárkodásá
nak az eredménye. Az ügyész: azonban mint „amatőr 
történet bírálót" sem ismeri el és igy kritikáját figye
lemre nem méltatja. Egyszerűen tagadásba veszi, hogy 
ö azt állította, volna, miszerint a koronázási paláston 
tót jelszavak volnának, hanem igenis a tót jelvényeken.

Ügyész: Az sem igaz. Itt van az illusztrált tör
ténelem !

Védő: A „Stefan Král" dalra vonatkozólag ö nem 
állította, hogy a Szent István koronából való (Mozgás.)

Ügyész; Igenis mondta! (Mozgás. Igenis mondta! 
a. közönség köréből.)

Védő: Azt mondtam, hogy ez a dal Szt. Istvánra 
vonatkozik. (Újabb ellenmondások.) Egyebekben pedig 
hangoztatja, hogy annak idején a magyar ifjúság élén 
küzdött a németek ellen. És ha — úgymond — az ügyész 
úr akkor cillinderbcn jolent, volna meg, mint ma, akkor 
beütöttem volna azt! (Megbotránkozás és gúnyos derült
ség a körében.)

Ügyész : Nem tanácsolnám !
Védő : Akkor megtettem volna !
Ügyész: És ma ön — pánszláv! (Zajos helyeslés.)

Védő áttér a „szegény cseh testvérokre'S kiknek 
szintén nehéz sorsuk van a németek elnyomatásával 
szemben. Majd tanúit meggyanúsítja a legperfidebb módon.

Elnök: Nem engedem meg. hogy a távollevő ta
nukat ily sértő kifojezéssekkcl illése. Ha beszédét ily 
irányban és modorban folytatni fogja, akkor megvonom 
öntől a szót. (Tetszés.)

Védő végül még igyekszik tanúit kifogástalanok
nak feltüntetni.

Dr. Markovics Gyula szólalt fel, megköszönve a 
kir. ügyész előlogzett szimpátiáját és hangoztatja hazafias
ságát. Az elnöktől egyes kifejezései miatt rendreutasí
tást kap, a melyet vádlott meghajtássá! fogad és azzal 
a megjegyzéssel, hogy ö igazán nem is tudja, hogy 
azokat a szavakat mondta. Felmentését kéri,

Markovics Rudolf. Körülbelül Fajnor zsanorében 
mondja el védelmét, de mindent hosszúra nyújtva. Ö is 
tiltakozik a pánszlávizmus vádja ellen és hangoztatja, 
hogy hivő a magyar államnak. Az inkriminált kifejezé
seket tagadja.

Csalik Lajos tót beszédet mond, holott egészen jól 
beszél magyarul is. Beszédének tartalma lényegében együ- 
gyüség, formájában ravasz álszentoskedés. Csak rá kell 
nézni és az ember azonnal nem kér az országnak ilyen 
hazafiakat. Még az volt a szerencse, hogy nem beszélt 
túlságos hosszasan, mint társai.

Az ítélet.
Szombaton délután hirdette ki Mazóly Antal kir. 

táblai biró, mint az ez ügyben Ítélkező törvényszék el
nöke az Ítéletet, a mely szerint :
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Markovics Rezső f> hónapi államfogházzal és 500 

korona pénzbüntetéssel:
Markovics Gyula 2 liónipi államfogházzal és 200 

korona pénzbüntetéssel
Csulik Lajos 8 hónapi áliamfogházzal és 300 ko

rona pénzbüntetéssel sujtatik.
Mindhárom vádlottat elmarasztalta a törvényszék 

az összes eljárási költségekben és Markovics Rezsőre és 
Csulik Lajosra nézve elrendelte, hogy az ítélet az ügy
vádi kamarával, illetve az egyházkerületi felettes ható
sággal közöltessék. *

A tót túlzók lapjaiban persze nagy az elkeseredés 
mert hisz úgy volt, hogy felmentő ítéletre számították. 
Mit nekik egy pár zsidónak és közs. jegyzőnek eskü 
alatt tett terhelő vallomása, mikor — az egyszeri czi- 
gány példájára, aki száz tanút akart elő állíttatni, akik 
nem látták, mikor az ásót lopta — tuczatjával jelent
keztek a Markovicsok és a Csulik tiszteletes derék 
tótjai, hogy hit alatt valljanak, hogy semmit sem hal
lottak, vagy egészen mást, Pedig hát itt a múlt, a té
nyek is bizonyítottak a vádlottak ellen. S a tót lapok 
olyan naí'ok, hogy azt hiszik, hogy a biró a meges
ketett tanuk számát mérlegeli s a szerint Ítél — holot- 
tan úgy áll a dolog, hogy a biró az elmondottak belső 
ethikai értékét és erejét tekinti.

És a tót túlzók sajtója tovább is megy. Részre
hajlással vádolja a bíróságot, amiért a védelem tanúit 
mind meg nem eskettette és renegátnak nevezi a kir. 
ügyészt, amiért hazafias hévvel, az igazság erejével igye
kezett érvényt szerezni annak a törvénynek, a meiy a 
gonosz liazafiatlan izgatást és bujtogást megtorolni ren
deli, a miért, hogy kötelességét esküje és lelkiismerete 
szerint teljesítette. Reméljük, sőt határozottabban elvár
juk, hogy egy magyar királyi ügyésznek, a magyar 
igazságszolgáltatás egyik előkelő tényezőjének ily vak
merő és gálád módon való megtámadtatása sem fog  
megtorlás nélkül maradni. Mert lehetetlen az, hogy 
magyar állampolgár, magyar köztisztviselő kötelességé
nek híi teljesítése renegátnak legyen gúnyolható anél
kül, hogy a büntetőtörvény egész szigorát a vakmerő 
irkászszal ne éreztessék.

Ugyanaz a lap — a „Nár. Nov,“ — egyik köz
leménye azt is állítja, hogy a nagytapolcsányi ősz 
főszolgabíró Lelkes Zsigmond, ott a tárgyalási terem
ben sokak előtt a vádlottak pártját fogta s azt mondta 
volna, hogy ő mindig meg volt velük elégedve. Remél
jük, hogy erre czáfolat jön, mert magyar ember, ma
gyar köztisztviselő ily kijelentéssel lehetetlenné tenné 
magát.

Tót izgatúk az esküdtszék előtt.
Két nemzetiségi izgató állott kedden a budapesti 

esküdtszék előtt. Pietor Milos turóczszentmártoni szer
kesztő kiadó és dr. Mudron János turóczszentmártoni 
ügyvéd voltak a vádlottak.

A Pietor Milos szerkesztésében és kiadásábán Tu- 
rócz-Szent-Mártoriban, az 1901. évben megjelent „Zá- 
bavne a pouöné Knizky, Richtár z Doliny" czimü folyó
iratban két költemény jolent meg, a „Zvon svobody“-nak 
(A szabadság harangja,) ez a tartalma:

Szól a szabadság harangja, halljátok meg népek 1 
A ki meg nem hallja, megbánja,
Halljuk mink is testvérek, az arany szabadság harangját, 
Mig be nem pecsétolik ismét a nemzetek . . .  1 
Hangozzék széjjel a Tátrahegységben a mi nyelvünk, 
Legyen helye a bíróságoknál, az országgyűléseken a mi 

[nyelvünknek is.
Már beharangoznak nekünk a szabadság templomába. 
Harczra szólitnak bennünket a nemzetek:
Halljuk hát tostvérok a szabadság harangjait,
Mig ismét be nem pecsételik a nemzetek,
Hangozzék széjjel stb.
A nemzetek szétbontották a zászlókat.
Ki állítja meg a viharokat?
A viharokkal röpülnek a harozba tótok.
Villámfénynél, nem pedig a sötétben képződnek a

[vitézek,
Hangozzék széjjel stb.
Vérünket, verejtékünket
Es nehéz munkánkat bírja az ország,
De mik voltunk az országban, tudja a rokonság, 
Voltunk benne, voltunk mint a madarak a kalitkákan. 
Most azonban fel, talpra tótok!
Hangozzék stb.
Es ha ellen állnak a nemzet kívánságainak 
A tótok tudnak meghalni a szabadságért!
Haljunk meg a szabadságért és a nyelvünk jogáért, 
Csakis ezt fogjuk menydörögni,
Hogy már fölkelt a tó t!

Hangozzék szét a Tátra hegységben stb.
A vers alá a következők voltak Írva:

1848. Húrban József M.
A másik vers „Poehod!" (Induló) cziinct viseli s 

igy hangzik:
Fel tót, halld meg a haza szavát: Itt az idő, fid tettre, 
Viyj'.n nug  akartok-e rothadni a bilincsekben, avagy
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Pedig szabadságot a rószetokro választani V 
Istenemre esküszöm, hogy magamat igába fogni többé

[nem hagyom.
Ti rabszolgái egy ezredévnek, az tísök átkai 
Szállnak rátok, hogy az ö szentséges csontjain 
A rabság bilincso csörög:
Istenemre esküszöm stb.
Miféle ember az, aki szökik, a midőn me halni kellene, 
Akinek kedvesebb a nyomorult fejő,
Mint nemzetének dicsősége ?
Istenemre esküszöm stb.
A legényhez szebben illik az éles kard, mint a bilincs, 
Aki akarja, viselje a bilincset!
Kardot, kaszát vegyetek közötökbe, testvérek!
Istenemre esküszöm stb.
Fel testvérek! F e l! F ö l! mint a Krivány a 
Reggeli hajnalban,
Ami mocskot reánk halmoztak az idők 
Lemossa a vér, elégeti a tűz.
Istenemre esküszöm stb.
Azután csendes sirhalminkat telékesiti 
Koszorúval a hálás unoka, elsóhajtja térdre esve:
Adjál nekik Isten örök dicsőséget!
Istenemre esküszöm stb,

Aláírva Botto János szerző, illetve fordító gyanánt.
A harmadik közlemény „Zastaií me si za svoju 

reé, svoju národnost" czimet viseli s a nemzetiségi tör
vénynyel és a tót nyelvet, valamint a tót közművelődést 
e törvény alapján megillető jogokkal foglalkozik. A 
magyarság, a magyar hatóságok és kormány ellen ingerli 
a népet, mert ezek a tótok nyelvét erőszakkal akarják 
kiirtani, el akarják fojtani. Inkriminált részei a czikknek 
a követ.kezök|:

Magyar testvéreink, illetőleg vezéreik, akikkel el
jövetelük óta egészon a legújabb időkig békésen egyen
jogúságban éltünk, velük egyformán kedves hazánkat a 
tatárok és törökök yad támadásai ellen védelmeztük, a 
közös hazank iránti összes terheket és kötelezettségeket 
hűen teljesítettük, az utolsó időben, nevezetesen vagy 
40 év óta azt gondolták ki magokban, hogy ezen közös 
magyar hazánk csak akkor lesz boldog, gazdag és nagy, 
hogy ha itten minden honpolgár csakis magyarul fog 
beszélni, hogyha innét a más, ezen hazában divó nyel
vek a tót, román, szerb. stb. teljesen kipusztittatnak.

A tót nyelv kizárólagos és szent tulajdona a tót 
nemzetnek. Ezen szent tulajdonához gonosztevő kézzel 
nyúlni tehát senki sincsen jogosítva. Aki azt. teszi, ká
romlást követ el az Iston, isteni törvény ellen. A nem
zetükhöz hü intelligens tótok, akik a néppel tartanak és 
nyelvük jogáért rettenthetetlenül küzdenek, a bíróságok 
által Uldöztetnek és többször börtönbe vettetnek.

Az tagadhatatlan, hogy a magyar kormány belügyi 
politikája állandóan azon dolgozik, hogy a tót nyelvet 
mielőbb törölhesse ki az élő nyelvek jegyzékéből és hogy 
a tót nyelv elnyelésével nyelhesse el a tót nerazotet is.“

A kir. ügyészség ezon közleményért dr. Mudron 
János turóczszentmártoni ügyvédet, mint szerzőt, helyezte 
vád alá, inig az első kettőért Pietor Milos turóczszent
mártoni takarékpénztári hivatalnok került vád alá a 
btkv. 172. g-ába ütköző izgatás vétségéért. Az cs- 
küdtszéki tárgyaláson Agorasztó Péfer biró elnökölt. A 
vádat dr. Daróczy Elek ügyész képviselte, vádlottakat 
pedig dr. Fcrdinándy Béla turóczszentmártoni ügyvéd 
védte. A vádlottak egyikét, Pietor Milost, a bíróság 
tolmács segélyével hallgatta ki, inig a másik vádlott dr 
Mudron János ügyvéd magyarul védekezett

Az elnök : Mért toUe közzé az inkriinitált verseket ?
A vádlott Pietor: Tisztán csak mint históriai em

léket közöltem a két verset, melyek közül az egyiket 
Bottó tót poéta irta még 1848-ban, a másik pedig a 
Talpra magyar! fordítása.

— De mi szükség volt arra most, minden aktua
litás nélkül közölni a verseket?

— Kérem, ez a két költemény már többször jelent 
meg különböző tót újságokban és antológiákban, a nél
kül, hogy a közlést inkriminálták volna. Azt gondoltam 
tehát, hogy nem vétek vele a törvény ellen, ha újra 
lenyomatom a verseket.

— Az egyik költemény a  tót nemzet elnyomásá
ról panaszkodik. Ma semmi ok sincs ilyen panaszra, 
mivel e hon minden polgára egyenlő jogot élvez s ha ön 
mégis közzétette a verset, nyilvánvaló, hogy izgatni 
akart vele.

— Én nem találtam benne semmi izgatást.
— A magyar nemzet úgy van feltüntető, mintha 

nem engedné a tót nemzet jogait érvényesülni. Ez nem 
felel meg a tényleges állapotnak.

— Én ügy hallottam, hogy más ne. .etek is nyil
vánosságra hozzák a históriai költeményeket.

— Az Induló-ban egyenesen fiilhivás van arra.

hogy a tót törje össze a rabigát, ne legyen a magyar 
rabszolgája. Ez izgatás.

—■ Nem azért tettem közzé, hogy izgassak vele.
— A tót nemzetiség ama osztálya, melynek a 

folyóirat a kezén megfordult, nem olyan intelligens, 
hogy a költeményt mint históriai emléket élvezze. Még 
csak kommentárt sem fűz hozzá.

— Az első költeménynél megjegyeztem, 1848-ban 
Íródott, a másikról köztudomású, hogy Bottó irta 
1848-ban.

Mudrofí János dr. szintén ártatlannak tudja magát, 
mert nem akart izgatni.

Az elnök: Mi indította önt arra. hogy az inkrimi
nált ezikket megírja ?

A vádlott: 1867 óta a kormányok törvényellonosen 
járták el . . . .

— Vigyázzon a kifejezéseire, mert a kormány 
éppen a törvény ótalmára van. Ha vannak sérelmeik, 
miért nem fordulnak a törvényes faktorokhoz? Mi volt 
a czélja eikkének ?

— Csak panaszkodtam.
— Mi volt a panasza?
— Az, hogy a tót nyelv továbbmüvolését megaka

dályozzák az iskolákban.
— De hiszen nincs eltiltva a tót nyelv egy gim

náziumban sen, a ki akarja, tanulhatja.
— De nincs rá alkalom.
— Hát a felekezeti iskolákban ? Otí íakultative 

tanulhatják.
— A mit én kértem, az a nemzetiségi i rvényen 

alapszik. Nekem, mint állampolgárnak, jogom volt a 
törvény végrehajtását, követelni.

— De ezt ön olyan hangon cselekedte, a mivel 
a tót nemzetiséget a magyar nemzet ellen izgatta.

— Nem emlékszem, hogy oly kifejezést használ
tam volna, a mi izgat. Hiszen ennek az izgatásnak sem
miféle veszedelmes következménye nem volt.

— Ha lett volna, akkor ön ma a büntetötörvény- 
nok más paragrafusával szemben volna kénytelen vé
dekezni.

Daróczy Elek dr, kir. ügyész azzal kezdi vád
beszédét, hogy a magyar állameszmének ebben az or
szágban csak föltétlen hívei lehelnek, ellenségek itt nem 
létezhetnek, mert ezeket eltiporjuk. Eltiporjuk nem 
kényuralommal, hanem jogos önvédelemmel. Jogos véde
kezése ez annak a nemzetnek, a mely vérrel szerezte, 
•vérrel tartotta meg és a kultúra hatalmával totte erőssé 
ezt a magyar hazát. A szégyenérzet vesz erőt. rajtunk, 
ha arra gondolunk, hogy ennek a mi magyar hazánknak 
egy ezredév dicsőséges múltja utáu is védekeznie kell. 
Nem külső ellenség támadta meg, alkotmányos szabad
ságát sem bántja senki, saját gyermekei, idegen nyelvű 
testvéreink ellen kell magát védelmeznie. Őseink itt a 
haza földjén találták őket, vagy elnézték bevándorlásukat. 
Bántódásuk nem esett, soha. A magyar néha a télvilággal 
harezban állott, máskor saját vérei ellen küzdött, de a 
haza földjén élő tót, oláh, szerb és más nemzetiségeket 
meg nem támad a. Régmúlt idők sötét századaiban arra 
volt szomorú példa, hogy vallásos meggyőződéséért, vala
kit halálra ítéltek, de nemzetiségéért soha senkit som 
üldöztök, még akkor sem, a midőn a veszedelemben 
forgó magyar haza megdöntése végett a nemzetiségek 
nyílt lázadásban törlek ki. A régi Magyarország a köz- 
szabadság áldásaiban éppen úgy részesítette a nemzeti
ségeket, mint a tiszta magyar népet. Egyes nemzetisé 
geket pedig olyan kiváltságokkal, ruházott föl, hogy 
már-már államot alkottak az államban. A múlt század 
első felében egyes prófétáknak és haszonlesésből cse
lekvő lelketlen Imjtogatóknak sikerült idegen nyelvű 
testvéreink szivébe beoltani az egyenetlenséget, és a 
visszavonást, Meggyülöltették testvéreivel a magyart. Az 
uj Magyarország azonban a nemzetiségi kérdést nem a 
szigorú jog, hanem a méltányosság alapján rendezte. 
Nemzetiségre, vallásra való tekintet nélkül egyforma 
meleg szeretettel ölelt, keblére minden tisztességes pol
gárt. Végül az ügyész utalt a cikkok tcndencziájára és 
kérte a vádlottak elitélését a magyar nemzettel szem
ben elkövetett izgatás miatt.

Fcrdinándy Béla dr. turóczszentmártoni ügyvéd a 
vádlottak védője, védőbeszédében ismertette a tót nem
zetiség ismeretes sérelmeit, utalt arra, hogy a czikkbon 
semmi sértő is izgató nincsen. Ezért fölmontésl kér az 
esküdtektől.

Az esküdtök mind a két vádlottat bűnösnek mond
ták ki a nyomta vány által elkövetett izgatás vétségébon 
mire a bíróság Pietor* három napi államfogházra és 80 
korona pénzbüntetésre, Mudrony dr-t pedig í> napi állam
fogházra és 40 korona pézbüntetésra Ítélte. Pietor az 
ítélet ellen semmiségi panaszt jelentett be, Mudrony dr 
megnyugodott az ítéletben.

Érdekes, hogy a „Nár. Nov.“ úgy ezon valamint a 
uyitrai perben hozott ítéletet is külön kiadásban, fel- 
tűnő hetükkel tudatta olvasóival.

Talán bizony büszke ezekro a lesújtó eredmé
nyekre, amelyek nem annyira az ítéletek rendelkező 
részében, mint inkább a vádhatóság kemény szavában 
nyernek kifejezést ?

H I R  EI  NK.
— Pápai jubileum. Februárius 20-ikán, azaz 

pénteken nagy ünnepe lesz a kath. egyháznak. E napon 
ugyanis XIII. Leó pápa ö  Szentsége ünnepli megválasz
tatásának 25-éves évfordulóját. Majd ismét márczius 
3-ikán is ünnep lesz, mert e napon megkoronázták. 
Mindkét Ízben a kath. világ összes templomaiban hála
adó istenitiszteletek lesznek. Kapcsolatosan meg
említjük, hogy a 263 pápa közül mindössze hárman 
érték meg a 25-éves jubileumot a pápai trónon. És 
pedig : Szt. Péter, ki éppen 25-évig uralkodott, IX. Pius, 
ki 32 évig és a mostani pápa. XIII. Leó márczius 2. 
93 éves lesz.

— Felvidéki Magyar Szövetség. Ennek az ala
kulóban levő hazafias egyesületnek mindinkább szapo
rodnak hívei országszerte. Csak nemrég közöltük a 
F. M. Sz. hazafias felhívását s már is azzal számolha
tunk be, hogy Turóczvármegyében is megindult a tagok 
tömörülése. Es ez természetes is, mert sehol ez ország
ban, de még a Felvidéken is jobban nem érezhetni a 
pánszláv agitácziónak gyászos eredményét, mint itt 
Turóczban, ahol személyesen ismerjük nemcsak a sze
replőket, de munkájuknak gyümölcsét és a hazafiatlan 
törekvéseiknek lánczolatát. Es nemcsak a rendes tagok 
száma szaporodik, de vau már egy lelkes alapitó tagja 
is a Szövetségnek Draskóczy Árpád tiszttartó az a lelkes 
hazafi, ak i e czélra a 100 koronás alapítványi összeget 
már be is küldötte. Ezt a nemes példát bizonyára 
mások is fogják követni, a kiknek nemes törekvésük 
az, hogy a Felvidéken megszűnjék a visszavonás és a 
jó tót nép csendes békességben és tartós barátságban 
éljen a magyarral. Lapunk szerkesztőségében letett ivén 
jelentkeztek eddigelé rendes tagokul: Berecz Gyula kir. 
tanfelügyelő, Berecz Gyuláné, Bánfi János tanár, Dr. 
Steinhardt József ügyvédjelölt, Höhenrieder Gyula mér
nök, Jelűnek Alajos kereskedő, Brüll Adolf körjegyző, 
Schvarcz János földmives, Horváth Lajos tanító, Zor- 
kóczy Tivadar főszolgabíró, Skrbek Károly erdész, 
Holbay Lajos plébános, Dr. Boleman János orvos, 
Juscsák Sándor tanító, Galandt- istván közjegyző, Szmre- 
kovszky Cyrill pénzügyőri biztos, Jurányi Károly állami- 
tanitó, Rissányi József felső, kereskedelmi isk. igazg., 
Beszterczebánya, Draskóczy Árpád tiszttartó, alapitó tag. 
Olsavszky Gyula államvasuti ellenőr ruttkai állo
másfőnök lelkes közbenjárása folytán jelentkeztek: 
Olsavszky Gyula MÁV. ellenőr állomásfőnök, Fejér 
Ambrus fütőházvezető, Vogel József hivatalnok, Piira 
Lajos hivatalnok, Schadek Ferencz hivatalnok, Epstein 
László MÁV főmérnök, Kafenda Frigyes földbirtokos, 
Vogelhuth Gyula hivatalnok, Szedlacsek Emil áll. főn. 
helyettes, Horváth Géza üzletvezető, Nemlauer Imre 
hivatalnok, Angyal József hivatalnok, Váczy Gedeon 
mérnök, Bresényi Zsigmond művezető, Vadnay Adolf 
művezető, Schrődlein József főellenőr. Az aláírók három 
kivételével a tagságidijat is befizették. Ezek az összegek 
Draskóczy Árpád 100 koronás alapítványával együtt 
összesen 176 korona 80 fillér, a turóczi kereskedelmi 
é ' hitelintézetnél a 871. számú betéti könyvre vannak 
elhelyezve s ott maradnak a Szövetség végleges meg
alakulásáig. Tagsági jelentkezéseket még mindig szíve
sen fogadunk. Az évi tagsági dij csak 2 korona 40 
fillér, oly csekély összeg a melyet a nemes czélra 
mindenki áldozhat.

— Közgyűlés. A Turóczmegyei Jótékony Nőegylet 
ma d. u. 3 órakor a megyeház nagytermében rendes 
évi közgyűlését tartja meg, amelyet fél 3 órakor választ
mányi gyűlés előz meg. Az elnökség arra kéri a tagokat, 
hogy e gyűlésekre mennél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek.

— Udvari bál. a  legutóbb megtartott udvari bálon 
Turóczból is többen vettek részt. Ott voltak báró Révay 
Gyula országos képvisolő nejével és leányával. Justli 
Ferencz képviselő. Ezen az udvari bálon báró Rév.y 
László mint pálezás ur szerepelt.

— Nagy estély báró Révay Gyulánál Buda
pesten. Báró Révay Gyula országos képviselőnk, ki a 
főúri társaságokban családjával együtt élénk részt vesz, 
a mull héten Reviczky-utczai palotájában fényes es
télyt adott. Az estén megjelent József Ágost kir. bér- 
czeg és Auguszta kir. herczegasszony. is. A fenséges 
vendégek pontban kilencz órakor érkeztek az estére, a 
mikorra már együtt volt ott a budapesti arisztrokata 
társaság szine-java. Az estén a többi között megjelen
te k : Odescalcbi Géza kerezpg és neje. Andrássy Géza, 
Tivadar és Sándor grófok nejükkel, Andrássy Gyula 
gróf, Szápáry Fái és György grófok nejükkel. Szápáry 
József gróf kamarai elüljáró, Zichy János és Aladár 
grófok nőjükkel, Hadik Endre gróf, Széchényi Imre 
gróf, Karátsonyi Jenő és Aladár grófok, Erdödy Imre 
gróf. Bissingcn Ernő gróf, Toleky Tibor gróf nejükkel. 
Blaskovicli Elemér és neje, Fráter Lóránd honvéd hu
szár-főhadnagy.

-— A vasgyáros. A turóczmegyei nőegylet javára 
rendezendő műkedvelői előadás előkészületei serényen 
folynak. Ez alkalommal a turóczi műkedvelői társaság 
nem kisebb feladatra vállalkozott, mint Ohnet György



jeles darabjának „A vasgyrírosu-nak előadására. Te
kintve a darab művészi követelményeit a biztos siker 
pálmájára csak is úgy pályázhatott a rendezőség, hogy 
a mintegy 20 főnyi szerep előadására Turóczmegye 
legkipróbáltabb műkedvelőit megnyerte. A czimszerepet 
Párvy Endre tanár játsza. Partnere Soest Alice lesz, 
kit úgy kellett felfedezni a műkedvelői színművészet 
nyereségére; Athenais szerepét már most a próbákon 
bravúros készséggel játsza legjelesebb műkedvelőink 
egyike Boldis Ilonka. Beaulieu marquisnét Beniczky 
Ákosné, Oligny herczeget dr. Badinyi. Octaviot Dittert 
Ferencz, Préfost bárót Gnsztonyi Gyula, Sophiet Kertész 
Gizi, Susannet Kossuth Anna, Moulinet-t maga a buzgó 
rendező Reöthy Vladimír, Bachelint Kossaczky Rezső, 
Servau-t Witwiczky István, Brigittet Lehoczky Anna 
fogja játszani. A meghívókat a rendezőség már tegnap 
küldötte szét, melyből megtudjuk, hogy az előadás f. 
évi február 21 -én Justh Ferenczné gróf Batthyány Mária 
nőegyleti elnöknö védnöksége alatt fog megtartatni. 
Előadás után tánczvigalom lesz a megyeház dísztermé
ben. Jegyek már most előjegyezhetők Reöthy Vladimír 
tanár rendezőnél, vagy Moskóczi F.-né könyvkereske
désében. Helyárak; Óldalszék és I-ső sor 4 k. II—IV. 
sor 3 kor. V—X. sor 2 kor. Állóhely 1 kor. Diák- és 
gyermekjegy 50 fill. Felülfizetések köszönettel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Előadás kezdete este 
l/a 8 órakor.

— Sub auspiciis Regis. A budapesti tudomány 
egyetemen holnap avatják az államtudományok dokto
rává sub auspiciis Regis Tomcsánw Vilmos Pált. Tom- 
cányi oly ritka eredményt éri el tanulmányaiban, a mely
hez hasonló alig fordnl elő az egyetemen. Ugyanis a 
jogtudományokból is épen oly kitűnő eredményt ért el 
mint az államtudományokból, a mely a sub auspiciis-re 
jogosít és melyért 0  Felsége legmagasabb kitüntetését 
kapja. Tomcsányi Vilmos fia Tomcsányi Móricz bírónak. 
A kitüntetett fiatal embert mint turóczi származásút ná
lunk is ismerik és a kitüntetésnek mindanyian szívből 
öi-vendünk.

— Halálozás. A múlt héten rövid szenvedés után 
82 éves korában hunyt el Kelemenfalván dvoreczi 
Kontsek Lőrinczné szül. kisrákói Lehoczky Liboria, Az 
elhunytban Kontsek József kelemenfalvi földbirtokos 
édes anyját, Hanzely Mátyás és Újhelyi Gyula műszaki 
tanácsos pedig anyósukat gyászolják. Temetése f. hó 
9-én délután ment végbe a rokonság és a közönség 
nagy részvéte mellett.

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter Olexy Irén vriczkói illami iskolai rendes 
tanítónőt saját kérésére az alsó-meczenzéfi állami isko
lához áthelyezte.

— Nagy ipartelep Sztrecsnón. A mint hírlik a 
szomszédos Sztrecsnón a Vágfolyó felhasználásával 
és mintegy. három millió korona befektetéssel nagy 
iparvállalat van alakulóban, a mely nem kevesebbre 
vállalkozik, minthogy Trencsén, Turócz, Árva és Liptó- 
megyéket villamos világítással és villamos erővel lássa 
el. A vállalat megbízottai már érintkezésbe léptek az 
illetékes körökkel.

— Uj marha rakodó állomás. A földmivelés- 
iigyi m. kir. miniszter a Pribóczon létesített uj marha 
rakodó állomáson az állategészségügyi tenndők ■ 1 látá
sával Ruzsitska Ferencz törvényhatósági és Hudák ndre 
járási állatorvosokat hónaponkint felváltva megbízta.

— Szucsányi Magyar Ifjúsági Egyesület czim 
alatt Szucsányban hazafias irányú egyesület alakult, 
mely mához egy hétre f. hó 21-én mutatkozik be a kö
zönségnek. Muray Károlynak „A huszár szerelem“ 
czimü 2 felvonásos vigjátékát adják elő, amely iránt 
máris általános érdeklődés nyilvánul. Őszintén kívánjuk, 
hogy a tagok lelkesedése tartós legyen és buzgalom
mal működhessenek hazafias czéljaiknak elérésére.

— Kinevezés. Az áthelyezés folytán megüresedett 
vriczkói állami iskola tanítónői állomásra a közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Konecsny Irén okleveles tanítónőt 
nevezte ki.

— Elitéit nemzetiségi izgatók. Az újvidéki sajtó- 
bíróság Perics Jánost, a „Bránik" szerkesztőjét, a ma
gyar nemzet ellen való izgatásért egy havi államfog
házra és 100 korona pénzbüntetésre ítélte. — Pavlovics 
Lyubomirt, a jeles orsz. képviselőt, aki becsületszavával 
erősítette, hogy a nagykikindai vasúti állomáson nem 
bántott senkit a „Szózat" és „Hyranus" énoklése miatt, 
becsületsértésért 2000 korona pénzbüntetésre Ítélték. — 
Steinacker Ödön, volt budapesti kamarai titkárt és zöld
szász képvisolőt 8 napi fogházra és 100 korona pénz- 
büntetésre ítélte a szegedi sajtóbiróság. — Korodi Lutz 
egy évi államfogházat és 2000 korona pénzbüntetést, 
Orondin Gyula és Líess Ferencz, ugyancsak szász hír
lapírók és izgatók 6—0 havi államfogházat és 1000—1000 
kor. pénzbüntetést, kaptak — izgatási honoráriumként. 
— Masny János, Ilorfiacck István mijavai lakosok 14 
társukkal, mivel gyermekeiknek nem akarták megen
gedni, hogy az állami iskolában magyar nyelven tanul
janak, 3—14 napi fogságra Ítéltettek.

— Kivándorlás Turóczból czimü múltkori hírünkre 
vonatkozólag annak kijelentésére kért benőnket, Ga- 
landa kir. közjegyző, hogy az a Csiesmanecz kinek fiá
ról mint kivándorlási ügynökről említést tettünk már 
nem dolgozik irodájában.

— Hazajött meghalni egy szegény vriczkói em
ber még pedig messziről Amerikából. Nehéz gyári 
munkát végzett. Pár forintot keresett, ezzel sietett vissza 
övéihez. A nagy utat szerencsésen megtette, haza érke
zett Vriczkóra is, de alighogy elbeszélni kezdette szo
morú élményeit, összeesett és meghalt, Nagy részvéttel 
temették el.

— Kitüntetés. Darányi Ignácz földmiveléstigyi m. helyett csizmáját akarta felhúzni és e czélból le is ült 
kir. miniszter, Frnek Jánost, ki Simko János turócz-szent- az ut mentén, Ebben a pillanatban egy ismeretlen csa- 
mártoni városi bírónál, mint béres 18 éve szolgál, elismerő vargó ugrott elő az árokbői, felkapta a csizmákat és 
oklevéllel tüntette ki és 50 koronával aranyban jutalmazta, futásnak eredt. Szegény Felczán mezítláb maradt, mert 
Ez alkalomból e hó 13-án, a városházán az összes ökreit el nem hagyhatta, 
helybeli gazdák jelenlétében Újhelyi Attila főszolgabíró

F e l v i d é k i  H í r a d ó

szép beszéd kíséretében adta át a kitüntetést. Simkó J, Lopások. A tulajdon elleni vétségek egyre 
szaporodnak, s hogy mily vakmerőséggel járnak cl ,

mint a kitüntetett nevében, a lelkes és buzdító szava
kat, amely után az ünnepély véget ért.

— Tüzeset, Héra M. helybeli földbirtokosnál fel
borult a petróleumlámpa s már-már az egész lakást 
veszélyével fenyegették a felcsapó lángok, 
eloltani sikerült.

őrség lakótanyájának udvaráról egy sertést loptak el s 
Jakubovics szolgabirósági Írnoknál is jártak, holmi ruha
neműt elemelve, Egy egész sereg csavargó tanyáz 
egyes kocsmákban éjjel-nappal, kérdés, miből élnek, 

kő,, azokat m*kor őket senki sem látja dolgozni, pedig akadna 
| munka a számukra! Vakmerőségüket a minapi eset is 

( igazolja, a mikor a ruttkai vasúti vendéglő főpinezérét 
Hazaarulö orvos. A pozsonyi járásbíróság 3 ] félre eső helyen eddig ismeretlen tettesek meg- 

napig tárgyalt egy becsületsórtési port, a melynek vád-, támadták, fejbe verték, azután a  sínek közé vitték és 
lottja Panghy Ignácz szoniczi járásbhó volt. Panghy csekély pénzösszegétől megfosztották. Úgy akadtak rá 
ugyanis azt állította dr Simkó Lajos orvosról, hogy véletlenül a súlyosan sérült emberre. Itt. sürgős és eré- 
hazaáruló. Ezt az állítását több tényre alapította. Simko, Jycs intézkedésre van szükség, s ezt el is várjuk 
megkoszorúzta a hírhedt Hurbán J.ózsof sírját; eltűrte, az illetékes tényezőktől.
hogy a Tátra-bankban, ahol ö igazgatósági tag volt,: -  Tájékozásul. Úgy halljuk, hogy azon Intéz-
izgató tartalmú, hazaellenes iratokat száz számra.tartó-1 kedésünk, amely szerint nyilvános elszámolásokat és 
gassanak és azután szétoszszanak. Mint esporességi gond-  ̂köszöneteket ezentúl csak a nyilttérben szabályszerű 
nők beleegyezett abba, hogy a telügyeleto alatt lévő j jjj ellenében közlünk, némelyeknél nemtetszést szült, 
iskolában kitiltott könyveket használjanak. Simko La-1 pedig a dolog igen egyszerű. Azok a dolgok nem köz- 
josra még számos ehhez hasonló kompromittáló körül-! érdeküek s aztán miért tegyünk mi szívességet azoknak, 
mény derült ki, úgy, hogy a tárgyalás folyamán oly kéj) <t kik nemcsak, hogy előfizetőink közé nem tartoznak, 
alakult ki a helyzet, hogy az igazi vádlott nem Panghy] de még a meghívóikat is Rózsahegyen, Zsolnán stbl 
hanem Simko Lajos. A bíróság tel is mentette a vád ; nyomatják ? A Magyar Nyomda fenntartása pénzbo kerül 
alól a szoniczi járásbirót. — S ezeket olvasva, azt kér- s jtt helyben is vannak versenytársai, akikkel meg kel, 
dezzük, hogy mit szándékoznak a Tátrabank m a g y a r  küzdenie: a lapunkat, sem csinálják szívességből a 
részvényesei az ezen pénzintézetnél oly vakmerőén foly-. szedők stb. Szóval minden pénzbe kerül, még pedig sok 
tatolt m a g y a re lle n e s  cs hazafiatlan üzelmekkel szemben . pénzbe, — akik pedig ogy-cgy szinielőadás vagy tán ez- 
tenni, — s mikor fogják ezen bank m a g y a r  betevői j mulatság jövedelméből legalább a meghívók és belépő
tőkéiket. ezen pénzintézetnél felmondani. jegyek költsége révén némi anyagi támogatásban része-

— Tolvajvilág Szucsányban. Mint levelezőnk sithetnék a Magyar Nyomdát <s lapunk kiadóját azok
Írja: Szucsányban is napirenden voltak az apróbb tol— j  niáshová viszik erre szánt pénzüket, de már a szives- 
vajlások. Majdnem minden reggel Ilire járt, hogy kitől séget azt tőlünk várják. A társadalmi élet kölcsönös
mit loptak el. Legutóbb azonban, a mikor a jó atya- séSen a,al>ul s an'a mi if* igényi tartunk, s azt hisszük 
fiák a téli örömökben szerettek volna részesedn i^  ) ° ^ al- Azok az elszámolások, nyilvános köszönotek stb. 
ehhez egy hizó malaczot kerítettek, rajta vesztettek, te,iat ezentúl lapunk kiadóhivatalának küldendők, amoly 
mert a gazda a zajra felébredt és a tolvajok egyikét <azok.közlésének diját is meg fogja esetröl-osetre álla- 
elcsipte: A jó madarat a ruttkai csendőrség vette párt- j P'tank Nagyon természetes, hogy lapunk előfizetői és a 
jOgása alá s reményük, hogy a csendőrségnek sikerülni j Magyar Nyomda üzletfelei ezentúl is kedvezményben 
og az egész bandát kézrekeriteni. részesülnek.

— Vidám história kering mostanában a Szcpes-
ségen, Egy iglói cseléd 2000 koronát nyert az osztály-' 
sorsjátékon s boldogságában mi más vágya támadhatott, 
mint férjhez menni, de mindjárt. Kétszáz koronát Ígért 
annak, aki neki férjet, szerez. Szép summa ez annak, a 
kii ek annyi sincs, de hát férjet tal lni nem olyan 
könnyű dolog. Egy ottani házaspár úgy okoskodott, 
hogy a 200 koronát másképen, férjszerzés nélkül is meg

Szerkesztői üzenetek.

Felelős szerkesztő : lle i-ec*  (áyula. 
Főmunkatárs: B n n í l  • l ú n o * .

Magyar Kaszinó. Nincs szükség semmi akczióra, mert az 
ügy kölcsönös jóindulattal és egyetértéssel már el van intézve 
olyan formában a mely mindenkit ki fog elégíteni. És ez is a 
leghelyesebb. — Dr. Cz. S. Budapesten. Köszönöm — Ruttka. A 
Felvidéki Magyar Szövetségnek minden tisztességes ember tagja 
lehet. Nem kell ahhoz egyéb mint, hogy tagul jelentkezik,..és az 
évi 2 K. 4o. tagsagidijat lapunkhoz beküldi. — Honvéd. Öröm
mel értesültem, hogy munkáddal legközelebb beállítasz. Csak 
rajta. Szükség van a jól kipróbált harezosokra. — Magyar Is

lehet szerezni S abban állapodott meg, hogy az asszony kóla. a  cserepéldány küldése iránt intézkedünk. — Kiváncsi. Hogy
mint közvetíti), a férti nődig mint pályázó völegénv fog m.“ rt "evét a f«4JLm,eg!'iví ! Ir,,>-’ , . 1 • ® • °  akik koziil azután, alig 15—20 jelenik meg, előttünk is titok,
szerepelni a  bőkezű cseléd lánynál. — A dologban azon — Z. A. Vriczkó. Tudósítása megjött, köszönöm. Csak folytassa, 
bán igen furcsa fordulat állott be, mert az álvölegény- 4?nrJ \ ,  c .ak n™ akar vége lenni ott a sok
nek megtetszett a  cselédleány és az ö 2000 koronája s 
faképnél hagyva hites feleségét, Am erikába zónázott a 
kalandvágyó cseléddel. Igv vesztotte el a spekuláló 
asszonyka a  férjét s nem nyerte meg a kitűzött 200 
koronás dijat.

— A V riczába zuhantak . Szteklács Ferencz, a 
ki Gyanovszky znióváraljai lakosnál volt szolgálatban 
gazdája parancsára deszkákat fuvarozott Andrásfalváról 
Vriczkóra. Predvriczkóig szerencsésen elérkeztek itt azon
ban a Vriczkó-felé levő emelkedésen, a kocsi megcsú
szott és lovastól mindenestül a Vriczába zuhant. Sztek
lács Ferenczet, a kocsist, már csak halva vonszolták elő 
a nehéz teher alól. Az egyik ló is tönkre ment.

— M ezítláb m aradt. Felczán Pál kelemenfalvi 
lakos búsan ballagott hazafelé ökreivel együtt, a me
lyeket a zsolnai vásáron nem sikerült eladnia. A lezsi- 
achói temető mellett átázott és elrongyolódott botosa

{Köhögésben szén- „ 
védők |

Ü próbálják meg a köliö-g 
gési csillapító és jóízű

Kaiser-féle

m el lczn k o rk á t
0 7  J H  jegyz. megli. bizonyítvány igazolja jó és biztos 
ZlT-U hatását köhögés, rekedtség, hnrnt és elnyál- 
kásodásnál. Helyette ajánlottat, ntasitson vissza. 1 cso
mag 20 és 40 fillér. Kapható ÓRABÉR SI1KSA és FIA 

czégnél Turócz-Szt.-Márton.

fl TURÓCZ-SZENT-nÁRTONI HflGYflR HŰKEbVELŐI TÁRSASIG

n á L T ó s r t Q O S  JMSTh EEtpCZNÉ Eif\ÓE BflTThYÁNY ÍVÍRIfl vÉbNörtSÉ^Ealatt

F. ÉV FEBRUÁR HÓ 21-ÉN

Tánczmulatsággal egybekötött jóté!<onyczélu
S Z IN ID L Ö f lö A J T

rendez.

Színre kerül:

A  V A S G Y Á R O S
szinnúí 4 felvonásban.

Irta Ohnet György. Fordította Fái J. Béla.

Helyárak:
Oldalszék és I. sor . . . .  4 kor.
II— V. s o r ....................................3 „
VI—X. ............................................ 2  „

Állóhely /  kor., diák- és gyermekjegy 50 fii.

A színielőadás az állami iskolák tornatermében, az ezt követő tánczvigalom a megyeház dísztermében
fog megtartatni.

Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
Kezdete este fél 8 órakor.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

Miridaganatoknál, görvélynél, angol betegségeknél, bőrkiütéseknél 
köszvónynél, csúznál, torok és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sapadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá

nosan kedvelt és sokat használt

l.ahusen- i -jód vas-

Köbögés és rekedtség ellen nincs jobb a 
RÉTHY-fóle

pemetefű cul<orl{ánál
de vásárlásnál vlgyászunk és határozottan 

RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van. 
W  Egy doboz ára 60 fillér. "WS 

Csak R É T H Y -fé lé t fogadjunk cl!

Érez és fakoporsó
sirkoszoru 

estlka-máj-olajaf. s minden e?yéb temetkezési
czikk

jutányos áron beszerezhető

A legjob és leghatásosabb csukamájolaj. Gyógyerejére uuzve fölül
múl minden hasonló készítményt és ujabl) gyógyszert. Ize fölötte 
finom és enyhe, miért is ügy gyermekek mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat (kb. 100000 
üveg) legjobb bizonyítéka jóságának és kedveltségének. Számos 
elismerő és köszönő levél. .Ara 3 és 6 Kor., utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni a 

gyáros czegére: IzuIuimch  gyógyszerész, Bréma. — Kapható: 
Vidéken: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toper- 

czer Sándor gyógyszertárában Turócz-Szent-Mártonban.

A R lc h te r-fé ie

LINIMENTUM CAPS. C0MP.
H o rg o n y -P a in -E x p e l le r

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölésfil alkalmaztatik 
köszvénynél, csúznál és meghülésekiéi.
In tés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
.......óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban a„Horg#ny“ védjegygyei és a„RicMer" ezég- 
jegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k.
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. -------
Főraktár: T  ö rö k  J ó z se f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

R i o á t e r  F .  A  J .  és  tá r s a ,
csősz, és kir. u d v a ri szállítók. #

. R u d o l s t a d t .  . _ .  ______

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. „Megváltó1 gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

Hirdetmény.
A priepopai ág. Iiitv. 

cvang. iskolaszék ezennel 
közhírré teszi, hogy Priekopán 
két tanszobából és két tanítói 
lakásból álló új iskola épület
nek felépítésére a verseny- 
tárgyalás f. évi márczius Hó 
1-én (1. u. 2 órára kitiizetik.

.hz építendő iskola eme
letes ; hossza 27'20 in., széles
b e  15-20 in.

A tervek és feltételek 
községi elöljáróságnál bármi
kor megtekinthetők.

Kelt Priekopán (u. p. 
Ruttka), 1903. febr. 10-én.

Az iskolaszék.

divatáruliázában Turócz-Szent-M rton.

XXKXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXX?
Hirdetmény.

Alóljegyzett pénzintézetek közös megállapodás folytán 
közhírré teszik, hogy 1903. évi á p r ilis  hó 1-töl kezdve 
a betéti kamatokat még pedig:

a) az összes egy évre vagy hosszabb időre szóló 
^  betétek után 4"/» (négy százalékra).
K  b) határozatlan vagy egy éven alóli időre szóló be- 
M tétek után 3 -37*% (három—három és fél százalékra)
)4. szállítják le.
Q  Ha valaki 4% kamatozás mellett egy éven felüli időre 
Q  betétet helyezne el, azonban egy év letelte előtt annak 
Q  visszafizetését kívánná, az esetre alóljegyzett pénzintéze- 
Q  tek az illető betét után csak 3 \ ,  kamatot fizetnek ki.
6  Turócz-Szent-Márton, 1903. évi február 5-én.

^ Tátra Felsőmagyarországi Bank
Q  részvénytársaság.

M  Turócz-Szent-M ártoni

ö  Részvény-takarékpénztár,
p Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Egyedül valódi angol

B A  L Z S A  M Thierry A. gyógyszerésztől
Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva

Az üvegek felszereóse a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Jv/.en balzsam belsőleg és külsőleg használható. — 1. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
lorokgyuladásnál. rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor
görcsöt, kólikát és szakgatásokal. •'>. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszűnteti bypocliondriát és melankóliát 

előmozdítja az étvágyat és emésztést. G. Kitűnő hatása van fog- 
|- tájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj- 
j betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo

mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fiilfájást sth. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bénnentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kiesi, vagy G dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Kúsznia és Ilerczegovinába 1 kor. GO fillér Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

zn a  vagy lefizetése mellett.

idip . iiu
a legrégibb sebeknél is kilá- 
riillieti a fájdalm as opera-Miért szenved ?

cziót vagy amputálást, lia
Thierry A gyógyszerész egyedül valódi

centifolia-kenőosét
használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhilésében 
pedig elérhetetlen. Valódi eentifolja-kenöcs használtatik. a gyermekágyasok mellbajainál, 
a tejelválasztás akadályainál, íuellkeményedésnél, vörlienynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt esontszúnál is ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint ilveg- 
és laszilánk, homok, ilara, tövis stb.; mindenféle daganat, kinövés, karbunkitlus, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vél daganatot, fülbajt és a gyermekek sebésedését 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt korona üo fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredeteben megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég: ..őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada" beégetve 
legyen.

k  két gyógyerejében felüliiiulhatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a lddeg nem 
art nekik, igy tellát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
cg segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 

i e C 8°kszorosan ajánlt hasonló, de hatástalán szereket használni, melyekért csak 
lekteljebb a pénzt dőltjük ki. hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
° i "zható amellett teljesen ártatlan, világhirü szernél, melyeknek minden családnál
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimozni ;
Thiery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Robitscb Sauerbrunn mellett.
Kozp. raktár ft&lapesten: Török .1. gyógyszerész, Zágrábban: Mittebach J. és Bécshen: 
orady L. gyógyszerésznél. Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.

E. JEM M ’s
régbevált

mellGzukorkái
<1 Ulti Icai s/.er

és
ellen

Megengedve 19. 4. 02. '/. 
75066. sz. helytartó határo

zat által.
ára csomagonként 50 fillér.
Raktár Turócz-Szent-Mártonban 

Toperczer S. ggógyszerésznél.

Mindenkinek njdnlható
a most 40. kiadást éri Dr. Möller orvosi ta
nácsos miivé a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomentesen küldi
Curt Röbcr, Braunsehweig.

ooooooooooopoooooooooooooooooo

§SEIFERT JÓZSEF POZSONY, Halászkapu 4 . 8
O  ö

Q  cs. és kir. 
q  udvari 

j  fegyver 
^  szállító

o  
o  o

- A j á n l j a  d -ú is  r a l c i á r a t
KRUPP FRIGY E S -fé leIIU Pl EPER EREDETI

o  DIÁN NA-FEGYVEREIBŐI.
ugyszinte

g  Raitenel bakiisnélkiili fegyverekből

o
O  Kzen fogy ve 
Q  fegyverei cs kimerítő leírásai, valamint számos előkelő vadászai kedvelő és
O hivatásos vadász rcferencziájával, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel 

szolgálok.
u  OS. és kir. állami árnda által osztrák magyar füstnélküli 1. száma 
O  vadászati és tárcsa lőporral töltött töltények, továbbá szállítok minden fajta  

kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan és frissen töltve, minden kali
berűhez legolcsóbb áron.

k ü l ö n l e g e s  a c z é l c s i i v i i g
fegyverekből O

e r e d . e t i  g y á r i  á r a k o n .  q
)k a jelenkor legmegbizhntóbb és legjobbnn lövő vadász- O

Kadótulajdonos özv. Moskóczi Ferencznó

o 
0  
o  
o  o 
ooooooooooooooooooooooooooooooo

Nyom. a luróczszont mártoni magyar nyomdában. — Moskóczi K.-oé.

Vadászati, utazási és sport-különlegességek. O
Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás O  

alkalmából vadászfegyvereim és vadászeszközeim dús választékban lesznek Q  
kiállítva, melyek eladók is, mit is a f. közönség becses figyelmébe ajánlok, q
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