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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turócz-Szent-Mártonba ktlldeudök.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

A Felvidék hazafias magyar 
közönségéhez.

Az évforduló alkalmából bizalommal for
dulunk olvasóinkhoz s a Felvidék minden huza- 
fiasan érző és gondolkodó polgárához, hogy 
lapunkat az eddiginél is hathatósabb támoga
tásban részesítsék.

Lapunk az egy'edhli felvidéki politikai 
magyar lap, amely a nemzetiségi mozgalmak 
megfigyelését, ellensúlyozását és a magyar 
közönséggel való megismertetését tűzte ki 
ozéljául s ez önként és önzetlenül vállalt ne
héz és sok ümnegtngadást, áldozatot követelő 
feladatnak az eddiginél is fokozottabb mérték
ben megfelelni óhajt, minthogy a nemzetiségi 
Imjtogutások már oly leplezetlen alakot kez
denek ölteni, hogy azoknak fatalisztikus meg
törése magyar nemzeti öngyilkosságot jelen
tene. Pártpolitikával nem foglalkozunk. A mi 
törekvésünk a felvidéki magyarságnak védelme, 
a tót nemzetiségi túlzók özeiméinek leleple
zése. Hogy ez időszerű és helyes, azt ma már 
mindenki hangoztatja, aki lapunkat és annak 
irányát ismeri. Ezt a magyar társadalom ama 
mozgalmai is igazolják, amelyek utóbbi idő
ben a veszélyes nemzetiségi törekvések ellen
súlyozására észlelhetők. Ezek közül csak a 
gróf listerlnízy János elnöklete alatt megala
kult „Ormígos Magyar Szövetséger említjük, 
mely Szövetség nagyarányú szervezkedésével 
hivatva van az egész ország érdeklődését fel
kelteni és minden jó magyar embert sorom
póba állítani a nemzetiségi túlkapásokkal szem
ben. A napi sajtó több figyelmet kezd fordítani 
az u. n. nemzetiségi kérdések fejtegetésére; 
köztudattá kezd lenni mindinkább, hogy nem 
nmgyarajku honfitársainkat oly irányba tere
lik, részint kenyérkeresetből, részint fanatizmus
ból és gyölölségböl, amely a mienkkel, a 
nemzet érdekével ellentétes és veszedelmes, 
amit tehát megtörni nem szabad. Ily viszonyok 
között lapunk gyakran melléklettel kénytelen 
megjelenni, mert csak Így győzheti azt a nagy 
feladatot és munkát, melyet magára vállalt: 
ámde tz  nemcsak a szerkesztőség gondjait és 
munkáját, de akiadó költségeit is szaporítja és 
csak oly feltétel mellett folytatható, ha az egész Fel
vidék magyarsága támogatásában részesülünk.

Mi az egész Felvidék magyar orgánumává 
óhajtottuk tenni lapunkat, amikor ezelőtt bá
rom évvel politikai lappá változtattuk át, ami
vel szintén jelentékeny anyagi áldozatot hoz
tunk, s a tervünk sikerült is részben, de a 
siker még nem teljes.

Mi nem sajnáltunk semmi áldozatot, ezen
túl sem fogunk sajnálni és készséggel szol
gáljuk azt az ügyet, amelyet hazafiasnak, ne
mesnek felismertünk; őrei óhajtunk lenni a 
magyar nemzeti eszmének ezen az exponált 
helyen szívvel és lélekkel és folytatni azt a 
nehéz küzdelmet, amely már eddig is sok-sok 
áldozatot kívánt tőlünk. Ámde a magyar kö
zönség se idegenkedjék az áldozatoktól, ame
lyek az általunk hozottakkal szemben úgyis 
oly csekélyek és jelentéktelenek, még a mai 
nehéz megélhetési viszonyok között is.

[.apunk az egész Felvidék hazafias ma
gyar közönségének a lapja, mint ilyennek kér
jük támogatását egyesek, testületed, egyletek, 
hatóságok, olvasókörök, hirdető kereskedők 
és iparosok, az egész közönség részéről. Aki 
lapunkat támogatja, a  magyarság helyzetét 
erősíti a Felvidéken, a nemzet ellenségeivel 
folytatott küzdelemben vesz részt, a magyar

nemzeti eszme győzelmét és diadalát segiti 
elő, — a mi pedig édes /hindiiyájimknak a 
kötelessége, akik magyarok'',ik valljuk magun
kat és azt hangoztatjuk, ho-jy benső szeretet
tel viseltetünk hazánk és nemzetünk iránt.

Turóezszeiitmárton, 1903. decz. 24,
A „Felvidéki Híradó11 szerkesztősége 

cs kiadóhivatala.

Karácsony ünnepén.
Itt a legszebb ünnepnapunk: a s z e n t  

k a r á c s o n y !
Meleg nyugvó helye a fáradt telkeknek, 

várva-várt öröme a meg nem romlott sziveknek.
Üvöltenek ismét a téli viharok; a kemenezé- 

ben ismét lobognak a sistergő hasábok; az 
emberek ismét egymáshoz simulnak a kivilágí
tott, meleg hajlékban s ismét csillognak a 
mécsek és gyertyák fényei ott a karácsonyfán.

Csakugyan csillognak? Helyes-e ez a ki
fejezés? Nem-e ámitás a csillogásuk? Nem 
füllentés-e az egész? A kisgyermekeknek, akik 
nem ismerik a világot — világítanak. Az éret
tekben, talán túlérettekben, kik ma a csúnya 
tolongásból menekülnek a szobába, az a kérdés 
támad: vájjon szeretik-e egymást az emberek? 
Létezik-e még emberszeretet?

Azt mondják, hogy a Megváltó, a teremtő 
Atyának fia földre jött azért, hogy szenvedjen 
és hogy meghaljon a szeretetért s hogy Így 
legyőzze a gyűlöletet.

De hát nézzük csak meg elfogulatlan szem
mel a világot és kérdezzük meg becsületesen, 
őszintén: hogyan érezzük magunkat benne?

A szülök szeretik a gyermeket, az ifjú sze
reti a leányt, a gazdag ad a bőségéből, a jóté
konyság óriási müveket gyakorol, sőt az állam 
szive is a tömegek felé látszik fordulni. Önzet
len ideálisták szavukat emelik a kenyér nélküli 
emberekért; szóval, mi humanisták, altruisták 
szeretetmisztikusok vagyunk, mint még soha 
sem a Megváltó előtt és utána.

Mi mindezt látjuk, halljuk; de hát érzünk-e 
valamit belőle?

Hagyjuk csak cl otthonunkat és lépjünk ki 
a nyilvánosság elé: valóban hideg futja át egész 
lényünket!

Aláresek, a házi tűzhely istenei élnek még 
sok helyen; de a piaczon, a nyilvánosságban 
nem uralkodnak többé a haza géniuszai!

Talán édes hazánk hü, önzetlen fiainak, 
polgártársaink szerető testvéreinek érezzük ma
gunkat?

Dehogyis!
Mi agráriusok vagyunk vagy merkantilisták, 

mágnások vagy lateincrek, liberálisok, radikáli
sok, demokraták, szocziálisták stb. stb., kerül
getnünk kell sokáig, inig végre a mai csopor
tunkhoz érhetünk, amely velünk szavaz s nem 
ellenünk.

Útközben üdvözülgetjiik egymást, kezet 
szorítunk egymással; de szinte érezzük, hogy 
azok csak kényszerüdvözlések és a kezek is — 
hidegek.

A keresztény világ milliói lelkesülten ének
lik ma: Krisztus Urunk született, örvendjünk!

S mintegy véres iróniával hozzátesszük azt 
is, hogy — vigadjunk!

Bárha a szent dal általában érvényesülhetne!
Különbség mindenütt, még ugyanazon osz

tálybeliek közt is; egyik okosabb, tanultabb, 
ügyesebb, gazdagabb a másiknál és mindezt 
éreztetjük is, sőt el is akarjuk hitetni egymással. 
Még az ugyanazon nemzethez tartozók és pol
gártársak sem szeretik egymást, noha hivatva 
vannak élni és halni egymással.

Évről-évre megüljük a megváltás, a szeretet 
ünnepét, vallás- és nyelvkülönbség nélkül.

Valóban bűnös, káromló hazugság ez!
Nincsen s nem is akar megváltva lenni az 

emberiség! A szeretet nem emeli őt fölfelé! 
Sülyed, egész nyakig lesülyed a — gyűlöletbe!

** *
S mégis, van-e valaki, aki örömteljesen 

ne gondolna vissza gyermekkorának legszebb 
ünnepére, a karácsonyra?

Egyszerű, naiv hitben, boldogságteljes szív
vel körülálltuk a tarka, szinpompájában sugárzó 
karácsonyfát. Ott künn fagyos éjszaka, idebenn 
a házi tűzhely melegsége. Mosolyogtak az arezok 
és csillogtak a boldogságtól; a sziveken ott 
lakott az áhitatos kegyelet. Mély meghatottság
gal nézegettük az egekből jött ajándékokat.

Egy pillanatra ismét gyermekké lett az 
egész világ. Könyek villogtak az öregek szemei
ben, mert a gyermeki szivek boldogsága őket 
is gyöngéd érzelmekre indította.

Az illatos, fénylő fenyőfa bevilágított a rég
múlt idők homályába és visszaemlékeztdte 
őket a gyermekkor szent egyszerűségére. Ez volt 
az a Sancta simplicitas!

Ez az a tiszta, erős hit, amelyben vártuk 
az ég angyalát; ez az a csodálatos érdeklődés, 
mellyel az egyszerű falusi fiuk naiv betlehemi 
játékát fogadtuk.

Úgy tűnnek fel előttem is ma az összes 
emberek, mint a gyermekek; azért annál inkább 
szeretem őket. A komoly homlokredők ma el
simulnak az arczunkról; a szem csillog és é l ; 
szép és kellemes létnek sejtelmét látom bennük.

Tiszta őrömben járkáltam egész este ; min
denütt szívesen résztvettem a játékokban és az 
apró örömökben; megmosolyogtam, szerettem 
mindent! Hosszú, édelgő csókot nyomtam a 
világ arczára!

Hát az ajándékok?
A kölcsönös ajándékozás szép szokása nem 

egyéb a vallási öröm tiszta jelképénél. Minél 
őszintébb és tisztább ezen érzelem, ezen gon
dolkodás: annál inkább meg van hatva a mi 
lelkünk is.

Csak igy lesz a szép ünnep megdicsőüléssé 
a családban s azon szövetséggé, amely egymás
sal köti össze a jó embereket.

Csakis igy fog érvényesülni az angyal ma
gasztos dala: Glória Deo, pax hominibus!

Csclkn József.
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Egy békés nemzetiségről.
A békesség és szoretcf ünnepe ad aktualitást, hogy 

jelen soraimmal rövid képet nyújtsak hazánk sokléle 
nemzetiségeinek egyikéről, mely a maga ideális nemzeti
ségi mivoltában a legtigyelemreméltóbb tanulságokat 
nyújtja minden idők politikusainak.

Népet, mely nemzetiségét nyelvében és intézményei
ben ősztönszerlilég, nagy küzdelmek árán őrzi. minden 
idők története tud felmutatni: de oly népet, mely hagyo
mányait, múltját és jelenjét oly ideális összhangban 
tudja tartani egy uralkodó s terjeszkedésre törekvő nép- 
faj hitvallásával a legádázabb nemzetiségi küzdelmek 
terének és korának keretében, mint a magyarországi 
ruthénség, keveset találunk a népek történetében.

A ruthénség hagyományai beleolvadnak a magyarság 
legintranzigonsebb politikai küzdelmeinek hagyományaiba. 
A keleti Kárpátok logelrejtettehb zugában jobban megőrzi 
a hazafias ruthénség Hetiden, Bocskay. Kákóc/.y és 
Kossuth szabadságharczainak emlékeit.melyeket a mag 
Sággal végig küzdött, mint a fajmagyarság. A ruthénség 
patrieziusi köztudala, a nemesség ősi magyarságának 
hagyományaira pedig semmi som jellemzőbb, mint 
óhit (magyarországi gör. k.aíholiezizmus) nyomainak 
történetileg ma már nehezen is bizonyítható nyo 
Szent István kői társának, (Aula vezérnek Bizanczból 

püspökségéig, mely emlékek elhomályosu- 
ak okai nagyon érthetők ama hatalmas rivaliz- 

i római egyház térfoglalása, később 
kizárólagossága támasztott s melynek nem csupán a 
magyar keleti egyház, de tudvalevőleg az ősi pogány 
magyar kultúra emlékei is áldozatul estek.

Alig tehát a hagyomány a rutlién nemzetiségnek 
a magyarsággal ma már sokfélekép összehogozódó 
eredetét visszaviszi a magyar állam megalakulásának 
korára, a történelem pedig Koriatovies Tódornak XIV. 
századbeli telepítéséig, e szláv nép ösiségél soha sem 
használta fel szeparálisztikus törekvésekre, mint fajrokonai 
s más ifjabb telepítésű germán eredetit nemzetiségeink, 
daczára azon szomszédságnak és rokonságnak. nx 
közte és a nyugatmagyarországi tólság, másrészt 
galieziai ruthénség közölt nyelvre, de fő kép vallásra 
nézve fönnállóit s fönnáll mai napig is. A ruthénség ezen 
históriai erénye épp oly immakiilátlun. mint politikai 
jelenje, daczára annak, hogy a múltban épp annyi kísér
tésnek volt kitéve, mint jelenleg: e nemzetisé- hazafias 
öntudatát meg nem ingatta sem a nemzetiségi hajtogatás, 
sem a soviniszta gyanúsítás, melyekben pedig bőven 
volt része.

l-*oli*ikai érellenséggel nem egyszer volt megvádolva 
fajrokonai által e békés nemzetiség, minek okául szellemi 
elmaradottságát szeretik sokan előtérbe hozni. Igaz. 
hogy kultúrájában nehéz anyagi viszonyai miatt épen 
nem szárnyalja túl hazánk boldogabb vidékeinek népeit, 
de hogy nemzetiségeinkét a politikai oktalanságtól nem 
őrzi még sem a műveltség, sem a szegénység, arra frappáns 
példát nyújthat a ruthénség nyugaliuagyarországi laj-

is.
Ismeretes a nemzetiségi konkolyhintöknek azon 

kihasznált frázisa, hogy hazafiallan és önző 
.játékaikhoz a nép érdekeit állítják háttérül. Nincs 
ékesebb ráezálolás erre. mint a rutlién nemzetiség 
politikai ingereiieziája. Politikai jogai és kötelességei 
gyakorlásában a rutlién nép. épp úgy. mint más nemzeti- 
ségi anyag, az értelmiségi elem befolyása alatt áll. már 
pedig a rutlién értelmiségnek csak og\ politikai dogmája 
van: „Itt élned, halnod kell!*

A 111!Imii inlelligoiiezia otthonában más szó. iniii! 
magvar. nem hallható, (iv érmékéi a niflién orosz i be
szédet is csupán a nép gyermekeivel való érintkezésben 
tanulják meg s a mennyire nem restellj az előbbi a rutlién 
nyelv bírását, aniivir:: büszke az. utóbbi, ha .1 magvar 
haza nyelvét elsajátíthatja : a nemzeti nyelv túrásának 
vágya oly élénk a legszegényebb sorsú rutbéliben is. 
hogy gyermekét szívesebben küldi állami iskolába, a 
felekezeti iskola hiterkölesi nevelésének báltérbe álliiá- 
sával, csak azért, mert olt magvarul tanul.

A mi nemzetiségi v iszoii v ainkhoz. mérve e ténye
ket, piáiéi régiókban tiinik fel e nép mérséklete, n,elv
ivel természetes táji jellegé) mindenha összhangban 
tudta tartani a magvar nemzeti állam szupreniáeziájával 
s ha a löt túlzók látni akarják e csodát, ám fordulja
nak e közeli rokonaikhoz, fnniilmánvózzák társadalmi 
s politikai eleinket S öiiámilás nélkül nem hirdethetik 
tovább, hogy a magvar állameszme nem fér meg 
legszebb összhangban a nemzetiségi lélekben, továh 
hogy a magvar állam erőszakosan inagv.1 rosit. mert 
sem volna könnyebb, mint e békés, a magyar kultúrá
nak e haza határai között való elsőbbsége iránt tiszte
letiéi meglmjló nemzetiség rövid idő alatti heolvaszlávi. 

Kényes lanubiz.oinságot tehet erről a rutlién értel

miség az a része, mely állami hivatalokban 
házi és társadalmi pózicziókban egyltt 
boldogulásán magyar testvéreivel s inig egyrészt szükobb 
hazájának képét, testvéreinek vallása és nyelve iránti 
kegyeletét magával viszi, bárhová vetette is sorsa e haza 
halárai között, másrészt bármilyen tisztességben, bár
mely állami megbízatásban oly hü hazafias széliemben 
tölti* he hivatását, mint bármely más fajra és nyelvre 
nézve született magyar korlársa.

Kelletlen tükör e példa sok honi atyafinak, mert 
az az igazság szemlélhető henne, hogy az egyénnek épp 
úgy, mint a fajnak, nem kell sem renegáttá, sem haza- 
árulóvá lennie, hogy „Istennek megadja ami Istené, 
császárnak ami a császáré.“

A magyar kormányhoz és törvényhozáshoz méltó 
cselekedet az a gondoskodás, melylyel a magyar állam 
rutlién akczió néven e hazafias és lojális nemzetiség 
anyagi és erkölcsi iülsegélésén immár évek óta nagy 
befektetésekkel és Jroczkázatokkal munkálkodik. Meg
érdemlőit méltányláslwin részesít ezzel egy hazájához 
Ilii. megbecsülésre méltó népet, egyrészt fényes bizonyí
tékát nyújtja másrészt világszerte barbárnak és zsarno
kinak kürtőit nemzeti politikájának, mely ugyancsak 
nem hasonlítható Poroszországnak pozeni. vagy Orosz
országnak lengyel politikájához.

Lehetetlen végül említés nélkül hagynom a ruthén
ség életének egy jelenségéi, mely jellemző világot vet 
rája. A magyar liturgia ügyét értein, mely évek óta fog
lalkoztatja a nemzet közvéleményét. Kevesen tudják, 
hogy ezen akczió keletkezése. fölkarolása s mai napig 
tarló szorgalmazása a rutlién értelmiség egyházi és világi 
kiválóságaiból alakult bizottság munkája.

Nem ok nélkül bocsátottam előre, hogy 
írsz ági rutlién nemzetiség a legfigyelemreméltóbb tanul

ságokat. nyújtja minden idők politikusainak. A mióta a 
világtörténelem forgása, vagy triviálisan szólva: divatja.

iségi érdekeket tette az emberi törekvések 
ütköző pontjává, kevés olyan nyughelyei k apa  történész 
kutató elméje, hol az igazság és humanitás teljes har
móniájában gyönyörködhetnék. Ilyen nyughely hazánk 
történetében és jelenében a rutliénség szereplése. Hamis 
ideáloktól menten, igényeinek mérsékletében nemes pél
dát nyújthat a mi tótságiinknak. Nagy szüksége van 
ennek oly példák .szemléletére, melyek merőben ellen
keznek azon eszmékkel és törekvésekkel, miket tévelygő 
biijtogalóik a lót nép boldogulási ezéljául kitűztek, mert 
e példák meggyőzhetik a hazájukhoz ragaszkodó nem
zetiségeket arról, hogy mostani prófétái álprófélák, azok-

magy.ar linuxet elekor irta be nevét a világlür- 
könyvébe.

Kkkor volt, hogy a nagy világnak minden szabad- 
ságszerető népe lelkesedéssel ujjongott az álmaiból fel
ébredt bős nemzetnek félistenekhez méltó küzdésén.

Ivzt a dicsőséges korszakot Írja le ez a könyv. 
Leírja elragadóan, lmzaHas hévvel, szeretettel.*:

A szerző lelkesedését öntötte ebbe a könyvbe, 
mintegy végig küzdi annak siralmait.

A hősök korszakát szomorú gyász, kétségbeejtő 
éjszaka követte, de ez a nemzet, mely a szabadságért 
folytatott diadalok csata mezőin forrott össze egy nem
zőt té, kibírta ezt. a gyászos éjszakái.

Derék, becsületes, lelkes társulati taglársak, fogad
játok ezt a könyvet, melyet kedves karácsonyi ajándék 
gyanánt szerétéitől nyújt nektek a társulat.

Olvassátok! Dicső apáitok hős harczai vannak 
abban leírva, az édesanyák künyje csillámlik fel igaz
gyöngyként a sorok között.

Olvassátok és tanuljátok meg abból, hogy ez a 
nemzet igazán akkor lett naggyá, a midőn fiai egy 
gondolat han, egy akarni bán összeforrlak és ez a nemzet 
nagy csak addig marad, ameddig az egységes akarat 
fogja követni fiainak gondolatát. Ha nieghasonlotliink.

kéve hullunk széjjel s a iergetcg széthordja

iiak törekvései 
liságuk pedig káromlás.

nzö é rd ek ek ii delelt
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Tanuljátok meg e könyvből, hogy ez a történet, 
mely e könyvben leírva van, a ti hazátoknak története, 
hogy az a nép, mely ezt a nagy korszakol végig küz
dötte, a magyar nemzet, a ti nemzetetek.

Azért ne keressetek szerencsét, boldogulást, dicső
séget idegenben, hiszen számotokra is megírta a nem
zet költője:

k m
Nincs

Iti élned, halnod kell!
Kgy kérésünk is van a Tót Közművelődési Tár

sulathoz. Ha már ezt a szép és sikerült müvét meg
alkotta. ha leküzdötte a nehézségeket, a melyek egy ily 
nagyobb mii megiralásával és kiadásával járnak, kéijük, 
gondoskodjék arról is, hogy az minél nagyobb számban 

nép kezei közé kerüljön. Kívánatos lenne, ha a tár
lat a felvidéki vármegyék intézőihez fordulna és küld- 
ison a kir. tanfelügyelőket, nyerné meg arra, hogy 
egyéjükben ezt a hasznos könyvet oda juttassák, 

ahol azt szeretettel fogadnák, el is olvasnák és kedves 
miékül Őriznék.

a Társulat mindenképpen di<

Dejinv l tlursk('-ho lloja /.a Slolm ilu

r. 1848-4!).
A magyarországi

munkája teljes.

A Nárudtiie Nov.
Ritka esel,

Kg uk árvái főispán.

lánezait.
Kk ko

sorvasztó p
okkorzellé:

által 
csatasikra, lm;

törte szél

akozott ki a 
iö/.ill. Igazán 
. okkor balig;

or a „Nár. Nov.“, hacsak vidéki 
tudósításban is, főispánról, megyei alkalmazottról s egy
általában magyar emberről olyasmit ir, amit ha egyéb- 
nek nem, bál legalább ártatlan bóknak lehet- venni. 
.Mos; történt ilyen csuda, amennyiben azt Írja e lap 
alsókubini tudósítója, ( ’uiiclalor aki azonban se nem 
ennelator, se nem Kabius. hanem Pivko Iván),, hogy olt 
Árvában Iliie járt, hogy C.sillnghy: is azon főispánok 
között emlegetik, akik nyugalomba vonulnak, de. ug\ 
Iáiszik, hogy olt a krízis elmúlt s marad minden e ré
giben, aminek olt az árvái lótok közöli — szívből 
örvendenek, mert remélik, hogy igy tovább is békében 
és egyetértésben lógnak élhetni. Szednie, a krízist és 
( ’sillaghy távozását bizonyos árvái körök nagyon is ki

fösoviniszlák 
ni béke nem

tetszik. Kzok elvesztették a talajt a lábuk alól s vissza 
szerelnék nyerni hatalmukat, hogy a liberálisok és so
viniszták szellemét újból meghonosítsák a megyében, 

ámde ezúttal elszámilollák magukat. Az „erős kéz" 
öhhi kormán}ál óhajtanák Árvában behozni, amelyet valami 

•stréber kezelne, aki a magyarosítással és sovinizmussal 
érdemeiket. Az árvái tótok örülnek 

régiben marad, mert a mostani 
rezsim lojálisán és illően viselkedik úgy a tót párttal, 
mim általában az. ellenzékkel szemben s hogy tényleges 

állo/atos k„r- <»kiik van e megelégedésre, mutatja az a körülmény.
1 évi szabad- l'"g\ a föliberálisok és fösoviniszlák. kivált pedig a 

zsidók nagyon izgatottak, mert már biztosra vették a 
rabság föispáni változást. Az ö nyugtalanságuknak mi csak

»i közművelődési egyesület ki- 
áhm 11 érdemes és elismerésre méltó munkát végzett, a 

midőn, különösen a felvidéki viszonyokra való tekintet
ei. megiraila </;•. Prclniin/ Adolf fővárosi tanárral, a 
,S|ovenské Noviny" hazafias szellemit lót napilap szer
kesztőjével. a magyar s/.ahadságliarez történetét lóiul, a 

müvet 20.(HHl példányban ingyen lóg kiosztani, 
példányt pedig az amerikai tótok számára küld meg.
Dr. I’eebány munkája min! történeti mii is becses.

Népies n\ elve. könnyen érthető, elbeszélő modora ki- 
á|é»aii alkalmassá 'eszi ezt a munkál arra. hogy lól- 

ajku polgártársaink szívesen és haszonnal olvassák.
Minilm \ pedig ujalilt adatokkal is hozzájárni dicső i 'állták volna: a magyar löliherálisok é. 
</.abiidságliarezunk töriéiieiéliez. különösen annak fel- ármánya törekedett erre, akiknek a mos 

i léki vonatkozásaihoz munkája nyereségnek is 
tekinthető.

Szívesen aláírjuk linlfv Hál miniszteri lanáesosnak. 
a mag_\.írországi :ó; közművelődési egyesület titkárának 
a kön\v ele irt bevezető sorait, a melyekben 
közöli a következőket Írja:

-Társulatunk a lólajku honlink iránt régi adósságot• e r e z n e  hazalias 
ró I" akkor, midőn saját anyanyelvllkön kezükbe adja fiunk, bog, 
dicsőséges Szabadságbareziillk történetéi.

Mer! na lelkünk élőit végig vonulnak ezerév 
történetünknek k 
szakai, 
ságbarezimk.

Mert ekkor

ri hűbériség el- 
egységes liein-

örülbetünk.
Lddig a N. N. közleménye, amelyre. ( ’sillaghy árvái 

•"ispán azt hisszük, joggal elmondhatja. liog\ ments meg
köz.epk 
k kor le

r ' "i"1 istenség Isten a "arámimtól, az ellenségen....el majd elvégzem
•kkor állott ki a magam.

a s iv a tag  orosz lán ja, szé llép je a
‘ ám

Mert ha a 111 
1 viszonyukra

iiltbnn voltak is megjegyzéseink az 
onalkozólag. az utóbbi időben lények
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bizonyi.otlák, hogy ott a megye vossotVíi mogtoszik haza- 
lias kötelességeiket.

Hogy milyen politikával érik cl az eredményt, 
ehhez ugyan hozzá lehelne szólald, de hát sok u* vezet 
Rómáim és miért uu választaná magának mindenki azt 
az utat, a melyik neki tetszik — ha azon is Kómáim ér.

Ámde a N. N. határozottan az* állítja, hogy Árvá
ban tót párt van, tollút nemcsak tót Inlzók vannak, de 
azoknak szervezett pártjuk is van, Kz már meglontolandó 
dolog, mert ezt az árvái intéző urak eddig nem akarták 
elismerni.

Mert az még csak hagyján. hogy Arvamegyének 
mind a két kerületéből néppárti képviselő ment a tör
vényhozó test Ilidbe — bár tudjuk, hogy a néppárti 
választók közölt akárhány pánszlávot is találunk, a mi 
bizonyára magára a néppártra is kellemetlen. - mórt 
különben Zmoskál Zoltán, az egyik néppárti képviselő, 
nem kínált volna akasztóiét a tót izgalóknak a megyei 
közgyűlésen, — ámde, hogy Árvában ahol eddig 
állít dug nem volt — most szervezett tót, párt. működik, 
kellemetlenül hat mindnyájunkra, akik a felvidéki 
viszonyokat nyilvántartjuk.

Hogy a főispán a tót párttal lojálisán viselked
nék — ez teljesen lehetetlen. Ilyent a kormány képvi
selőjéről feltételezni sem lőhet. Mert hiszen a haza. az 
egységes magyar állameszme ellenségeivel egyetlen ma
gyar ember sem rokonszenvezhet, hanem mint gyomot, 
kötelessége irtani.

Mi sem hisszük el.
Ámde a N. N. tudósítása mán azt ajánljuk az 

árvamegyei főispánnak, hogy alkalomadtán tegye tönkre 
a tót párt lojális reményeit, hogy elmenjen a kedvük 
attól, hogy elismerő soraikkal kellemetlenkedjenek neki.

Tót irodalmi esemény.
Ilviczdoslav lót poéta s árvamegyei tói pap. ha jól 

tudjuk, lefordította Shakespeare Hamletját, amiről mint 
irod. eseményről ezikkez első helyen Hurkán Szvelozár a 
Nár. Nov.-ban. A lefordított tragédiát a Turóezszentmárton- 
Imn megjelenő Slovonské Pohl’ady f. évi I., 8.. (>., 7.. 
10. füzeteiben közölték. Nem ismerjük a lóidiiásl, nem 
szólhatunk hozzá, ami különben sem lehet magyar lap
nak föladata. De hozzászólunk Hurbán vonatkozó czik- 
kénck egy kitételéhez, amely cmigyon szól: „bár
tavaszi esőként hatna Ilviczdoslav eme miive (Hamlet 
fordítása) irodalmunk száraz talajára: bár ébresztene 
fiatal erőket, amik az üres kritikaszlerség lévaijára 
kerültek nálunk; bár hozzáfogna fiatalságunk Sliakes- 
pearc-Ilviezdoslav hatása alatt a pozitív és produktív 
munkához s megmentené szellemi életünket az elposvá- 
nyosodáslól, a hanyatlás bűzös ködétől.“ Helyes! De 
hát miért vezették és vezetik azt a lót iljuságot, a jövő
jük reményét már félszázad óta posványos ösvényeken 
ködös utópiák felé Hurbán-Vajánszky és társai?

Ks még valami!
Ilviczdoslav a szóban levő tragédia lordilása köz

ben, ennek hatása alatt, három tót szonettel is irt. a 
melyekről valóságos eksztázissal, elragadtatással igy nyi
latkozik llurhán: „Aranyai érő három költemény ez, 
valóságos gyöngyei, díszei nemcsak az egész tót. hanem 
a szláv litteraturának is, szonettek, amelyeknek párját 
legfeljebb ha Michelangelo híres szonettéi között találni". 
Hímek igazolására keltől közöl is a szonettek közül, 
bál igen. rzekm-k párjára igenis nem akadni sem a 
Michelangelo, sem pedig a Shakespeare szonettjei között, 
s ha ezek után kellene a lót lilleralurá. megilé ni. 
bizony mondom, hogy Dárius kincséért sem imám alá 
Vajánszkynak dicséretét erről az irodalomról, ha még 
úgy erősítené is. hogy: „Hz az én erős hitem. Isten 
engem úgy segédjén !“ I la kevesebbet, mond Yajánszky 
erről a három szonettről, többet mond.

H Í R E I N K .

Olvasóinkhoz. Lapunk olvasóinak- szives ügyei
mébe ajánljuk más helyen közölve levő felhívásunkat. 
Olvasóink lehelnek leginkább tanúságot arról, hogy 
Ír la dal unkát lel ki ismeret tel. önfeláldozással teljesít el Ilik. 
Az elismerésnek számos jelével találkoztunk, de bár az 
elismerés buzdításul szolgál a jövőre, annak gyakorlati 
értéke csak úgy van. ha az lapunknak támogatásában 
is nyilvánul. A lap kiadási költségei évről-évro emel
kednek, szükséges, hogy ezzel együtt a támogatás is 
arányban legyen. Különben olvasóinknak es munkatár
sainknak boldog ünnepeket és újévet kívánunk. A 
viszontlátásra !

Személyi hir. Ilj. Juslh (iyörgy. luróczmegyei 
főispán családja, mely a téli idény eddigi részé! Bpesten 
töltötte, a karácsonyi ünnepekre Necz.pálra érkezett.

Dr. Haas Jakab, Turöczvármogye tiszti lő- 
orvosa, I. hó 28 án ünnepelte orvosludori diplomája < I- 
n\érésének ötven éves juüilciimáf. Hzt a ritka alkalmai 
szeretettel használták ttil kartácsai és elölte való nap 
délután dr. I.nirmí János vezetésével tisztelegtek a jubi
lánsnál és a nap emlékére díszes ezüst billikommal lep
ték meg. mint a luróczmegyei Orvosszövetség tagjainak 
ajándékával. Hsle pedig ünnepi vacsorát rendeztek tisz
teletére, amelyen az orvosok és gyógyszerészeken kívül

megjelent k még limirsk;/ Kálmán alispán. linux- Gyula 
kit. lanbdiigye (i és dr. Bcniczky Ákos megyei lejegyző. 
Itt is dr. Kénesé János tolmáesolla a kartársak szereidéi, 
majd Berecz Gyula kir. tanfolügyelő emlékezett meg 
azokról a hasznos szolgálatokról, amelyeket az ünnepelt 
;i kultúra terén loljositolt. dr. lhtnz Simon szuesám i 
orvos a vendégekre, dr. Ueniczkij Ákos pedig az orvo
sokra mondottak felköszöntöke., amelyekből a hangulat, 
emelkodlével még többeknek kijutott. Úgy tudjuk, hogy ' 
dr. Haas Jakab ünnepléséhez - a közönség is jogot for
mai. ezer! a most, megtartott ünnepséget csak mint az 
orvoskollégák barátságos érzUld-éuck megnyilatkozását 
tekintjük és az érdemes főorvosnak életét és működé
sét is akkor fogjuk méltányolni megfelelően, amikor az 
ünneplésben a nagyközönség is részt fog venni. • Meg
említjük meg, hogy az Országos Orvosszövetség nevé
ben Kétly Károly elnök igen meleghangú üdvözlő iratot 
küldött az ünnepelt hoz, továbbá, hogy agy kollégái, min! 
barátai részéről többen táviratilag üdvözölték.

— A cellulozegyár munkában A turószszent- 
márloni cellulozegyár. moly már a tavasszal teljesen 
készén állott es amelyet csak nem régen vásárolt meg 
a csoh-lól részvényesektől a brassói ccllulozegyái - 
I. hó 10-én. szombaton kezdette meg üzemét. Megéléu- 
killl. a gyár környéke, sürgölődés l'orgolódás mindenfelé, 
a hatalmas kemény füstje messze hirdeti az örvendetes 
eseményt, az esti villamos világítás pedig úgy tünteti 
föl a hatalmas épületet, mint ha egy karácsonyfa lenne. 
Igen, karácsonyfa is ez, mert munkát biztosit sok szegény 
munkásnak s örömet okoz minden hazafias érzésű em
bernek. Itt említjük meg, hogy Lány Hrnii. a tulajdonosok 
képviselője, tegnap Turóczszentmárlonból Brassóba utazott.

Szinielöadás. Vasárnap délután igazi élvezet
ben részesültek azok, akik a Risznor József igazgató 
vezetése alatt álló elemi iskola növendékei által előadott 
színdarabokat megnézték. A tágas tornaterem zsúfolásig 
megtelt és mindenki örvendett, látva az üde gyermeki 
arezokat. kipirulva, a nagy munkára készülve. Ks amit 
produkáltak, az csakugyan dicséretére válik nemcsak 
Kiszner Józselnek. az intézet igazgatójának és a szini- 
elöadás rendezőjének, de a tantestület buzgó tagjainak, 
akik mind szeretettel és lelkesedéssel járullak hozzá az 
elért sikerekhez. A kis színészek oly jól játszottak és 
oly ügyesen mozogtak a színpadon, hogy a közönség' 
nem tudott eléggé hangos kifejezést adni tetszésének. . 
llát még az Kgérczinczogás, mely valóságos kis operetté, 
amelyben a kis primadonna és a többi énekesek ugyan- i 
csak kitellek magukért. Igaz örömmel győződtünk meg; 
róla. hogy ebben az iskolában nem irtóznak attól aj 
fáradságtól, amolylyol a gyermekeknek örömet szereznek, 
í gy halljuk, hogy a szinielőadásnak szép anyagi 
eredménye is volt.

UJ magyar olvasókörök Rajeczcn és liajoez-' 
fürdőn magyar olvasókörök alakultak. A rajeczfürdöi 
olvasókör elnökéül e kies fürdőhely népszerű igazgatóját 
lloluh Istvánt, a Rajecz város területén megalakult;j 
egyesülőt elnökéül pedig Benyovszky János nagybirtokost j 
választották meg s igy biztosra vehető, hogy az u j; 
egyesületek mihamar örvendetes lendületet, fognak venni, j

Bonyadalom Ruttkán. Kúrián János záthurcsai j 
evangélikus tanító és kántor a Narodnie Noviny egyik 
utóbbi számában hosszasan polemizál a viselt dolgait! 
leírt lapokkal, a többi között lapunkkal is foglalkozik, 
amelytől rossz néven veszi, hogy a rutikai evangélikus 
magyar isteni tiszteletek ügyében tanúsított viselkedését 
elítéltük, Mind erre csak az a megjegyzésünk, hogy a 
magyarság körében közmegbotránkozást okozó eljárását 
ma is épp úgy elítéljük, mint eddig. Különben úgy tudjuk, 
hogy a rutikai magyarság feljelentést tett ebben az ügy
ben. Igy hát viselkedése hivatalos vizsgálatnak tárgyát 
lógja képezni. Hz alkalommal majd kitűnik az igazság.

Felruházó ünnepély Vasárnap délelőtt -1 
szegény sorsú tanulót ruháztak föl az állami iskolában. A 
hozzávalót a testület tagjai szerezlek össze, nagyobbrészt 
a magyar társadalom jószivü embereitől. Az. egybe
gyűltekhez Kiszner József igazgató intézett megható 
beszédet. A tantestület buzgó fáradozását a kir. tan
felügyelő köszönte meg elismerő szavak kíséretében.

Risznernó ünneplése Körmöczbányán. A 
körmöczbányai társadalom előkelőségei liiitéka Tivadar 
főerdölaháosos kezdeményezésére a művésznő relief moll* 
kepét feltüntető ezüst emlékéremmel kedveskedtek 
Kiszűrnie ( 'engedi Adrienn művésznőnek azért az önzetlen 
közreműködéséért.' amclylyel a különböző egyesületek 
állal rendezett hangversenyeken a jótékony czélokal 
előmozdította. Az emlékérmet egy küldöttség adta át

— A zníóváraljaiak panasza ezimll napihirünkre 
vonatkozólag a m. kir. államvasutak miskolczi üzlel- 
vez.előségétől a következő értesítési kaptuk, aimdyel 
közérdekű voltánál fogva egész terjedelmében közlünk: 
Kecses lapjának l'.IOÖ: évi november hó 2!> iki 4*. szá 
maiiau a „zníóváraljaiak panasza" ezim alatt kö
zölt napihirre vonatkozólag tisztelettel őrlésűjük a tok. 
szerkesztőségei, hogy a zuióváraljai jegykiadóőr éppen 
ug\ köteles a kassaoderbergi vasul állomásaira s azokon 
túl a podgyászt közvetlen elszámolni a rendeltetési állo
másig mini bármelyik rendes állomás s e tekintetben rá 
js csak a díjszabásban kitüntetett korlátozások irányadók.
A jegyki.idóörnél megőrzött hivatalos számadási másola
tok szerint, na kassaoderbergi vasútra és azon át rend
szeresen számol is cl podgyászt s ezt csak akkor nem 
tehette meg, amikor a zuióváraljai postakocsi későn 
érkezeti és az azzal küldött podgyász közvetlen olszá-

I molásálioz nem volt ideje. Miskolc/. 1908. decz.cmber hó 
Kí-án. Görgey, üzletvezető.

Turcsekl Magyar Olvasó Egylet és Társas
kör I. hó 28-an este 7 órakor tartja meg évi rendes 
közgyűlését, amely alkalommal az egyesület tisztviselői 
beszámolnak múlt évi munkásságukról és megválasztják 
az uj tisztikart Kzcn virágzó egyesületnek jelenleg 
Skrhek Károly föerdész az (dnökeés Kaloska István áll. 
isk. igazgató a titkára.

Hattala Márton v. A prágai egyetem egykori 
hírős tanára. Hattala Márton H2 éves korában moghalt. 
A tol es szláv törekvések ezen tudós mozgatója Arva- 
megyében, Trsztenán született. Tanult otthon, majd 
I'elegy liazan. Jászberényben, Pozsonyban, .Szombathelyen, 
Becsben. Filológiai tanulmányai befejezése után a 'p o 
zsonyi kir. kaih. gimnáziumhoz a tót nyelv ideiglenes 
tanárává nevezték ki. de már 1854-ben a prágai cgye- 
temen a szláv filológia tanára volt. Irt számos szláv 
nyelvtudományi müvet és tót. grammatikát is.

Karácsonyfa. Az állami óvodában szerdán 
délután tartották inog a karácsonyfaünnopélyt. özv. 
Ilodobny Józsofné, az óvoda vezetője, szép versekre, 
énekekre és ami különösen tetszett, alkalmi játékokra 
tanította a kisdedeket, akik ártatlan örömükben, a 
karácsonyfa fényétől clvakitva, érdokos látványt nyújtottak. 
A minden tekintetben kitünően sikerült ünnepély a 
fárad hat lan óvónőnek érdemé, amit a nagyszámban 
megjelent közönség hangosan is kifejezett.

Szerencsétlenül Járt. Mclicskú János furócz- 
szentmártoni tanítónak beteges leánya rövidlátó lévén, 
szemüveget hordott. A napokban rosszullét fogta el és 
elájult. Oly szerencsétlenül esett el, hogy a szemüveg 
ol»örütí. és annak szilánkja az egyik szemébe hatolt. Á 
szegény leányt a budapesti szemészeti klinikára vitték.

Pánszlávok Trencsénben. A pánszlávizmus 
terjedéséről értesít bennünket zsolnai levelezőnk. A tót 
túlzóknak az a része, mely a Markovics-félo elveket 
vallja. Zsolnát szemelte ki arra, hogy pártjának köz
pontja legyen. amelyre ez a város csakugyan alkalmasnak 
is bizonyult központi fekvésénél fogva. Ámde a zso'naiak 
nem kérnek ebből a megtiszteltetésből és éber figyelem
mel kisérték a pánszláv szervezkedést. Végre elérkezett 
az idő, hogy a politikai hatóság is beleszólhasson a 
szervezkedés mcggátlásába. Mint írják, Zsolnán és Nagy- 
Bittstín egy-egy pánszláv atyafinál házkutatást tartottak, 
amely alkalommal elegendő bizonyítékot találtak arra. 
hogy az ille'ökkel szé nben a kellő eljárást megindít
hassák .

Ifjúsági egyesület. Turóczszklonón Szentyyöryyi 
József tanító kezdeményezésére ifjúsági egyesület alakult, 
amelynek eddig 21 tagja van. Mint Írják, az ifjúsági 
egyesület körében dalárda is alakul.

JÓ mákvirág. Tótprónáról Írja levelezőnk, hogy 
egy ottani jóravaló családnak elzüllütt fia már többszö
rösen megcselekedte, hogy az utalvány meghamisításával 
kevesebb pénzt adott postára, mint amennyit, feladásra 
apja reá bízott. A napokban meg azt cselekedte meg, 
hogy apja novében egy ottani birtokostól 50 koronát, 
kért kölcsön, amit készséggel meg is adtak. De még az 
nap kisült a turpisság. A jó mákvirágnak azonban 
nyoma veszett, az 50 koronával világnak ment. Nem 
messzire jut vele.

Bucsuhang az oczeán fenekéről, a labradori 
lélszigel partján 1903. oki. I)-én egy palaczkot vetett 
partra a viz. A halászok bevitték a tengerészeti hivatalba, 
liol a palaczkban talált ujságdarab széléről a következő, 
franczia nyelven irt szavakat betűzték k i: kilenc/, napja 
vagyunk élelem és viz nélkül. Kazánrobbanás történt. 
Il.a ma estig nem jön segítség . . .  A többit elmosta a 
beszivárgó viz. Megállapították, hogy az ujságdarab egy 
magyar lapból van letépve, s elküldték Budapestre ki
nyomozni. hogy mikor jelent meg a kérdéses szám és 
körülbelül kinek kerülhetett New-Yorkban a kezébe V 
Kiderítették, hogy az a pár sor az Hgyetértés 1908. 
július 10 iki számára van Írva, de hogy Amerikában 
kiknek a kezeibe kerülhetett, kissé bajos lenne megálla
pítani. mórt az Kgyoténés New-Yorkba 027 példányban 
jár, az egész Kgyesülí-Államok területére pedig 17-10 
példányban. Az oka ennek az, hogy egyetlen egy lap 
sem nyújtja a hazai közéletnek olyan hú képét, mintáz 
Hgyetértés s a függellensé. i törekvésnek az Kgyetérlcs- 
nél lelkesebb, buzgóbb és nagyobb sikerű apostola egy 
sincs. De nemcsak politikai és társadalmi téren lelt az 
elmúl* 87 évfolyam alatt vezérlappá az Hgyetértés, a 
közgazdaság, az ipar a kereskedelem és a mezőgazdaság 
sem nélkülözhetik szolgálatait. Szépirodalmi rovata, pe
dig épen egyedül áll az egész sajtóban. Fenyő Sándor 
főszerkesztő ugyanis, mint politikai fömunkatársal, meg 
tudta nyerni Kossuth Fcrenezel. Magyarország ez idő 
szerin! legelső politikusát, azonképen szépirodalmi fö- 
munkalárssá megnyerte a ma élő magyar Írók egyik 
legnagyobbikái. Kölvös Károlyt. K két ragyogó névhez 
a kiváló munkatársak egész gárdája csatlakozik s 
ezek együttes munkája emelte az Kgyolértést a haza 
határain túl is hóditó útját járó legelső magyar lappá. 
Most újévkor ez a lap gyönyörű ajándékot is ad az elő
fizetőknek. azoknak is, kik most jelentkeznek uj előfize
tők gyanánt. Pompás Kákóezi-,album ez. művészi kivitelű 
es gazdag tartalmú. Hlölizelések Budapest. Yármegye-ulez.a 
II. szám alá küldendők. Tisztviselők, papok, tanárok, 
tanítók, lelkészek, magyar katonatisztek kedvezne, vés 
áron kapják, egy hónapra I Irt. 20 kr.-ért, uegyedi »re 
8 Irt 50 kr.-ért. félévre 7 írt-ért.

fe le lő s  K/.erkosztő H e re i- / .  I .> n l a .  
F őm űnkatárs: l l i i i i l l  *111110%.
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Elvem: csekély haszon, nagy forgalom!

Karácsonyi és újévi

a j á n d é k o k
a le g o l c s ó b b  á r a k  m e l l e t i  

nagy  v á la s z té k b a n  k a p h a t ó k

T E S Z Á K  S.
ességnél

T u r ó c z - S z t . - M á r t o n b a n .

Elvem : csekély haszon, nagy forgalom !

A R ic h te r - fó lo

LÍNIMEivtíüM CAPS. COMP.
í í o r ^ o i u j - P a i n - E x p e l l e r

0-.v regi ki|.n*|...ir li:,/.i>/.-r. II n if.y  már több m int 
.i.'i m .i 111■ ■ i; •.w 1111. lM«l.'.rzs.'.l.-sfil a lka im az ta tik  
koszvcnyncl. csúzaál - in t jl,amseknél.
Illtés. ut.m zatok m ia tt bevásárláskor
------ . mk ■ - < sakis eredeti üvegeket
'l"i' *kbau n„Horso:i)f"váj'^> evei ős a„Richler"czóg- 
j'-eyf-.ea-ijuiu el. • SO {.. 1 k. 40 f. ás 2 k. 
mliu'i a l“ei"i'h gvugy'zertárbau kapható.
Körakta i T ö r ö k  J ó z s e f  jpV»gVszerésrnél
B u d a p e s te n .

JRiouter F . A.U. es  tá rsa
Rudolstadt.

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán. 

Toperczer S. -Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban. 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

A T
L e g a l k a lm a s a b b  

k a r á c s o n y i  és  ú jé v i  a j á n d é k o k i
r -

Karácsonyfa-diszek, díszműáruk, illat
szerek, fényképtartók, farsangi czikkek, 
emlékalbumok, mindenféle képes könyv, 
ifjúsági iratok, diszmüvek, zenemüvek.

v--------------------------------------
Moskóczi Ferenczné
kereskedése Turóczszentmárton.

2 _V W

Képalbumok, képes levelezőlapok, disz- 
levélpapirok, névjegyek, zsebkönyvek, 
írókészletek és téntatartók, hangszerek, 
czigarettahüvelyek és alkalmi tárgyak. 
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•.o lt Iiavonkint Iont) koronáig kereshet
mindenki lisziesséeesen minden szakismeret nélkül, 
Küldje In* cziinét Iá. Kíö. jelibe alatt a kővetkező 
c/.inne : Annoncen-Abteilung des „Merkúr- Mannheim. 
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vásár!

PERbZWEIG J. órás 
ésékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
és ezüstnemüekben, 
fali-és zsebórákban.

Á könnöczi

Mindennemű női ruhaszövetek, 
rulia és lilouse flanellek, s/.incs 
mosható barchetek és kretonok- 
nak fölöslegét, - lovábbá remi 
kivlll nagy választékiján legújabb 
téli kendők, echarpok, boák, 
karmantyúk, díszes kézimun
kák, férfi nyakkendők, sapkák, 
keztyük, futó- és divánszőnye- 
gek, asztal- és ágyteritök, füg
gönyöket síh. toiomoson leszállí
tott árakon hocsájiok forgalom ha, 
alkalmai nyújtva ozáltal a I. ez. 
vevőközöli/.cgnck karácsony i szűk 
séglclél olcsó árak melleit be 

szerezni.

K M E T  J.
divatáru kereskedő

T u r ó c z s z e n t m á r t o n .

Nagy karácsonyi vásár!

egészségi piltilák
hatása és használatmódja.

A külföldi, sokszor csekély értékű ilyenféle lalid icsok 
elterjedtsége és kelendősége arra indított, hogy jobb és töké - 
letüSebb készítményt hozzak lórgalomba, meiy magában egyesíti 

k jé tulajdonságait, de kórós mellékhatások nélkül.
Erre való tekintettel labdacsaim fémes ható anyagot vagy 

aloet nem tartalm aznak, miért iscsikorást- bélgörcsöt nem okoz
nak, könnyű székletétől! eredményeznek s minden irányban 

sgfelelnek az úgynevezett vértisziitó labdacsok hatásának. 
Labdacsaimat gyenge gyomrit, érzékeny egyének is 

használhatják, ha esténként I —t szemet vesznek be. Különösen 
ajánlhatók bél és gyomorpangás eseteiben s az ezekből szár
mazó változatos betegségek ellen. Untaink a kővetkezőkben 
nyilvánul :

1. Fclmclegitik a gyomrot s a meggyiilemlett savót, 
nyákul, nemkülönben a fölösleges epét a bélrendszerén át 
csaknem észrevétlenül távolitják el

2. Élesztik az étvágyút.
X. Oszlatják az álltán puftáduzását, felbül'ögésl, gyomor 

szorulást, amiből nehéz légzés, keserű szájíz, undor, szédülés, 
kedélybidi levertség stb. hasonló bajuk szoktak származni.

I. .Jó hatásnak az aranyerus bántalm.ikban, úgy a Ihlyö, 
mint az úgynevezett vakaranyér okozta fájdalom, iiypoelión- 
dria. máj- és lépkór eseteiben, minllmgy a bedugult belső 
részeket megnyitják s a concreiuentumokat. feloldva, ez által a 
bajt gyökeresen gyógyítják.

Szabályiakul bél működésűből eredő l'akadások, pörzse- 
! nések, kiütések . ellen sikerrel alkalmazhatok, de ez esetben 
’ hosszabb, egy-két heti állandó kúra szükséges

íj. Biztos hatás várható a pilulák után a sárgaságban, 
nemkülönben a bélférgek okozta kellemetlenségekben is.

7. Labdacsaim állandó használatát ajánlani lehet mint 
kitiinö hashajtó, vértisztitó, gyomor és májzsongiló szert azok
nak. kik akar természetes hajlandóság, akár iilü életmód kövei 
kéziében hosszantartó bélpangasban és székrekedésben szen
vednek

Az egészséges, erőteljes testnek fökelléke a rendes 
emésztés t. i. a bél és a gyomor zavartalan működése. Ha ez 
megvan, az ember élet- és munkaöröm érzetévei telik el ; ellen
kező esetben kedvetlen, bágyadt, erőtlen és búskomorság tüne
teivel küzd.

lirös és gyors hatás elérése végett felnőtt embernek le
fekvés előtt 2 szemet, nőnek 1— 2  szemet, gyermekek, liz 
éves kortól kezdve, I szemet lehet bevenni.

Állandó bélpangásnál naponta kétszer 1 1 szemel kell
venni, lehetőleg meleg ital, tliea, leves stb. kíséretében.

Labdacsaim bármi körülmények közűit állandó, vállo/.ni 
lan hatásúak, nem romlanak el s eredményesen használhatók az 
évnek bármely szakában.

Megrendelhető a készítőnél

Gazdik János,
Mcgváltó-^yósyszcrtárábjui Könntfczbánya
Ára dobozonként 42 fillér. Egy tekercs (6 doboz) 2 
kor. Postán a pénz elöleges beküldésénél ogy tekeros 

2 korona 20 fillér.
Lnnél kevesebb nem lesz szét küldve.

Sctiictit-szappan
i . ' í s p v a s ' - v a g y , k u l e  s fc>

É É í
i  «* f i  V  n y r  1 - -J

f f e t

legjobb, leqkiadósabb s ennélfogva 
Icgolcsbbb ücappan Minden 
káros alkatiós^ekto: mentes.

... )

M i n d s n á a  k a p h a t ó !

H Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy-f fi 
minden darab szappan a ..Sch'chr névvel és I  I  

•  •  a fM-jti védjegyek egyikével legyen ellátva. •  •

Kiadótulajdonos özv Moskóczi Ferenczné

Legolcsóbb

k a r á c s o n y i  a j ándék
c s a k  e g y e d ü l ,  v e r s e n y e n  k ív ü l  

k a p h a t ó

R O L K Ó  J Ó Z S E F
20 év óta f ennál ló  kereskedésében

Turóczszentmárton.

Nyom. n turócmonlnmurinni magyar n\om«!;ilein Muskóe/i K.iic
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A béke ünnepén. várhat: kinek tisztelet, annak tiszteletet ; ki
nek elnézés, annak elnézést; kinek igazság, 

Béke! Az ily sokat jelentő fogalom meg-iannak igazságot; kinek bocsánat, annak bocsá- 
bccsülhetetlen kincse a társadalomnak és egyén- natot; kinek irgalmat, annak irgalmat . . .  és
nck egyaránt.

Themistoklesről fel van jegyezve, hogy el
békességben leszünk az egész világgal!

Békét akarunk önmagunkkal ? Fékezzük
akarta adni a házát, de m.ert szokatlanul magas kissé kívánságainkat, korlátozzuk kissé dics- 
összeget követelt érette, barátai kérdezték tőle, vágyunkat, érjük be azzal, a mink van és törtün- 
liogy miért tartja oly nagyra a különben eléggé törve ne keressük azt, a mink nincs, teljesítsük 
szerény házát. 0  emigyen felelt: „Vizsgáljátok lelkiismeretesen kö te lességeinket.... és édes 
házam környékét és meggyőződtök majd, hogy béke lesz a jutalmunk! 
jobbról és balról is, hátul és túl az utón is üdvöz légy szent karácsony, felséges béke- 
csupa békeszereto, csendes szomszédok laknak. (mnep Te! Emléked betölti egész valómat, úgy 
m.®> ez e.szl ° y an. becsessé házamat." Igaza rémlik előttem, mintha az éjjeli harangszó, 

v o lta  régi görögnek. mintha minden szellő, minden mozduló ágacska,
Lakhatunk bar fényes palotában, legyünk mjnt]en száraz falevél Krisztus bölcsődalát zen- 

bár elhalmozva a világ összes méltóságaival, gend j jjgy képzelem, mintha a csillagok, a 
dulakodhatunk bar a föld összes javaiban . .  . |n ,||ongó hópelyhek mindmegannyi égi szellc- 
lur békességünk nincs, szegényebbek, clhagya mek volnának, kik újból üdvözlik a béke feje- 
tot abbak vagyunk a nyomorult koldusnál ki de|mét és szeretetteljes hangon azt kiáltják az 
düledezo viskójában békességben éli napjait. egymást üldöző, gyűlölő, önmagukat emésztő 

Békét akarnak az uralkodók népeikkel az föidi |akók fcié : békesség!... békesség!... 
i hnrnk íimttva nikka hőket kihnntíiknzast ko-

Qscrei Emil.

d  o' i r tó c ö i  elöl'. ŐCc ’J fel' C j c.

I.

elöljárók alattvalóikkal, békét, kibontakozást ke
resnek az országgyűlési pártok, békéért esdenek 
a hitvestársak, a szomszédok, béke után eped 
az egész világ!

Alig van szó, mely annyiszor hangzanék 
az emberek ajkairól, mint a béke. Szálló igévé 
vált közöttünk: „propter bonum pacis", a jó 
béke kedvéért. És mégis ez ellen vétenek leg
inkább az emberek.

A keresett, unos-untalan emlegetett béke 
helyett az örökös háború, ádáz harcz folyik rivalgástól zeng a fekete Hades. Bosszú s dilidül vad 
mindenfelé, az ország határain belül és kivid szenvedélyétől fénylik Luczifer sötét homloka s kinyújtva 
mennyi harcz, mennyi nyílt és alattomos ellen- karját, átkot mond az izzó fémre: 
ségeskedés! Sőt tegyük kezeinket a szivünkre — Leggonosszabb szellemeim alkottak téged, Mlogó 
és valóságos harezteret fedünk el vele. Itt benn arany s feleszel fegyverem! Ne tegyen ember, aki ellent- 
egyik oldalon a szeretet, másikon a gyűlölködés, álljon csábitó varázsodnak! Árulja ette miattad a honfi 
egyfelől az erények utáni vágy, másfelől a szén- „ hazát, gyilkolja apa gyermekét, testvér testvér ellen

Aranyat olvasztanak a poklok tüzénél és öröm-

vedélyek küzdenek egymással.
Karácsonykor rövid időre csend áll be, 

valami békülékeny hangulat szádja meg a szi
veket, az emberek közlékenyebbek, békeszere- a földre s átkom kísér!

küzdjön veres harciban.
Fényes arany! Légy szenny, légy bűn, ásd alá a 

becsületet, rombolj s pusztíts! Szolgám vagy! kidoblak

többek, mint máskor. A bóketinnep varázsa És a poklok sötét szellemei meg fogják az izzó
hatalmába ejti még a ridegebb sziveket is. fémet s vasmarkukban kemény lesz, mini a fösvénynek 
Hogyisne! Krisztus bölcsője fölött elhangzott szive s viszik a földre, szórják a fénylő aranyat. S ein- 
dal: „Békesség földön a jóakarata embereknek", bér legyen, akii nem sajt Luczifer átka! 
mint valami lágy zene, megindítja a kedélyeket, 
mert kiérzik belőlük az isteni eredet, mert az 
égből alászállott angyalok zengik s mert ezelőtt 
tizenkilencz századdal jobb jövő derengését hir- , , 
dették a gyülOlségben elcsüggedt, a szüntelen \m k  köves sztklak, örökzöld fenyvesek öveznek szélül, 
háborúban elfáradt emberiségnek. l’" acl■ f  eU tojdanaban így tisztelt úrasszony.

II.

Szép Magyarban vadregényes Iáján, ott, liol havas

emberiségnek.
Isten jött az emberekhez s ö, a vesék és Erélylycl, észszel, szívvel volt megáldva, sok gyermekét

szivek vizsgálója, Ismerve az emberi természa-frenyre Uinda. szent hazaszeretetre! S ,m ó r  fázok es 
let és annak vágyait, tudta mire van szüksége, éhezők kopognak ajtajún s megesik rajtuk a nagyasszony 
épp azért a dicshimnusz, melylyel az angyalok sziw: Mnal Km cl IMel: e sok "V0"""1 «
földön való megjelenéséért üdvözlik, az emberi étiyhitse? e sok vérző seb hogy heggedjen? 
boldogság alapfeltételéül a békét jelöli meg. Ls m,h"m w" “ s" m  "'"'ínség k,kínzó gyötreí-

Krisztus állott szavának, meghozta a békét. "wl rs "'"ak ,wsy keressen, találjon vigaszt 
Igaz, ez a béke küzdelembe kerül, áldozatot, ■scV'lscV<‘1■
önmegtagadást követel, de oly nagy kincs az, ‘s "'ffkn csllloe lábamul a gonosz szellemek- 

M in it ál,in7'int„nW érette u l els*M  / ¥  n '' " íraczcl h°®

És jönnek a nagyasszony szavára a jó szellemek,

hogy bármit áldozhatunk érette.
Békét akarunk az Istennel? Kíséreljük meg l"l,l"lJ'' az éhező amit 

— Krisztus útmutatása szerint akaratunkat “  Jö""ek " "aKí 
az Isten akaratának alárendelni, nemcsak inon- « K3*wU asszonyok, anyakés kézbe veszik sorba 
dani: „legyen meg a Te akaratod", hanem \a kemény aranyat és Íme, szelíd érintésüktől megpuhul 
aszerint cselekedni is, szerencsében el nem bi- “ rideg cm, megpuhul és lágy kenyér lesz -  éhezők 
zakodni, balsorsban el nem csüggedni . . .  és kenyere!
békességünk lesz az Istennel! És im"“ szc'’ vattmgényes táján eny

hékét akarunk felebarátainkkal? Valamivel MUk « "yi,m"rl " «<*■ «* u">'"k 'J 11 
több türelem embertársaink fogyatkozásaival, ara"yró1 lcwim """•'‘•"korra Luczifer átkot! 
gyarlóságaival, valamivel nyájasabb tekintet, Tőtprona.
valamivel szerényebb fellépés . . .  és azután Justh Ferenczné,
adjuk meg mindenkinek, amit méltán el- szül. gráf Batthyány Mária.

cR ci t  ci c ao m j  ü i i h  e p e  11.

Hozsánna zengi be a templomot 
A szív s léleknek e nagy ünnepén ;
Miről álmodtak régi századok, 
lm’, megvalósult az álom s remény;
Kit megjövendöltek a szent atyák,
Az égi küldött már elérkezett;
Nem ékesité bibor-bársonynyal magát,
De lelkünket mégis fény hatja át,
Napfény, mit Ö hozott: a szeretet.

Hogy elhinté a szentelt magvakat,
Két hosszú ézredévc lesz immár,
S a világ máig mennyire haladt ?! . .  .
Hiszen még most is Messiásra vár.
Tengernyi sok a gaz, mit vágni kell,
Ki rút bűnnek dobó oda szivét,
S ezt saskörmével marczangolja az,
Mint zordon ősz, mit ád a szép tavasz, —
A szeretet szent lánczát tépve szét.

Sötét éj volt, az ég csillagtalan,
S e sötét mélyen ült a lelkeken;
Keresték az Istent, de hasztalan,
S az égen im’, egy csillag megjelen. ..
A betlehemi szép fényes csillag 
Az Isten szent Fia volt — és a hit,
Mit Ö hozott nekünk ajándokul,
Hogy éljünk véle, benne boldogul,
Mert e hit az csak, a mi boldogít.

E hit mutatja az ösvényt nekünk,
Mely az édenbe, Istenhez vezet;
Dicsőséget nyer benne életünk 
Az elmúlás és pusztulás felett.
Dicsőség ?!. .. téged rongygyá szaggat el,
Ki mostan is sötétben tévelyeg,
Kinek hazug rágalma1 szór ajka,
S ima helyett hitetlenség rajta, —
Hogy önczélját valósíthassa meg!. . .

Karácsony ünnepe, szent vagy nekünk,
Hisz te nagy kincseddel a szivünkbe térsz!
S midőn imánkban téged ünnepiünk, 
Szemünk a messze jövendőbe néz.
S megnyugvást nyer a jövőben szivünk, 
Hiszen te nyújtottál reményt nekünk,
Mely tűrni, szenvedni úgy megtanít!. . . 
Hogy zengjük a próféta szavait :
Szeretet, béke, hit s remény velünk!

Pereszlényi Zoltán.

Az angyalok karácsonya.
Könnyű lebegéssel repültek vissza az angyalok 

Karácsony éjjelén a főidről az égbe. . . . Harmatos 
arezukon ragyogó boldogság ömlött el s selymes 
szárnyaikat vidáman csattogtatták. Dicsérő hozsannákat 
zengtek Teremtő Uruknak, ki áltatok minden évben 
örömet, boldogságot küld le az égből a földre. Ragyogó 
szemmel mesélgctték földi utjokat s az emberek háláját, 
imádását a Ur zsámolya elé rakták. . . . S mindeiiik 
előállt a maga küldetésével. . . .

Én — mondá az első — összes ajándékaimat a 
gyermekek között hintettem széjjel. . . . Örömük kimond
hatatlan, boldogságuk menyei volt! Úgy tapsoltak kis 
kacsóikkal, mint mi a szárnyainkkal és boldog kacza- 
gásuk, Istent dicsőítő énekük, mint az üvegharang 
hangja, szállott az ég felé. Áldott légy alkotó, nagy 
Isten, üröm és boldogság forrása . . .!

A másik angyal imigyen szólott: Én a szenvedők 
és betegek közt jártam ; álommézet csókoltam ajkaikra 
s a remény balzsamát csepegtettem sziveikbe. Oh, be
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boldogok voltak. . . . 'Áldva légy nagy Mindenható 
szenvedők és kétségbeesettek jóságos Atyja!

A harmadik, ki a/, éhező koldusokat látta 
élelemmel, átszellemült arezczal festé le a megajándé
kozottak örömét, . háláját és végül ő is dicsőítette 
az Urat.

Marákkor mint gyermek valami fájó szégyen
kezéssel éreztem meg a kicsinylést szavaikban, 

el de semmit sem tudtam felelni.

Tavaly egy előkelő szalonban, mely arról 
S igy ment sorrói-sorra a jelentés s mindenik nevezetes, hogy annyi miniszter és államtitkár

A hazaszeretet legtökéletesebb 
példája.

Krisztus a kinek születése ünnepét üli ma világ
szerte a kereszténység és a kinek születésével uj korszak 
kezdődik az emberiség életének történetében -

után csak nagyobbodott az angyalok öröme, boldogsága, fordul meg 
Végre már az utolsó angyal jelentésére került a sor, ki egy fiók minisztert, 
mindeddig néma szomorúsággal hallgatta társai örömét ünnepeltünk, 
s mindenik jelentés után egy-egy könnycsepp hullott 
alá habruhájára. Egyszerre komoly lett mindenki, mikor 
ő előállott. . . .

Nekem nincs örömöm, — kezdé én nem hozok 
se hálát, se dicsőítést! Az én ajándékom hálátlan talajra 
hullott, mellyel nincs mit dicsekednem.

Csak mondd el. csak mondd biztatták el
komolyodott társai, mire könnyezve folytatá. :

- Egy kis városka házacskája fölött repültem el 
Ablakai bi 
útra.

r t j  IIHIUUI.IVI .... . iu i .n ii i . im i  I I | ' I I ' ' '  ---
benne, hogy minden routon kitelnék . ’ ’"agy célokért es tensegeseszmékért élő erkölcsi

íinisztertanács, valami amerikai irót enf t akart alaki,ani s cTTsz‘-‘,ámind, isteni életével, az 
<, aki rólunk könyvet készül Írni. 'eml>cmck Púkláia s eszményképe akart lenni. Valóban

:tz, egyebek közt, annál fogva is, mert a nemzeti érzést 
és a fajszeretetet, — vagyis a hazaszeretetei 
tudta egyeztetni az általános emberszeretettel.

O, a ki minden idő, minden éghajlat és minden

meg

könyvet készül írni
Természetesen mindnyájan törtük érte az 

angolt, feleségéért, aki párisi volt, a francziát s 
ha kelMt, némettel segítettük ki magunkat.

De ha három ilyen nagy nyelvnek birto- . . .  .
kában van úgyszólván az egész magyar társada- em „ szamara alka,mas és valamint soha el nem avuló, 

történik nemzeti nyelvükkel? Képesek-e “kTtökéletesítésre non szoruló vallással és józan, örökké 
ak-c ahhoz is ragaszkodni ? crlL'kes bölcselettel ajándékozta meg az emberiséget, a 
iségíik reá ? kérdé tőlem hazaszcrc,d '^tökéletesebb példája.

Mennyire szerette a népet, amelynek a szent

lom
azt is művelni? Tudna 
Van-e egyáltalán szükségük 
az amerikai s udvarias hangjában kiérezni vél

homályos fény verődött ki a hóval borított tem a megvető kicsinylést sokat emlegetett és j°s°k jövendölése szerint — kebelében kellett születnie/ 
'íz ablakra s a tiszta, egyszerű szobácska fitogtatott nyelvi műveltségűnk iránt, ami az j Nemi a dicső Görögországban, nem a híres Rómában 

asztalán, törpe karácsonyfa mellett, egy szépséges, szőke idegennek ugyan kényelmes, de csak nemzeti "valt az testté" (Ján. 1., 14J, hanem Izrael földjén; 
asszonykát láttam sirdogálni. Egy kis kézimunka a fa gyengeségünket árulja el. 
alatt, egy pár aranyos dió rajta, ebből állott az egész
ajándék. Gyorsan a szobába repültem s mivel ajáni- Oratia és générale Charette 
dékaiinat már mind elosztogattam, szárnyaim arany- ^
porával hintettem be a fácskát, hogy legalább csillogóbb, 
fényesebb legyen. Alig hogy munkám elvégzém, fiatal 
férfi lép a szobába s meghatottam könnyes szemmel áll 
meg a kis fácska előtt. Bocsáss meg — mondá az asszony 
remegve többet nem adhattam, csak ennyire tellett.
S az a fiatal, szálas férfi átöleli azt a szépséges, szőke 
asszonyt s azt mondja neki: Mit nekem a karácsony
minden ragyogása, ajándéka, fénye és pompája, csak metül, a tóttal pedig csak tótul lehet beszél
enyém legyen a te hűséges, igaz és tiszta szerelmed!

Megborzongtam erre a beszédre, mintha fagyos nyc'vi műveltségűnkre, holott az a kis és külö- 
I'-‘hellet érintett volna. . . . Sietve távoztam a bűnös Hősen gyenge nemzetek dicstelen terhe csupán .. -

itt akarta betölteni isteni küldetését, és itt akarta 
hs eszembe jutott annyi év után Dúc Della ^czni
.. Ar, - r>i.... ..*< Megválthatta volna a világot, ha nem tartozik is

valamely haza kötelékébe; de bizonyára azért választott 
* * hazát, hogy példát adjon nekünk a tiszta s nemes liaza-

A nyáron betévedtem egy kis tnróczi falu szere,ctben is.
..... n.-.'i-.. a . . . ' Először és főképen hazájának népe számíthatott

jóakaratára s nagy szeretedére ; elsőben ezl akarta szent 
tanításával boldogítani.

Csak ennek fiai közül választotta apostolait.
Csak ennek körében vitte végbe számtalan bámu

latos csodáját.
Csak hazája vidékeit járta be, jótéteményeivel 

árasztva el népét (Ap. csel. 10., 38.;-, nem hagyta el 
hazája határait, mert — amint ő maga mondta 
„Csak Izrael házának eltévedt juhaihoz küldettem"

szatócs boltjába. A szatócsné persze németül 
beszélt velem, azonképen a többi magyar vásár
lókkal, inig a tótokkal buzgón povedált tótul. 

Kérdésemre méltatlankodva felelt:
Hiszen a magyarok úgyis tudnak né-

Ls mi olyan szertelenül sokat áldozunk

helyről, honnan se hálát, se dicsőítést nem hoztam az ?  a falusi szatócs szavaira egyszerre eszembe 
Égbe. Most már csak szomorkodva, bánatosan állhatok Íut(,tt és tisztán láttam, mire czélozott az okos (MátéJS., 24.) 
közétek, kik szerencsésebbek voltatok örömöt, hálát és amerikai, ki csak rövid ideje s csak felületesen

ismert* bennünket s mégis annyira bajaink ele
venére tapintott.

Budapest. Jeszenszky Sámionic.

imádást hozni, a mi jóságos, nagy Teremtönknek
Szomorú cstiggedés szállta meg egyszerre az 

angyalok kar t. Szárnyaszegetten, búslakodva vették 
körül kétségbeesett társukat, ki vigasztalhatatlan \olt 
bánatában. . . . Egyszerre azonban, a halálos csendben, 
megszólal az Ur és mondá: Vigasztalódjál meg jó 
angyal s vigadjatok mindannyian tovább, mert nincs 
okotok a szomorkodásra! Annak a férfinak teljesen 
igaza volt. . . .  Ti minden évben csak egyszer : zálltok

Csak a népéhez tartozó Lázárt különbözteti meg 
szent barátságával oly rendkívüli módon, hogy sírjánál 
köny csordul ki szelíd szeméből: „íme, mennyire szerelte 
öt!" (Ján. II., 35, 36.)

Csak hazája fővárosát, melynek menthetetlenül el 
kelle pusztulnia, siratja meg. (Luk. 19., 41.)

Mily megható gyengédséggel, mily egyszerű s 
mégis mily szép szavakban fejezi ki népe iránt való 

Az ősrégi pogánykor reánk maradt örökségeinek vcghetetlen nagy szeretetét, midőn igy szól: „Jeruzsálem, 
egyike a karácsonyfa, mely a gyermekvilág lélekemelő Jeruzsálem . . . hányszor akartam egybcgyüjteni fiaidat.

A karácsonyfa.

földre, hogy ajándékaitokkal örömet* boldogságot karacso11)'1 örömeinek oly elbűvölő szimbóluma! Az miképen a tyúk egybegyűjti esőkéit szárnyai alá, de 
hintsetek szét az emberek között, államló boldogitásra cmlvris<̂  megváltójának, a kisded Jézusnak születési nem akartad!" (Máté 23., 37.)
azonban a nőt teremtettem, ki a jóság és nemes örömök em'('‘kiimiePén, minden keresztény hivő család hajlékából lanitja, hogy a honpolgári kötelességeket teljesíteni 
földre szállott angyala! elmaradhatom a karácsonyfa, mely pompázó fényben, kc" maga is teljesiti. így — például — megfizeti az

És csak most lett igazán öröm és vigság az !üntctöen díszeleg ünnepi ragyogásával! A karácsonyfa adót és egy ízben egyik tanítványáért is (Máté 17,. 24—7.). 
égben. . . . Az angyalok hálás imádással vették körül êlképc a va"asi kegyeletnek, jelképe a szeretetnek, Azért mondta, midőn ellenségei azt kérdezték tőle, hogy

melylyel isteni kisded Megváltónk iránt viseltetünk! kell-e a császárnak adót fizetni (azaz, hogy kell-e a 
Jelképe ez annak a szeretetnek is, melylyel a kincseiben ,iaza s az állam iránt való kötelességeket teljesíteni), 
kifogyhatatlan természet ama nagyszerű csarnoka, — ezeket a nevezetes szavakat: „Adjátok meg a mi a csá

kóm I
a jóságos Mindenhatót és testvéri szeretettel gondoltak 
földi angyal-társukra: a nőre.

Párvy Endre.
ahonnan a karácsonyfa való, — az erdő iránt viseltetni szaré a császárnak és ,

Akkor 
Henry V

Mezzofanti erények.
történt, mikor a „monseigneur*

kötelességünk! Jelképe egyúttal annak a köteles gyermek
szeretetnek, melylyela föld, ami jóságos anyánk, bámulatba 
ejtő éltető ereje iránt, valamennyien viseltetünk! A

22.,

karácsonyfa
Erdödy György
m. kir. főerdesz.

a ta c ío m i colon.

ereje iráni, valamennyien viseltetünk! A 
természet ama fenségesen komor csarnokából, az erdőből

. a franczia trón legitim ura, kit csak ^ Iszw tT '^féö ^a^ t'.yeb>b d°b°g a
Chat,,hord gróf név alatt ismer el a profán re- 0,m„, ^ i i t J n i  C v í ' 5  V  T f
ptiblikáiius világ, halálos betegen feküdt a frolis- a szimbóluma: ' g ' ke"-'sz,é"yi Nyeleiének
dorfi kastélyban s az ifjabbik ág, az Orleansok 
eljöttek, hogy átvegyék az örökséget: Francia- 
országot s mi fehér ruhában virágokat szórtunk 
a lépcsőkre, melyen felhaladtak.

Az ezen alkalomból összesereglett royalista cj{
nagy urak és detronált fejedelmek a hosszan 
húzódó agónia alatt, jobb hiányában, azzal szó
rakoztak, hogy el-ellátogattak a zárdába tanul
mányaink után kérdezősködni.

Az öreg Due Della Gratia Berry herczcgnő 
második házasságából származott nevezetes fia 
és generale Charette, a pápai zuávok vezére, 
egyszer azl kérdik lőlem, hogy németül vagy 
latinul szoktunk-e otthon beszélni s hogy tudok-e 
valamit magyarul?

Mais que s í . . .  bizonyítgattam elképedve, 
de ok abban a nézetben voltak, hogy a magyar 
egy nehéz holt idióma, melyet csak itt-ott be
szélnek Magyarországban, ám a német és franczia 
ott az elfogadott nyelv.

Ok több magyar főurrai vadászgattak, de 
az mind németül és francziául beszélt s miért 
nevelnének bennünket is franczia intézetben, ha 
a magyar nyelvre volna inkább szükségünk?

21.).
Kőrmöczbánya.

mi Istené, Istenilek" (Máté

Bellaagh Aladár.

Es szállóit az Úrnak fényes angyala,
0  volt a hit, a szeretet maga.

Es a hová szállott, fényes palotába. 
Szegényes kis házba, csillogó szobákba.

Mindenütt ünnep volt; s öröm a szivekben. 
Arczokon szeretet s Ilit minden kebelben.

Nem vall senki éhes és senki sem fázott. 
Gazdag a szegénynek mindent bőven intőit.

És szállott az angyal fel a fényes Égbe, 
Isten trónja előtt ereszkedik térdre:

Ne vond meg, oh Atyám, tőiül; kegyelmedet, 
Milliók ajka zeng dicséretet Neked!

Csonti i.
Earkasnc Siposs Erzsi.

A Megváltó és a szegények.
A Megváltó születése sokaknak szerzett örömet. 

0 volt, akire a népek várakoztak. Ő volt, akire az ókor 
rideg önzését a szeretet lángjával felemésztve, az em
beri könyörüld és irgalmasság erényét a társadalomba 
beültette. Méltán örülnek a szegények, a szükölködők 
is a karácsonyi ünnepeknek, mert, inig egyrészt a 
Megváltó maga is szegényen jött a világra, másrészt a 
bővelkedökct könyöriiletre tanította a szegények irá
nyában.

Az ókorban még a kulturnépek is gyűlölték es 
megvetették a szegénységet. A római nem ismerte az 
irgalmasságot. I’olybius mondja: Sohasem ad egy ro
mai semmit egy másiknak önként. Seneca, hogy az 
emberek az alamizsnát a szegénynek odadobják s fél 
nek vele bármi érintkezésbe lépni. Egy koldussal talál 
kozni a legkellemetlenebb balsejtelemnek tartatott. Egy 
római ügyvéd, midőn egy gazdag emberrel tárgyalt, 
ezeket mondja : „Annyira süllyednél, hogy nem tudnál 
egy szegényt magadtól könyörtelenül eltaszitani V 
Hautusnak szavai pedig: Minek is egy szegénynek 
valamit adni? Azt elveszítjük amit adunk s csak meg 
hosszabbítjuk a szegény nyomorult életét. A Megvált" 
születése megváltoztatta ezen nézeteket, mert a szegény 
ség megsz'.gyeiiitő bélyegét eltörölte, különösen azáltal, 
hogy o maga is szegényen jött a világra s nem volt j



helye, hová fejét lehajtsa. Az fi tanai következtében 
sokan találkoztak s találkoznak ma is, a kik az önkén
tes szegénység állapotát magokra veszik, mert fi mondja: 
„Boldogok ti szegények, mert tietek az Isten országa." 
Hány szegény létezik ma is a világon, aki csakis 
Krisztus ezen tana következtében viseli türelemmel sze
génységének súlyos igáját s nem hódol ama materia- 
lisztikus iránynak, minden megengedett és meg nem 
engedett módon vagyon és testi élvek után törekedni.

Másrészt azonban Krisztus tana arról is gondos
kodik, hogy a szegények sorsát is elviselhetővé tegye. 
A modern angol szocziologia magának tulajdonítja 
ugyanazon elvet, hogy minden ember köteles jövedel
mének egy részét idegen nyomor enyhítésére fordítani. 
Ezen elv azonban Krisztus jászolában született s innét 
terjedt el az egész világra, mert még az állami és tár
sadalmi karitatív intézmények is a keresztény felebaráti 
szeretet elvein fölépülvék. Vájjon ki állított fel c tekin
tetben szebb elvet, mint amely e szavakban nyer ki
fejezést : A tiszta és szeplőtelen isteni tisztelet az Isten 
és az Atya előtt ez: az özvegyeknek és árváknak segít
ségükre lenni szorongattatásaikban. Krisztus maga tö
kéletességnek nevezi, ha valaki vagyonát a szegények 
között kiosztja. S kérdem, vájjon mikor érvényesült leg
jobban ezen elv? Nem-e akkor, midőn a keresztény 
hit a legerősebb volt, nem-e akkor, midőn a kereszté
nyek millió számra ontották vérüket hitükért: a keresz
ténység első századaiban, midőn mindannyian vagyon
közösségben éltek s szegényt maguk között nem ismer
tek ? Mily megható, amit sz. Lörincz vértanú életrajzá
ban olvasunk. Midőn a helytartó elé állíttatott s az 
egyház kincseiről kérdeztetek volna, összegyüjté a sze
gényeket és mondá: Ezek az egyház kincsei, ezek táp
lálására és ruházására fordittatik az egyház vagyona.

Ha m nden ember, akár szegény, akár gazdag, 
úgy alanyilag, mint tárgyikig a Megváltó tanai szerint 
fogná fel a szegénységet: a világot felforgatni készülő 
szocziális eszmék egy nagy része békés megoldást 
nyerne. Nem kellenek ahhoz százezerekre menő vagyo
nok. hogy a szegényekkel jót tehessünk. Tanuljunk a 
bethlehemi szegény pásztoroktól, akik minden szegény
ségük mellett megajándékozták a náluknál szegényebb 
Üdvözítőt. Jósika mondja: A legszebb, legboldogitóbb eré
nyek egyike a jótékonyság. Vannak erények, melyek erőlte
tésbe, ön megtagadásba kerülnek ; de a jótékonyság nem 
tartozik, nem tartozhat ezek közé; mert mi lehetne kel
lemesebb. boldogitóbb, mi nyújthatna tisztább és telje
sebb élvezetet, mint könyörülni a szerencsétlenségen, 
segíteni a szegényeken, őrangyalként belépni a nyomor 
kunyhójába és enyhíteni a szenvedést, mely ott sóhaj
tozik és könyezik.

Hollmy Lajos.

A karácsonyi ünnepkör népszokásai.
Az egyházi év első ünnepköre a karácsonyi ünnep

kör, mely ádvent első vasárnapjától u hetvened vasár
napig (1904-ben január 31-éig) tart.

A karácsonyi ünnepkör népszokásainak csak egy 
kisebb része keresztény eredetű egyházi szokás, mert 
nagyobb része analóg pogány gyakorlatok helyébe lépett.

A legtöbb ideig tart a betlehcmezés (ádventtöl 
vizkeresztig). A betlehemesek leginkább a Megváltó 
csodás születésének történetét mondják el s mutatják 
be. Rendszerint előadják a pásztorok és napkeleti böl
csek hódolatát. Ezen időben még sok egyéb babonás 
szokás dívik. Ilyenek: Luczaszéke, fák rázogatása, álla
tok beszédének kihallgatása, ólomöntés és egyéb 
sorsvetés.

A karácsonyi ünnepkörnek mintegy középpontja 
karácsony ünnepe, Krisztus születésének emlékünnepe, 
melyet a kereszténység a 4-ik századtól tart meg decz. 
25-én. Karácsony napját megelőzi a karácsonyest, más
kép szent este, melyen a Jézuska elhozza a karácsony
fát és ajándékokat. A karácsonyfa felállítása északi 
germán eredetű, mely nálunk is a németek által hono
sodott meg. A karácsonyi ajándékozás és a karácsonyi 
kártyázás a régi római szaturnáliáktól veszi eredetét. 
(Szaturnáliák a rómaiak vidám ünnepe, mely deczember 
17-től deczember 19-ig tartott. A jókedv, szabadság és 
ajándékozgatás ünnepe volt.)

Az éjféli misét a Megváltó születésének emlékére 
tartják.

Újév a Megváltó körülmetéltetésének (latinul: 
Circumcisio Doniini) ünnepe. Az évet ettől a naptól 
kezdve számítják. A kiadott naptárakat „cisio" eredetű 
szótól, a magyar közéletben „Csizió“-nak nevezték. 
Tudákos könyv (naptár) volt ez, mit az is mutat, hogy 
ha valaki valamit nem jól idéz, azt mondják: „Nem 
jól tudja a Csíziót".
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A szlávoktól jutott hozzánk a koledálás vagy 
koledajárás, melynek eredete a római újév: calendae 
(Cal. Januarii). Ma házszentelést jelent. Az esztergomi 
szertáros könyv (rituálé 1858.) szerint különböző idő
ben megáldhatok a házak. így, vizkereszt ünnepén, 
valamint octavája alatt is. Ezt II. József császár eltiltotta 
ugyan, ele azért némely vidéken most is dívik.

Az újévi ajándékozásnak, valamint a karácsonyi
nak is, a szaturnáliákban van az eredete.

A mai felfogás szerint karácsony a szeretet és 
emlékezés ünnepe. Midőn a gyermekek meglátják a sok 
gyertyával ékesített karácsonyfát, a kis, gömbölyű arezok 
hosszúra nyúlnak az édes csodálkozástól s még künn 
az utczán végigsivit a téli hideg szél, mely dermesztő 
fagyával mély álomba merítette az anyaföldet: benn a 
karácsonyfa körül vidám gyermekkaczagás hallszik, mely 
édes melegével életrekelti a családi boldogságot. . .

Az ablak alatt felhangzik a kis Jézus születését 
ünneplő betlehemesek dala . . .

Az emlékezés ünnepe ez! Az emlékezés vezet 
vissza a m.ilthoz, melyben minden jót megtalálunk. 
Emlékezés nélkül sohsem lett volna „régi jó idő". A 
múltban van a példa, melyet követnünk kell a jövőben.

Szeretet! Emlékezés!
E kettős jelszóban van kifejezve Krisztus szüle

tése : a karácsony.
Szeged. Derszib Béla,

állami felső keresk. iskolai 
tanár.

tíl kao tí ít| lió l.
A nap elszórta búcsú sugarai 
A hegyek mögül,
Éjsötét tölgyek és rezgő platánok 
Suttognak körül.
Az ódon kastély gránithomlokán 
Lebbenö árnyak,
Az alkony mélységes néma csöndjében 
Mind lejjebb szállnak.

Esteledik. .. Elül a nesz, a zaj,
Mind későbbre jár,
Pásztortilzek felől cpedő nóta 
Kél a furulyán.
A hegyek fölött ezüstös fátyolt 
Ereget a hold,
A kastély körül a falu, völgy, a táj 
Szomorú, kiholt.

Most hangtalan kinyi! a tölgykapu 
Szökellő falán,
Mint éji tündér, egy nőalak lép ki,
S tétován megáll.
Magát vigyázó, féltett gonddal az 
Árnyba temeti,
S könytől ázó angyali arczát a két 
Kezébe rejti.

Csak áll néma mozdulatlanságban,
Mint merev szobor,
Kínos, vad sóhajtól reszket az erdő,
A fii, a bokor.
És szárnyra kelnek szellő nyomán a 
Nagy tragédiák!. ..
S a felhők mögé egy perezre elbúj a 
Csillagmiriád.

Herczcgh Jenő.

A fele sem tréfa.
Igazán érdeklődéssel szemlélem azt a hazafias küz

delmet, amelyet a Felvidék magyarsága a magyar esz
mék diadaláért folytat. Pedig ez a küzdelem néha izgató 
is, mert a szereplők ugyancsak szivvci-lélekkel védik a 
maguk igazait. A küzdelem folyik a nagy politikában, 
a sajtóban, a társadalomban, sőt még a családban is.

Pedig hát ezen könnyen lehetne segítem, minden 
küzdelem és izgatottság nélkül.

Én mindjárt a legutolsónál, a családnál kezdeném.
Tessék, magyar fiatal urak, elhódítani a szép tót 

leányokat, de úgy ám, hogy valamirevaló tót leány ne 
maradjon a tót gavalléroknak. Ezek aztán kénytelenek 
lesznek Debreczenből meg Kecskemétről nősülni.

Ezzel tönkre tennék a tót túlzók minden munká
ját. És ha ez megtörténik, megszűnik a társadalmi tor
zsalkodás, megszűnik a küzdelem a sajtóban, a nagy 
politikában és az én uramnak sem kell a Felvidéki 
Híradót szerkesztenie.

Turóczszentmárton, 1903. deczember 15.
Berecz Gyuláné.

Igazi nemzeti haladás.
Milyen lehet ez?
Morális és intellektuális egyaránt. Emez vonatkozik 

a mi tudásunkra, amaz pedig a kötelességeinkre.
Nem haladhat az olyan nép, az olyan nemzet, ha 

egyrészt haladó ügyességét a növekedő vétek és bűn 
kiséri, vagy harmadrészt erényességével párosul a tu
datlanság.

Ezen kettős haladás, t. i. a morális és intellektuális 
magára a czivilizáczió fogalmára nézve is lényeges és 
magában foglalja az egész szellemi haladást.

Hogy teljesíteni akarjuk a kötelességünket, ez a 
dolog morális része; hogy pedig tudjuk, hogyan kell 
azt tennünk, ez ismét intellektuális része.

Minél szorosabban össze van kötve egymással ez 
a két rész, annál nagyobb és szebb az összhang, a 
melylyel működnek; minél pontosabban és szigorúbban 
felelnek meg az eszközök a czélnak: annál teljesebben, 
tökéletesebben teljesül be életünk rendeltetése s annál 
szilárdabb lesz egyúttal a nemzet s az emberiség hala
dásának alapja is.

Alig van a világon valami, ami oly kevés válto
zást szenvedett volna, mint ama nagy elvek, amelyek 
az erkölcsi rendszert képezik. Másokkal jót tenni, nekik 
a mi saját óhajainkat földáldozni, felebarátainkat mint 
önmagunkat szeretni, ellenségeinknek megbocsátani, 
szenvedélyeinket fékezni, szüleinket tisztelni, elöljáróin
kat becsülni: ezek és ezekhez hasonlók — főelvei a 
morálnak.

És mindezek évezredek óta ismeretesek; s lénye
gükben nem változtak.

A változások minden kulturnépnél egyedül három 
dologtól függnek: kitűnő férfiai tudásának terjedelmétől; 
azután ezen tudásnak kiterjedésétől és a szabadságtól, 
amelylyel az a tudás a társadalom minden tagját áthatja.

A rossz emberek tettei csak időleges bajokat 
okoznak, a jók cselekedetei szintén csak időleges jót 
hoznak létre s végre földrehullik a jó és a rossz is; a 
a következő nemzedékek ismét fölemelik mind a kettőt 
s átviszik a jövő századok szüntelen mozgásába.

De a nagy férfiak tudományos fölfedezései soha
sem hagynak cl minket, azok halhatatlanok; magukban 
foglalják azon örök igazságokat, amelyek túlélik a biro
dalmak bukását; tovább tartanak a küzdő politikai, sőt 
vallási pártok heves harczainál, de még azt is látják, 
hogyan múlnak el egymás után maguk a hitvallások is.

Az igazi tudomány fölfedezései megmaradnak; 
ezeknek köszönjük mindazt, amivel bírunk; ezek szól
nak minden korszakra, minden időre! Sohasem fiatalok, 
sohasem öregek, önmagukban hordják saját életük 
magját. Tovább folynak, örökké halhatatlan folyamban; 
ők nagyon szaporodók; szülik a folytatásokat s úgy 
hatnak a legtávolabbi utódokra is. Sőt a századok le
folyásával még hatalmasabban működnek, mint ahogyan 
ezt megismertetésük pillanatában tehették.

Csclkó József.

Karácsonyi elmélkedés.
A valódi boldogságot csak a gyermekkorban kell 

keresnünk. Mondva van ugyan: „Boldogok az egy- 
ügyück, mert övék a mennyeknek országa."

De a tudatlanság érett korban rokonszenves nem 
lehet, csak a gyermeknél vonzó. Majd misztikus a be
nyomása — mert mindent lehet várni és semmit sem 
lehet tudni.

Az almafa virága^is mily szép, akár vad, akár a 
legfinomabb arany reinetté, sőt meg lehet figyelni, hogy 
a vad almafa virága még sokkal gyöngébb, sokkal 
illatosabb, szingazdagabb, mint a nemes fajbelié, de hogy 
már érett korában valakinek jobban tessék a maga fa
nyarságában, mint a zamatos arany reinette, nehezen 
képzelhető el.

Ez a bibliai mondás csak a sejtéstcljes, üde, min
den várakozással kecsegtető gyermekkorra alkalmazható. 
A varázsa mindig érvényesül. Van egy német költemény, 
mely oly találóan jellemzi e varázst :

„Bilimen, Stcrne, Kindcraugen,
Die dér Hcrr uns Sünderii hinterlicss 
Wo ich Eucli erblicke, denk icli 
Aus verlorcne Paradics."

Mily igaz, — nem hinném, hogy mindenkit meg 
ne ragadna e benyomás, ki valaha szép, tündöklő, ártat
lan gyermekszemet megfigyelt.

A boldogság teljesen az övék, hogy tudomásuk 
nincs róla, ez sajnos — de azt is tudjuk, hogy a tu
dással jár az elégedetlenség, a kételkedés.

Mily szépen fejezi ki ezt is a német Tiedge:
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„0 des Lichtes, dass den Qlauben ármer und das 
Wissen docli nicht reicher maciit."

Csak övék az igazi boldogság. És legjobban jut 
kifejezésre karácsony estén. A várakozás, a sejtelem, 
a csodálkozás, a meglepetés, az öröm órájában s ki 
tudná mindezt úgy érezni, mint a gyermek. És ez a 
szokás, a karácsony megünneplése, mely a fokozott 
műveltség gyümölcse, legjobb mértéke a fokozott ne
mesítésnek, a finomabb érzésnek.

Még ötven év előtt ez ritka szokás volt és minél 
inkább vizsgáljuk a régi időket, annál ritkább, mig 
végre nyomát se találjuk e szép, kedves szokásnak, 
mely hivatva van a gyermeknek a teljes boldogságot 
megszerezni.

Hogy mi volt jobb, mi edzette az embert jobban 
a rá váró liarczra, annak megítélését illetékesebbek 
tollára hagyom.

Nekem csak egy kis eset jut eszembe, mely drága 
atyámmal történt. És ha ő rá gondolok, mily tiszta jel
lemű, mily mélyérzésü férfi volt, a kételkedés nálam 
is felüti a fejét, hogy nem-e éppen az a zord, az a 
szigorú nevelés volt az, ami a mai kor nagyra nőtt 
szörnyetegét, „az önzést" — tiporta el a legbiztosabban.

Drága atyám, szülei házától vagy 4 óra járásnyira 
fekvő városkában az elemi iskolába járt. Lehetett vagy 
tiz éves és szegény kezdetben nehezen tanult, mi szi
gorú, energikus nagyapámat kegyetlen haragra lob- 
bantotta.

Jött a karácsonyest és kedves apámnak el volt 
tiltva hazajönni. Pedig a szülei ház minden jóval ke
csegtetett ; a teljes jólét, a dús háztartás tanyája. Épp 
aznap hozatta haza nagyapám azon városkából az ott 
javításban volt szeszkatlant. Kedves apám észrevette a 
szekeret és rimánkodott a kocsisnak, hogy vigye ő t : 
haza. De a kocsis, a ház szigorát ismerve, nem hajlott 
szivszaggató kérésére. „Nem, kedves urfi — nem te
hetem, tudja, én is megszenvednék érte, mert egyene
sen eltiltotta az ur.“

Szegény gyerek nem sokat gondolkozott, benne 
csak egy érzés, egy vágy volt, karácsonyestén anyjánál 
lenni. Egy alkalmas pillanatot felhasználva, — amig a ko
csis az üzletbe ment — bemászott a katlanba és ott 
leguggolt, csak azt az örömet érezve, hogy forró vágya 
teljesülni fog. — Kegyetlen hideg téli nap volt. A gug
goló szegény gyermek a fejét nem bírván egyenesen 
tartani, egész életére kiható bajt szerzett, mert a ferde 
állás gégecsontjában a hidegben reumás görcsöké 
idézvén elő, erre utolsó áldott napjáig szenvedett. De ö 
ezt akkor nem érezte, a vágy és öröm hazajuthatni, 
oly mártírt alakított belőle, amilyenek a fanatikus ara
bok. akik hónapokig, sőt évekig tartó elferdített állásaik
kal a mennyországot remélik elérhetni.

Öt is, e gyenge gyermeket a remény tartotta.
És mi volt a jutalma? Éppen meg lett világítva az 

egész lak, a vacsora előkészítve, az asztal görnyedezett 
a sok kalácstól, csemegétől, a nagy család boldog ar- 
czokkal gyülekezett és nagyapám kegyetlen Ítélete hang
zott : „Mondtam, hogy karácsonykor Albert otthon nem 
lesz! Kocsis rögtön fordulj vissza! Ha szamár voltál 
magadat megcsalatni egy gyermek által, most okulni 
lesz időd, még visszaviszed."

Bepakoltatta a gyermeket, mert arra már ő is gon
dolt, hogy a gyermek ez éles hidegben megfázhatnék, 
de kegyetlenül vigyázott, hogy a siró anya egy morzsát 
se adhasson szegény megkínzott gyermekének.

Mily mérhetetlenül szerencsétlen lehetett akkor 
szegény drága atyám; fájdalmas felindulás nélkül nem 
tudok ezen esetére gondolni; és ö sem beszélhette 
el még öreg napjaiban sem anélkül, hogy köny ne 
csillogott volna szemeiben.

Es mégis, e kegyetlenségben nem volt-e nagy, erős 
jellem, amely képes volt nagy erős jellemeket nevelni ?

Mondja meg, ki tudja, mi a jobb!

Velitsné Smialovszky Mária.

Levél a F. H. szerkesztőjéhez.
Nagyságos Uram !

Köszönettel vettem szives sorait és a megküldött 
Felvidéki Híradó számait. Csak örömmel látom abból a 
nemzeti irányt, amelyet Nagyságod képvisel.

Szives sorai is kellemesen hatottak reám, miután 
azokban nemzeti irányzatomnak, melylyel az egységes 
nemzeti államat kiépíthetni remélem, helyeslését látom.

Budapest, 1903. nov. 26-án.
Teljes tisztelettel 

Báró Bánffy Dezső.

Ki a boldog?
Nem az a boldog ember, aki egy álmodott 

világ felé halad s a kaczér remény világítása 
mellett azt hiszi, hogy oda ér; hanem aki azon 
a helyen, ahová a viszonyok vezették, a legjobb 
helyet megtalálja és ott el tud helyezkedni: az 
a valóban boldog ember.

Abrahámfalu, 1903. decz. 18.
Kontsek Qyörgyné.

Uj szellem, uj világrend.
Karácsony van ma. Gazdag és szegény, hivő és 

hitetlen egyaránt szent kegyelettel üli a kereszténység 
e fönséges ünnepét. Midőn az emberiség legmesszebb 
távozott természetfölötti rendeltetése czéljától, legközelebb 
állott az üdvösség napjához s midőn a legfőbb fokot 
érte el a halandók vágya az egekből jövő isteni szabaditó 
u án, ki az embert az igazság s erény ösvényére ismét 
visszaterelje, a világ negyedik évezrede volt az a reánk 
nézve boldogító időszak, melyben Isten földi országa e 
világon, hol az eddig itt egy kis homályos nemzet 
kebelében még mindig tökéletlenül kifejlődve, jobban 
csak árnyékban pislogott: amott a másik hitetlen tábor
ban a vastag sötétség födte pogányok közt nehány 
magasabb gondolkozásu s igazságkereső ember lelkében 
csak homályosan csillámlott, végre teljes dicsősége 
erejében lövellé ki világát. Ez időpont volt az idő telje, 
melyben Isten mély bölcsesége szerint, mindent újra 
akart teremteni és átalakítani. Mély csend és szenderedés 
leple alatt borongott a nagy dolgokkal terhes idő, 
hasonlóan a homályos felhőkhöz, melyek magukban 
szélvészt s villámokat rejivea levegőt mintegy megállítva 
valami borongató csendben vonulnak közelebb, mig 
végre nagy csattanás közt ütnek ki s mindent eltöltenek 
szokatlan tüneményekkel. így robbant meg egyszerre a 
terhes idő titkos méhe s a legcsodálatosabb dolgokat 
szüle egymás után Betlehem kisded város vidékén, 
megindultak a csodajelenetek, megszólamlottak a rég 
élném ült jóslatok, megjelent az eget és földet összbékitő 
s emberi nem nagy boldogítója; eljött ő, kiben évezredek 
reményei, a jámborok fohászai, az ő szövetség példá
zatai valósultak, az egek leharmatozták, a felhők le
csöpögték az igazat, kiben az atyák reméltek a föld 
méhe megnyílt, hogy megteremje az Üdvözítőt. Az ó 
szövetség jövendölése különösen Dánielé beteljesedtek 
s megjelent Jézus Krisztus a földön Róma város epitése 
750 éve körül.

Uj szellem, uj világrend honosul! meg azóta a 
földön! A világhódító Róma büszkén álló falai romba 
dőltek, a régi pogányság hatalmas országai és népei 
elenyésztek, a föld sziliéről, de a betlehemi kisded által 
Isten és felebaráti szeretetet hirdető örök igazságok 
betöltik a világot és az emberi nem ezen áldásthozó 
isteni intézménynek éltető világa mellett már több mint 
19 század óta élvezi a szellemi és erkölcsi újjászületés 
jótéteményeit.

Vaj lássák Károly.

A mi karácsonyunk.
A tévelygés sötétségét eloszlató „Világosság" szü

letésének örömünnepét megszereti ülni boldog-boldog
talan. A múlt bajait, a jelen küzdelmeit elfelejtjük egy 
perezre s önfeledt odaadással engedjük át magunkat a 
reménynek, melyet az örökzöld karácsonyfa jelképez s 
melyet úttörő útravalóul viszünk magunkkal az ismeret
len jövőbe . . .

Az idő kérlelhctlen kereke, mely érzéketlenül gá
zol az emberi lét fázisain, mintha szintén megállna egy 
perezre forgásában, időt enged az élet harczában el- 
fáradottaknak, megpihenni, kontemplálni, búsulni vagy 
örülni és újra remélni e napon !

Nehéz az élet; a mindennapi kenyérért folyó tusák 
fokozottan igénybe veszik az emberiség erejét s igazi 
hőssé avatják azt, ki erkölcsi czélok ideális megvaló
sulásáért emeli pajzsát, küzd s kész elvérezni.

S melyik oly önző a művelt nemzetek sorában, 
mely nem küzdene a haladó kultúra égisze alatt a jövő 
nemzedék boldogságáért s ne igyekeznék dicsőséges 
örököt biztosítani az utódoknak ! ?

Talán egy sem, de legkevésbbé a magyar !
Megtanultuk becsülni a magyar nemzet imperativ 

tekintélyét, melyet az egységre, fajszeretetre és közjogi 
érzék ápolására törekvő százados hangyamunka nagygyá 
nevelt s önkénytes harezosaivá, küzdő napszámosaivá 
szegődtünk a dicső hagyaték megőrzésének, fejlesztő 
növelésének.

Súlyos feladatként nehezedik vállainkra küzdeni a 
magyar állameszme s a nemzeti egység megszilárdulá
sáért s valahányszor igy leáldozóban van a röpke év 
s füleinkbe cseng az angyalok karácsonyi dala, önérze
tünk, a lelkiismeret e megvesztegethetetlen bírája, 
számon kéri az eredményeket tőlünk. Mit miveltünk, 
mennyit haladtunk V

S a válasz szomorú, vigasztalan.
Sokat s mégis kevesebbet értünk el, mint ameny- 

iiyit lehetett volna!
A nyelv és a szellemi kultúra impregnativ ereje 

erős fegyver ily végvári helyen, mint mifelénk, de legyen 
ember is, aki forgassa! Az iskola igaz, oltva nemesíti 
a nemzeti érzületet, de nem elégséges a végczél gyors 
eléréséhez.

Vájjon mit tesz a tót nemzetiségi propaganda at
tól való félelmében, hogy küllőmben általánosan hasz
nált nyelvét a képzelt meggyengítés elől megóvja! ?

Lapokkal, könyvekkel, divadlókkal s egyéb kul- 
tureszközökkel műveli s vonzóbbá teszi a nyelvét, hogy 
az ahhoz való féltékeny ragaszkodást előmozdítsa azok
nál, akiknek ezt felületes magyar tudományuk kipótolni 
nem képes.

Utánozzuk őket! Ez nem szégyen, ha nemzeti 
czélok zsoldjában tesszük.

Avagy képtelenek volnánk a szellemi fegyvereket 
előteremteni s kiélesitve harezba vinni ?

Voltak idők, nem is olyan régen, mikor itt hely
ben havonkint tartattak felolvasó-és zeneestélyek, színi- 
előadások s társas összejövetelek, melyek a magyar 
nyelv értelmét, népszerűségét terjesztették, szeretetét 
szították s impozáns, vonzó kapcsát képezték a habozva 
huzódozóknak. S ma csend, megdöbbentő pangás szo- 
moritja a szemlélőt. Hol a névtelen bajnokok küzdő 
csapata, mely ostromolta a magyar integritás veszendő 
jussát? — Kidőlt s pihen, mondja valaki. Jól van hát, 
de hol az utódok ? Hisz sasok csak sasokat nemzhettek . . .

Nem, tisztelt honfitársaim, nem hihetjük, hogy oly 
szegények volnánk szellemileg, hogy ne tudnánk az 
unalmas télen át havonkint egyszer felváltva színi-, 
felolvasó- és zeneestélyeket szervezni, egyrészt nemes 
szórakozásul, másrészt a kulturmisszió szolgálatában.

Haszna beláthatatlan volna. Kezdve a szárnypró
bálgató tudatlantól a középosztály müveit tagjáig, kit 
— mondjuk hivatása — egyoldalulag művel és sokat 
elfelejtet vele abból, amit tudott, újra az értelmi torna 
révén a sokoldalú tudás és szellemi fensöbbség polczára 
segíti. Mert nem hiszem, hogy valaki Aristotelessel fel 
ne sóhajtott volna m ár: — Ha kis fiain ott folytathatná, 
ahol én elhagytam!

Szép karácsony fényes fája, végzett munkánk bő 
jutalma, adj reményt és kitartást a jövő évben teljesí
tendő kötelességek elvégzéséhez és ha ragyogó gyer
tyáid a hazafias tettek érdemrendjei, égjen rajtad esz
tendőre annyi, a hány csillag ragyog az égen ! Akkor 
zcndiil a magyar Géniusz hozsannára!!!

Figyelő.

bT>á fás.
Köny volt a szemében,
Eskü volt ajakán.
Farrá szerelemmel 
Búcsúzott a leány.

Ma pedig boldogan 
Másnak mondja: igen!
Talán nem is sejti,
Mi történt egy szíven!?

Vigság van az egyik,
Gyász a másik háznál.
Találkozás majdan 
Az örök bírónál.

Srötli Péter.

Kedves Barátom! Felszólítottál, hogy írjak 
valamit a Híradó karácsonyi számába.

—  Ejnye, no! gondoltam magamban — 
hát vájjon a Híradó melyik számába nem írtam, 
amióta ennek a lapnak a főmunkatársa vagyok?

De azért ötleted, megszólaltatni lapunk 
olvasóit, jónak mondható. Én azonban mégis 
csak máskép cselekedtem volna meg a dolgot. 
Megirattam volna az év mind az 52 számát a 
„nyájas olvasókkal" és csak a karácsonyi szá
mot biztam volna a fömunkatársamra és a többi 
intimusokra.

Szives baráti üdvözlettel
Zayugrúcz, HI03. ilcc/.. 15.

Bűllfi Július.
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Piros szegfű.
Permetezve hullott a/, őszi eső a magas hegyek 

közt dísztelenné vált rétre.
Csendes, könnyű ügetéssel halad rajta egy sötét

pej paripa. Lovasa elmerengve, czéltalanul tekint szét 
az elhagyatott tá jon; úgy rémlik, mintha keresne valamit, 
meg-megujuló, csalódott tekintetéből látszik, hogy nem 
találja sehol.

Régi ismerősöm, jó pajtásom e lovas. Fiatal korá
ban elszakadva a szülői háztól, rá volt szorulva, hogy 
önönmagát nevelje.

És ífju barátunk elhagyatottságában szabadnak 
érezve magát, az élet legkellemesebb oldalát választva, 
az élvezetek és gyönyörök tengerébe vetette magát.

Különös volt e fiatalember tivornyázása, mikor 
ott ült mulatozó társai közepette, elandalogva a czigány 
hegedűjéből eredő hangok varázsában, szeme már akkor 
is mintha révedezve keresne valamit.

Közeli jó barátságban lévén vele, megkérdeztem 
egyszer, mire gondol, mit keres tekintete? Röviden, 
majdnem kétségbeesve felelt: „Keresem a boldogság 
fonalát, de nem lelem sehol, nincs ki az elejét kezembe 
adja."

Ezen beszélgetés után sokáig nem találkoztam 
vele. Mikor újra összejöttünk, véletlenül egy leányt pillan
tottunk meg, piros szegfű volt keblére tűzve. Egy perez 
müve volt, iiogy barátom belészercsscn és amilyen a 
ki zámithatlan sors keze, ugyanez történt a leánynyal is. 
Egymásra talált két álmodozó lelek.

E szerelem folytatása, melyet még mintha az iste
nek is pártoltak volna, elérte azon fokot, mely fokon a 
szerelmesek magukat a mennyekben képzelik. Ez volt 
a mi lovasunk eddigi életének legszebb ideje. Megtalálta 
a boldogság fonalát, de csak azért, hogy ismét elveszítse. 
A kegyetlen emberiség nem tudván látni mások boldog
ságát, oly akadályokat gördített a szerelmesek közé, 
melyek kirántották a mi ifjúnk kezéből a boldogság 
fonalát.

Álmodozva halad lovasunk, egyszerre fölriad álmo
dozásából lovának egy horkolására; meredek hegy előtt 
találja magát, sziklás, szakadékos ut vezet tetejére.

Ez utón tüneményszerüleg jelenik meg a piros 
szegfíis leány, ajkait szóra nyitja és mint isteni szózat 
hadik róluk: „Visszahoztam a fonalat, ne csüggedj, 
kövesd bátran, nézz szembe halállal, vcszélylyel, elvezet 
e hegy tetejére; tudd meg, e hegy a hatalom és ha 
tetejére érsz, könnyű szerrel emelsz magadhoz. Közösen 
élvezzük majd e hatalmat, de csak azért, hogy az em
beriségnek ellenünk elkövetett bűnét jósággal, segít
séggel toroljuk meg."

És az ifjú hallgatva a szózatra, bátran, de meg
gondolva, merészen, de nem fejetlenül követi a fonalat, 
reményteli szívvel, hogy nemsokára eléri a hegy tetejét 
és vele a boldogság honát.

Isten segítse utján !
Rcvay László Antal báró.

A tót nemzetiségi kérdés 
megoldásáról.

A magyar közvélemény egyre ezt hajtja: Magyar 
kultúrát a tótoknak! Nyelvileg és szellemileg meg kell 
magyarosítani a tótokat. De az erre vonatkozó kérdé
seket nem szeretjük alapjukban vizsgálni . . .

Ma vagy holnap kiderülhet, hogy a nyelvi meg- 
magyarosodás nem válik be abban az értelemben, amint 
azt a 30 év előtti politikai tényezők várták . . . s lehet, 
hogy gyökeret ver az a meggyőződés, hogy Magyar- 
ország állami s magyar nemzeti érdekei már azáltal is 
eléggé biztosítva vannak, ha a tömören lakó nemzeti
ségek szellemileg, kulturailag a magyarsághoz simulnak, 
ha a tót nemzetiség intelligens elemei kifogástalanul 
elsajátítva az állam hivatalos nyelvét, azt nemzetiségi 
nyelvük mellé második kedves nyelvükké fogadják s 
ennek révén a magyarsággal s a magyar haza nemzeti
ségeivel állandó szellemi s kultúrái kapcsolatba lépnek...

Ez alapon — szerény véleményem szerint — meg 
lehetne oldani a tót nemzetiségi kérdést.

Sokszor elgondolkozom arról, nem lehetne-e a 
Felvidéken a tót és a magyar intelligencziát egy közös 
érdekalapon egymáshoz közelebb hozni. így p. o. hazánk 
egy tekintélyes szánni népe, a tőt nép művelődési s 
igy egyúttal anyagi érdekeinek emelése alapján.

Két kulturális irány érvényesül a tót Felvidéken 
(van ruthén Felvidék is !) A tót nemzetiségiek a cseh 
kulturális hatás alatt állanak, amely ötszáz esztendős. 
Tagadhatatlan, hogy a kulturális irány erős, mert törté

neti fejlődésen alapul, olyan erős, hogy p. o. az ev. 
egyházban a tót Felvidék legnagyobb magyarjai is, ön- 
tudatlanul, a cseh kultúrának hódolnak. Ezt már másutt 
kimutattam. Ez a cseh kulturális irány befolyásolja a 
tót nemzetiségiek minden törekvését s első sorban az 
irodalmukat s szerény véleményem szerint épp ez a 
jelenség az egyik főoka annak, hogy a Felvidéken a 
politikai viszonyok olyan sajnálatosak. A tót irodalom
ban megnyilatkozó cseh kultúrában látja a felvidéki 
magyar párt azt a veszedelmet, amelyet pánszlávizmus
nak nevez.

Tót és magyar részről egyformán el van már 
ismerve, hogy a tótok zömével még most is csak tót 
nyelven lehet érintkezni. A tótok eddig nem csehesedtek 
el, de el se mogyarosodtak.

Nem lehetne-e a tót nemzetiségiekkel a tőt köznép ' 
érdeke alapján kiegyezni?

A tőt nemzetiségiek felhagynának az úgynevezett 
cseh-tót irodalmi és nyelvi közönséggel s a tótok műve
lődését egy politikailag megfelelőbb irányba terelnék — 
a tót nép művelődése és igy anyagi boldogulása érde
kében. A tót intelligenczia számot vetve a tót nép etno
gráfiai erejével és tényleges politikai viszonyokkal a tót 
irodalmi munkásságot olyan irányba terelné s olyan 
keretekbe szorítaná, hogy az mindenekelőtt a magyar- 
országi tőt nép szellemi szükségeit kielégítse. Ellátná a 
tót népirodalom szükségeit s maga ott, ahol a tót nép -; 
irodalom szerény méretei folytán elégtelen, első sorban 
a magyar irodalom termékeihez nyúlna, hogy irodalmi 
szükségeit kielégítse. Ez annyit jelent, hogy a cseh-tót 
irodalmi kölcsönösség helyébe elfogadná a magyar-tót j 
irodalmi kölcsönösséget.

A felvidéki magyar párt viszont, amely a tót nép ; 
részére különben maga is kiad tót könyveket, hírlapokat, 
naptárakat s ezzel tényleg elismeri a tót népirodalom 
szükségét, a maga részéről fokozottabb mértékben támo
gatná a tót népirodalmat.

Az említett magyar-tót irodalmi kölcsönösségnek 
az volna tehát a lényege, hogy a tót nemzetiségiek ott, 
ahol a tót irodalom szegény és hézagos, ezentúl irodalmi 
szükségleteiket nem cseh, hanem első sorban magyar 
könyvekkel, folyóiratokkal és hírlapokkal fedeznék.

Tudom, hogy a tót Felvidéken nagyon el vannak 
mérgesítve a politikai viszonyok, de elhiszem, hogy az 
ártatlanul szenvedő töt nép mostoha állapota mindkét 
politikai tábor szivéhez egyformán közel áll. Hát bizony 
itt volna ideje, hogy e két ellenséges tábor végre vala- 
hára kezet fogjon. Egyikük sem vesztene a dolgok uj 
sorával.

S ha a tót nép művelődési és anyagi érdeke való
ban egyesítené a két ellenséges tábort, a tót Felvidék 
intelligens elemei semmit se vesztenének az eddigi 
nyelvgyakorlat tekintetében. A magyar párt tagjai u. i. 
a néppel tótul beszélnek s a tót nemzetiségiek a köz
életben mindenütt rászorulnak a magyar nyelvre. A 
nóvum tehát csak az volna, hogy a jövőben a két párt 
egyformán megbecsülné szeretett' legfőbb s legjobban 
féltett tárgyát; a tótok tót anyanyelvűk mellé testvcr- 
nyelviil fogadnák a magyar nyelvet s a magyar pártiak 
a saját nyelvük mellett megbecsülnék népük nyelvét is.

Az őszinte s minden hátsó gondolatok nélkül való 
ilyen testvéresülés megmérhetetlenül hasznos volna a 
töt népnek, amely szorgalmánál s élelmességénél fogva 
rég kiérdemelte magának a tót Felvidék összes intclli- 
gencziájának a jóindulatát s amely elismert jó házas
ságánál fogva is megérdemelné, hogy érdekében az 
intelligens csoportok engedjenek valamit cxtremitásaikból.

Most pedig ezt a kérdést teszem föl :
Veszitene-e a tót nemzetiség a dolgok ilyen ki

alakulásával? Azt hiszem, nem. Csak a cseh nemzet 
vesztene csatát Magyarország északi részében s a cseh 
könyvpiaez vesztene egy területet, amely egyelőre külön
ben sem volt Kánaánja. Ellenben a tót népnek lenne 
egy magához való saját irodalma, amelynek szellemét 
a Felvidék testvéresíilt intelligencziája közösen vezérelné.

Az országnak volna egy nemzetiségi vidéke, ahol 
a nemzetiségi viszály nem dúl, mert a faktorok közele
dése folytán ez megszűnnék.

A dolog, magától értetik, nem oly könnyen menne, j 
amint azt itt leírtam. Ha az eszme életrevaló, teremtsük 
meg az előföltételeket. Az előnyöket mindkét félre vo
natkozólag elfogadható módon kell megokolni s a rész
leteket pontosan meghatározni. Ha vesztene is egyet- 
mást a két ellenséges tábor programmja eszményiségéből, 
az nem lényeges baj, de sokat nyerne a béke által a 
tót nép s a haza s kell hogy ezek érdeke irányítsa a 
tót Felvidék összes intelligencziájának a működését.

A közeledést mindkét részről jóindulatilag és ko
molyan kellene venni.

Dr. Czambel Samu.

Gondolatok obstrukeziós beszédek 
közben.

Az igazi hazafiság nem abban áll, hogy nagy
hangú frázisokat dörögjünk; de abban, hogy igyekezzék 
mindenki erejéhez és tehetségéhez képest a nemzeti erő 
forrását, a nemzet anyagi és erkölcsi tőkéjét növelni.

Amikor az igazság felé törekszünk, nem szabad 
embertársainkkal szemben igazságtalanságot elkövetnünk.

Csipkebokron nem terem szőlő, ezt mindenki tudja; 
és mégis csodálkozunk, ha a szőllőkertben a venyigék 
közül ki akarják irtani a tüskét.

Nem az a szomorú, hogy exakt fogalmak nem 
valósulnak meg soha az életben; de az, hogy mindig 
akadnak olyanok, akik a megvalósulásnak egyenesen 
útjába állanak.

Amikor Rómában a plebs kivonult a mons sacerre, 
megbékítésükre a legnépszerűbb szenátorokat küldötték 
ki. És ez az eljárás kétezer év óta bölcsnek bizonyult. . .

Szüllö Géza, 
országgyűlési képviselő.

Útközben.
Vagy tiz-tizenöt posztőruhás ember áll egy csoport

ban a zsolnai vasúti állomás kijárójánál, mindegyik 
mellett a földön valami ezókmók, mert paroláznak, 
búcsúznak egymástól, a kiváncsi körülállók nagy bámu
latára — angolul. Megismerem, hogy nem egyforma 
foglalkozású emberek, bár egyforma, vagy legalább az 
idő s az ut viszontagságaitól egyformán fakult szövet 
van rajtuk. Hazajöttek, Amerikából, a hová 3 év előtt 
az egész környékről százon felül távoztak. Hová, mivé 
lettek a többiek, csak a jó Isten tudja. De hisz most 
nem is akarok én erről beszélni, hanem angol nyelvük
ről, amelyen nem is annyira azért társalognak, mert 
hogy valami titkolni valójuk van, inkább azért, mert 
büszkék, hogy olyan csodálattal nézi őket a közönség.

Közibük lépek s az egyiket magyarul szólítom meg. 
Amint beszélgetünk, közrefognak a többiek, egyik
másik szintén beleszól társalgásunkba, néhányan azonban 
sanda, bizalmatlan szemmel néznek, végre megszakítják 
a beszélgetésünket, tótul odavetve társaiknak: „no, 
Isten áldjon magyarónok!" kézfogás nélkül elindulnak 
s még egy néhány „magyarón" „odrodilec" hangzik 
körükből. Meglepetéssel nézek utánuk, szégyen és harag 
fog el, — inig a visszamaradtak látva felindulásomat, 
csititnak: hagyja uram, ne törődjék a bolondokkal.

Nem, nem tudtam megnyugodni ? nem tudok 
megnyugodni most sem. Hát idegen országban, idegen 
nép között meg lehet 3 év alatt annak a nyelvét tanulni, 
lehet azt itt is beszélni, sőt büszkélkedni vele, — ez 
nem szégyen, sőt erény. De a saját hazájának a nyelvét, 
azoknak a nyelvét, akikkel itt együtt él, akkikel ezer 
éven át eltek itt ősei s egy nemzetet alkottak, amint 
egy nemzetet alkotnak most is az utódok, — ezt a 
nyelvet megtanulni,tudni szégyen? Ez gúnyt, becsmér
lést érdemel ? Minden nyelv tisztességes, mindeniket 
meg lehet, sőt meg kell tanulni, ha úgy hozza a szükség 
magával, csak a magyar nem arra való? Csak ennek 
megtanulása megy halálos bünszámba, bárminő erkölcsi 
vagy anyagi szükség is kívánja? S ezt magyar állam
polgárok, magyar honosok hirdetik?

Béke I béke! hangzik innét is, onnét is. Igen, 
legyen béke. De irtsák ki előbb itt is, meg ott is az 
uj világban a nemzetiségi sajtó vezérei azt a gyomot, 
mely az ő vetésük nyomán kel a tótajku nép szivében, 
agyában ! Tetteket kívánnak, Iiogy jobb legyen köztünk 
a viszony. Tessék clülmenni a példával, mert különben 
úgy tűnik fel viselkedésük, mintha a szülőjével szemben 
súlyos bűnt elkövetett gyermek azon feltétellel akarná 
helyreállítani a régi bizalmat, szeretetet, hogy — javuljon 
meg a szülő!

Beszterczebánya.
Rissdnyi József,

állami felső kereskedelmi iskolai igazgató.
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Ábránd.
Hatalmas magyar bank, magyar gyáripar a Felvi

déken ! Álomnak is ideális. Hát még a valóságban ? 
Pedig ezekre ugyancsak szükség volna.

Megyénk lakosságának zöme tótajku. Ezek között 
sikerrel forgolódnak a néplázitók. De tagadhatatlan és 
ezt még a tót túlzók sem tagadhatják, hogy van megyénk
nek egynéhány németajkú, de magyar érzésű községe, 
mint Felsőstubnya, Szklenó, Vriczkó, Alsóturcsek, Felső- 
turcsek, Hadvigha és Briesztya, melyek a magyar szel
lemnek védőbástyái itt, Turóczmegyében. A mételyezők 
már ezen védőbástyákra is hintik a konkolyt. Hogy a 
vetést eddig még nem tudták learatni, az a németajkú 
lakosság erős, hazafias, érzületére vall.

De ki a megmodhatója annak, hogy ezen közsé
gek némelyikében nem érnek-e el a csábítók elöbb-utóbb 
kisebb-oagyobb sikert. Hiszen a csábításnak ellenállni 
oly nehéz, s hozzá még akkor, midőn az anyagi érdek 
is a csábítást elősegíti. Mondok egy eshetőséget. Hadviga 
és Briesztya községek lakosainak kemény harezot kell 
vivniok a sorssal a megélhetésért. Iparuk, állandó ke
resetük nincs. A mi kis birtokuk van, azon sok az adós
ság. Ha kérdezzük, hol vették a kölcsönt, könnyű rá 
felelnünk. A tót bankoknál. És ez az adósság b'dércz- 
nyomásként nehezedik ezen magyar érzelmű lakosságra 
Kérdés, nem használja-e fel ezen lidéreznyomást a mé
telyezők csoportja.

De minek is mondom mindezeket. Tán azért, hogy 
egyik-másik olvasója e lapnak egyet sóhajtson s azt 
mondja, szegény emberek. Nem. Azért mondom el ezt, 
mert tenni kell már valamit, különben a magyar szellem 
védőbástyáinak egy némelyike áldozatul esik a lázitök 
kezébe a türelem következtében. Tenni és tenni kell, 
mert „munka nélkül nem juthat az ember nyugalomra 
s harcz nélkül nem nyerheti el a győzelmet" — mondja 
Kempis Tamás. A magyar nép türelme az oka, hogy 
az agitátorok vérszemet kaptak.

Hát örökre csak ábránd, csak szép álom legyen 
a nemzeti állam? Itt volna az ideje, hogy kiépítéséhez 
hozzálássunk. Kihalt volna már az unokák szivében a 
hála? Azt a közeljövő fogja kimutatni.

Hatalmas magyar bank, magyar gyáripar a Felvi
déken ! Álomnak is szép. Hát még a valóságban!

Gregorovils A. László.

Pusztulunk, fogyunk!
A magyarságnak ez a vészkiáltása jajdul végig a 

Kárpátok déli lejtőjén, a magyarság éjszaki végvárában 
a tótság lassú, de öntudatos, biztos terjeszkedésével 
szemben.

S e feljajdulás, fájdalom, nem volt lárma csupán; 
de egy mélyen elszomorító ténynek hűséges viszhangja.

A magyar középbirtokosság, mely a Felföldön a 
birtok tekintélyével a magyar állameszmét, a magyarság 
szupremácziáját képviselte s e feladatát évszázadokon 
keresztül az idők minden viharain s a belháboruk 
véres küzdelmein át, meg nem rendülve, sikeresen 
teljesítette, — a békés időkre, gyarapodásra, fejlődésre 
rendelt korszakában sajnálatos hanyatlásnak indult.

Aki e vidéknek viszonyait csak néhány évtized óta 
ismeri, az előtt a múlt és jelen összehasonlítása szembe
szökő tanúságot tesz arról, hogy aránylag rövid idő
szakasz mily óriási pusztítást vitt véghez a magyar 
középbirtokosság soraiban.

Hajdan, úgyszólván, minden faluban fel volt talál
ható a magyar nemesi kúria, melynek gazdája biztosított 
ekszisztencziájával domináló állást foglalt el a községben 
s a magyarságnak azon a helyen nyugvó pontján biztosí
tékát képezte; — ma már nagyon sok községben hiába 
keresik a kúriák hajdani lakóit; azok nagyrésze idő
közben gazdát cserélt.

E puszta személycsere — ha a kivánalmaknak 
megfelelő módon történt — magában véve még nem 
volna figyelmet érdemlő s aggasztó jelenség; de igen 
is hazafias aggodalmat keltő az a tapasztalat, hogy az 
elidegenítés alá került középbirtok sok esetben oly kézbe 
jut, melynél azt a magyarságra nézve örökre elveszettnek 
tekinthetjük.

Számos esetben tény ugyanis, hogy az ilyen 
birtokokat a községek parasztsága vásárolja össze s 
azokat a maga körében megosztja.

Ekként a középbirtok oly elem kezeibe jut, mely 
kellő önállóság és intelligenczia híján idegenérzelmü 
befolyások alatt áll; hogy pedig ez a befolyás az esetek 
legnagyobb részében a magyarságnak, a magyar állam
eszmének nem kedvező, de sőt nagyon sokszor annak 
határozott hátrányára érvényésiti magát, oly tény, melyet 
bizonyítani fölösleges.

A magyar középbirtokosság pusztulásának proczesz- 
szusa ekként végzetes biztossággal folyik tovább s a 
magyarságnak a Felvidéken nagymérvű gyöngitésére és 
apasztására fog vezetni: ha csak kellő eszközök nem 
találtatnak, melyek a pusztulási folyamatot megakasszák.

S miután kétségtelen, hogy a középbirtokosság 
eme hanyatlásával számos tőle nem függő viszonyok: 
mint a földbirtoknak sok esetben csekély termőképes
sége, örökösödési utón való feldarabolása stb. mellett, 
főoka magának a birtokosságnak a jövedelemmel 
arányban nem álló költséges életmódjában s a gazdál
kodáson kívül minden más keresetforrás elhanyago
lásában keresendő: kétségtelen az is, hogy magának a 
középbirtokosság leapadt maradékának kell megtalálnia 
azt az utat, mely a további hanyatlás föltartóztatására 
vezet.

E feltartóztatás elérésének nézetem szerint csak 
egy módja van, mely a sikert előreláthatólag biztosítja.

Maga a régi Fezekben megmaradt középbirtok 
ugyanis korlátolt kiterjedésével, vagy termőképességével, 
csekélységénél fogva, ma már nem elegendő arra, hogy 
nagyobb család fentartását lehetővé tegye. Oly kereset- 
forrást kell tehát megnyitni, mely a gazdálkodásnál 
bővebben buzog s nemcsak biztosított ekszisztenczia 
eléréséhez, de idővel vagyonszerzéshez vezet.

Ily keresetforrás a gyáripar, melynek a Felvidéken 
megvannak az előföltételei, amely mindamellett kellő 
részvét hiányában eddigelé bizony meglehetősen parlagon 
hever.

Igaz, hogy a gyáripar megteremtése jelentékeny 
intellektuális erőt és nagy tökét igényel; de az előbbinek 
anyaga készen meg volna a birtokosságnak eddig kicsinyes 
gazdálkodásra szánt sorjaiban, kiket e — sajnos — kétes 
kilátású foglalkozás helyett a kereskedelmi és technikai 
tudományokban kell nevelni s aztán a gyáripar terén 
alkalmazni; s az utóbbi is előteremthető az által: ha a 
középbirtokosság összefog és közös erővel, esetleg a 
megélhetést sem biztositó ingatlanának értékesítése 
árán is létesíti azt, ami egyeseknek lehetetlen volna. 
A siker annál biztosabbnak ígérkezik, mert a gyáripar 
előmozdítása egyik jelszó gyanánt van a kormány 
zászlajára írva, ennek hathatós támogatása tehát biztosra 
vehető.

Egyesüljön tehát a pusztuló közbirtokosság a 
gyáripar megállapításának, felviiágoztatásának eszméjé
ben s hiszem, hogy a gyártelepek hatalmas épületeiben 
a fenyegetett magyarság nemcsak biztos menedéket 
fog találni, de ezen erősségekben anyagilag megizmo
sodva, vissza fogja hódítani azt is, amit az idők folya
mában elveszített.

Rózsahegy.
Angyal József,

ny. miniszteri tanácsos, őrs*. képviselő.

Ál-liberálizmus!
A magyar nemzet szellemi és gazdasági erejének 

megvalósulása, a nemzeti aspirácziók keretén belül, faji 
érzés, erős akarat, lankadatlan küzdés megtisztult forrását 
követeli. A nemzeten kiviil álló hatalmasnak látszani akaró 
és a magyar nemzet egységét felbontani ezélzó, mind
annak daczára a testvéri együttélés hamis igéjét hirdető 
tényezők, a liberálizmus álköpenyegébe burkolózva — 
jogokat vindikálnak maguknak, melyek csak az esetben 
illetnék meg őket, ha a közös haza javának szolgál
nának — a nemzetiségek túlzói azonban nagy garral, 
az egységes nemzeti érdeket sértő hangon egy külön 
hatalmi álláspontot követnek, szétforgácsolni igyekeznek 
az aranyszinpompa magyar öntudatot és az e térre 
méltán beillő nemzeti soviniszta érdeket nevetségessé 
tenni iparkodnak.

A politikai élet nemzeti pártjainak nemcsak egyesei, 
de sokan, sajnos — az alkalmi együvétartozandóság 
kedvéért, — közgyűlési rendbontás, esetleg egy erősebb 
és kedvetlen utóizü ellenáramlat keletkeztének meggátlása 
okából a liberálizmus palástját magukra öltve, struez- 
politiákaból kiindulva, a nemzeti érdek rovására enge
dékenyek ! Már pedig egységes magyar nemzeti állam 
csak úgy állhat fönn, ha minden magyar hazafi leg- 
kifejezetlebb soviniszta irányzatban szolgál a nemzeti 
ügynek, őseinek magyar szellemétől sugallta nemzeties 
előrehaladás tjain befolyást gyakorol, serényen működik 
fajának génuiszától átszellemülve a nemzeti érdekek 
megszilárdításában, eme magasztos hivatás betöltéséért 
a jelen és utókor háláját szerzi meg jutalmul!

Liptóu jvár.
Slieglcr Kálmán.

Soviniszták vagyunk?
A tavaly szeptember végén Velenczében megtartott 

nemzetközi diákkongresszuson Románia ifjai kívánságára 
napirendre tűzték a magyarországi nemzetiségi kérdést.

A ezélzat világos volt: a magyar nemzet megrágal- 
mazása.

A kongresszus eredetileg Budapestre volt összehiva, 
de éppen ezen előre bejelentett napirend-indítvány volt 
oka annak, hogy a nemzetközi diákszövetség akkori, 
történetesen magyar elnöke — abbeli hazafias aggodal
mában, hogy a magyar állam legsajátabb beliigyét 
képező ezen kérdésnek a nemzetközi diákifjuság állal 
való, tagadhatlanul illetéktelen tárgyalása az országban 
visszatetszést szülne és az óriás jelentőségű ügyet csak 
elmérgesitené, — lemondva tisztjéről, a diákszövetség 
tanácsának tudtul adta, hogy a kongresszus Budapesten 
meg nem tartható.

S a diákszövetség magyar osztálya ugyanez oknál 
fogva a vclenc/.ei kongresszustól is távol maradt. Ami 
különben nem volt helyes politika.

Jelen sorok Írója — véletlenül ez időtájt a lagúnák 
városában időzve — bár a diákszövetség „szeniortagja", 
kiszolgált katonája, csupán mint vendég vehetett részt 
a kongresszuson felszólalt si jog nélkül volt kénytelen 
végighallgatni felháborodással Románia ifjai igazságtalan 
vádjait, melyekkel a magyar nemzetet Európa össze- 
sereglett egyetemi ifjai előtt illették.

De im e: egymásután szólaltak fel a magyarság 
védelmére a francziák, olaszok s bár nem nagy tájé
kozottsággal, de annál nagyobb hévvel utasították 
vissza a románok magyargyülölettől izzó kitakadásait.

Különösen egy turini jogász szállt síkra a magyar 
nemzet igaza mellett oly lelkesedéssel, hogy szünetkor 
hozzásiettem és gratulálva köszönetét mondtam a lelkes 
védelemért.

— Szívesen tettem és meggyőződésből, -  monda 
egyszerűen mert nem tudok elhinni ily ostoba vádakat 
a lovagias magyarnemzetről, Kossuth népéről. Kossuth !... 
Ott álltam mint fiatal diák én is a turini nagy szám
űzött ravatalánál diszőrségen s kisértem Italia halá
ráig ! . . .

Kissé elgondolkozott, majd folytatta:
- De, kedves kollegám, mondja meg őszintén, 

mégis mi igaz abból, hogy Önök magyarok meg akar
ják fosztani a nemzetiségeket anyanyelvűktől ?

— J ó  uram — szóltam — nehéz feladat volna, 
Önnek, ki az ezredéves magyar nemzet történetét, 
alkotmányát, ami különleges politikai és társadalmi 
viszonyainkat nem ismeri, ezt rövidesen elmagyaráznom. 
De hallgasa meg minapi esetemet, talán megtalálja 
benne kérdésére a választ.

— Kérem, uram.
— A múlt héten Velenczébe érkezvén, a Lidón 

szálltam meg. Első este a rossz kiszolgálás feletti bosszú
ságomban amúgy magyarosan elkáromkodtam magam 
azon megnyugtató tudatban, hogy senki meg nem érti, 
mikor egyszerre megszólal mögöttem a szobapinezér — 
magyarul. Meglepődve fordulok hozzá: — Hát maga 
magyar? — Az volnék . . . azaz . . . magyarországi 
szász. — Persze akkor tudhat magyarul?! — Hát kérem, 
gyerekkoromban tudtam, de később tiszta szász vidékre 
kerültem, szász iskolában járva, szász üzletben szolgálva 
bizony csaknem teljesen elfelejtettem a magyar nyelvet. 
Csak amióta a Lidón vagyok — tette hozzá mosolyogva
— van ismét alkalmam gyakorolhatni a magyar nyelvet
— a magyar fürdővendégekkel.

— Lássa, kedves olaszom, igy nyomják el Magyar- 
országon a nemzetiségek nyelvét !

És a turini kollega igen mulatságosnak találta 
igaz történetkémet.

Pedig reánk nézve igen szomorú az ügy, Izgatnak 
ellenünk a nemzetiségi ifjak, izgatnak az országban és 
külföldön, szóval és Írásban a magyar haza elLm, 
melynek ők is fiai.

S miért e gyűlölet, miért az áldatlan harcz? Mert 
nem föderácziót, hanem az alkotmányos egységet akarjuk 
Magyarországon, hol a haza bölcse szerint is „csak 
egy politikai nemzetség van s ezen politikai nemzetség 
éppen úgy magában foglalja a románokat, mint a 
magyaiokat, éppen úgy a szerbeket, mint a tótokat".

De nem csüggedünk. El fog jönni az idő, mert 
el kell jönnie, amikor az egy magyar haza fiai mind
nyájan egyesülve — mint Bánffy Dezső báró, soviniszta 
vezérünk legújabb könyvében szózatként hirdeti — 
„áthatva a nemzeti gondolattól, együtt fogunk közre
működni az egységes magyar nemzeti állam megalko
tásában".

Testvérek, értsük meg végre egymást!
Fiat lux!

Pr. Turóezi Szigfrid.
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A turóczszentmártoni 
magyar társadalmi mozgalmak 

múltja és jelene.
Ez a „mult“ még nem is volt oly nagyon régen, 

mindössze 15—20 évvel ezelőtt. A nyolczvanas évek 
közepe táján másként éltünk mi itt. A magyar társadalmi 
élet akkoriban oly mozgalmas, oly élénk volt, társas 
köreinkben, összejöveteleinken annyi kedélyesség, annyi 
változatosság uralkodott, hogy akit most, újabban ide 
hoz sorsa s látja a „jelent", egyszerűen nem hiszi el. 
De beszéljenek a tények arról, mi volt akkor s abból 
azután könnyű lesz megállapítani, mi van most.

1880. év deczember hónapjában a Turóczi Jótékony 
Nöegyesülel nagy utánjárással műkedvelő színpadot 
létesített. Ez uj színpadon az első és — fájdalom — 
az utolsó előadás 1881. évi január hó 6-án ment végbe. 
A színpad 1881. évi május hó 5-én a megyeházzal 
együtt a lángok martaléka lett. A nagy fáradsággal és 
áldozattal létrehozott színpad elpusztulása hosszabb 
időre lehetetlenné tette a műkedvelő előadások tartását. 
A társadalmi igények kielégítéséről tehát más irányban 
kelleti gondoskodni.

1884. évi márczius hóban jött létre a turóczszent- 
mártoni Magyar Daloskör, melynek megalakulását nagy 
lelkesedéssel üdvözölte akkor az egész megye hazafias 
közönsége. Első hangversenye (1884. május hő 25-én) 
szokatlanul nagy közönséget vonzott a megyeház nagy 
termébe s ezentúl kezdve a Daloskör hangversenyei 
m ind megannyi lelkes ünnepei voltak a megyei magyar
ságnak.

1884. évi október hóban indította meg a turócz
szentmártoni áll. polgári iskola tanárkara a „Népszerű 
Felolvasó Esték" első évi cziklusát. Az esték a felol
vasáson kívül zene-, ének- és szavalati számokból is 
állottak s csakhamar valósággal „népszerűekké" váltak. 
A megtartott 8 cziklus műsorait nézve, mennyi sok 
előkelő és kedves névvel találkozunk! A felolvasók 
között az iskola tanárain kívül ott találjuk Lehotzky 
Lajos alispán, Sziillő Géza kir. tanfelügyelő, Lehotzky 
Vilmos főszolgabíró, Arányi Antal és Somogyi Géza 
tanítóképző intézeti igazgatók, Velits Alajos gazdasági 
előadó, Brózik Titusz ág. ev. lelkész s mások neveit: 
az ének-, zenei- és szavalati közreműködők között 
Lehotzky Lajosné, Fekete Miklósné, Révész Lajosné, 
Jusih Anna, Beniczky .Izabella, Soest Irén, Rakovszky 
Fcrencz, Ruprecht Kálmán, Éder Róbert, Katona Pál, 
Rónay Ödön stb. stb. neveit. Azután ott voltak a közön
ség kiváló kedveltjei: Bukó Kálmán, Nagy István, 
Révész Lajos, Derszib Béla stb. tanárok mint felolvasók, 
szavalok és énekesek! Valóban a felolvasó esték nyolcz 
évi folyama megmutatta, hogy közönségünk mennyire 
kedveli a komolyabb kulturális irányú összejöveteleket.

1887. évi november hóban alakult meg Fekete 
Miklós kir. táblai biró elnöksége alatt a Turóczi Magyar 
Olvasó Egylet „Szinügyi Bizottsága". 1888. évi február 
hóban már készen állott az uj színpad, melyet a buda
pesti Népszínház műhelyeiben készítettek s melynek 
díszleteit Spanraft budapesti híres színházi festő festette. 
1888. évi február hó 19-én volt a színpad ünnepi fel
avatása, mely alkalomra Rákosi Jenő irt prológot (s 
maga is jelen volt). Mily ujjongó öröm és lelkesedés 
volt e szép hazafias ünnep! A Szinügyi Bizottság ez 
első évben 6 pompásan sikerült előadást rendezett s 
úgy e 6, mint a későbbi előadások is mindig zsúfolt 
házak előtt folytak le. A Szinügyi Bizottság egészen 
1895. évig tartotta fel magát s ez idő alatt 20 sikerült 
előadást rendezett. Nem közönséges mulatságok és 
szórakozások voltak ez esték, hanem a magyar nyelv 
és hazafias szellem ünnepélyes megnyilatkozásai, amelyek
re az egész megyéből csak úgy tódult a közönség.

A Szinügyi Bizottság feloszlása után a műkedvelő 
színi előadások mind ritkábbakká váltak s 1895-től 
máig a nőegyesület színpadán különböző rendezőségek 
mindössze alig 5 előadást mutathattak be.

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy az 1895. év 
őszén megalakult — nagyon rövid életű — „Otthon
kör" az 1895 96-ki téli évad alatt 5 kiválóan sikerült s 
hangversennyel egybekötött felolvasó-estét tartott.

íme rövid vázlatban a turóczszentmártoni magyar 
társadalmi mozgalmak „múltja".

Hát „jelene" ?
Hol van mindenekelőtt az a lelkesedni es áldozni 

tudó közönség, amely lehetővé tette, hogy egyszerre 
három hazafias vállalkozás: a Népszerű Felolvasó Esték, 
a Magyar Daloskör és a Szinügyi Bizottság műkedvelő 
előadásai fennálljon és viruljon? És hol van a Daloskör? 
Hol a Népszerű Felolvasó Esték? Hol a Szinügyi

Bizottság előadásai? Hol az Otthon-kör felolvasásai? 
Azok közül, akik annak idején mindenben részt vettünk, 
a Daloskörben vezettünk és énekeltünk, a Népszerű 
Felolvasó Estéken felolvastunk, zenéltünk és szaval
tunk, a Szinügyi Bizottság előadásain rendeztünk és 
játszottunk, az Otthonban felolvastunk: már alig ketten- 
hárman vagyunk itt, fáradtan, megöregedve. Elvégre 
20—25 évi társadalmi működés is valami. De hol vannak 
azok, akik az elköltözőitek helyébe léptek és különösen 
hol vannak a fiatalok, akik folytatnák ott, ahol mi 
elhagytuk ?

Ez a turóczszentmártoni magyar társadalmi mozgal
mak „jelene".

Bőid is IgIHÍCL.

Páter Jacobus.
A dicső tavaszi hadjárat kitűzött czélja — a komá- 

romi vár felszabadítása — realizálásához közeledett.
A nagysallói csata után a Komárom felé irányított 

főhadsereg jobb oldalának fedezete czéljából Görgey j 

Arthur tábornok a lévai táborból különböző fegyver-; 
nemből egy 3200 emberből és egy hatfontos ütegből 
álló csapatot állíttatott fel és ennek vezetésével bátyját, i 
Görgey Ármin honvédörnagyot bízta meg azzal az uta
sítással, hogy mint a fősereg oldalvédje, első sorban a 
bányavárosokat ejtse hatalmába, kiszorítva onnan az 
osztrák csapatokat; egyúttal pedig tisztítsa meg az egész 
Felvidéket az ott garázdálkodó humanistáktól.

Görgey Ármin ezen felvidéki kiküldetése, támo
gatva Beniczky Lajos nemzetőr és guerillacsapatai által, 
fényesen sikerült.

Léváról utrakelve, Selmeczbányára érkezett. Ennek 
hírére a Beszterczcbányán állomásozó ,.Trenk“-féle 
osztrák csapat csakhamar kereket oldott és a hermaneczi 
szoroson és Turóczmegyén át nagyon is gyorsított 
menetekben a morva határra menekült. A megtisztított 
Beszterczebányáról csakhamar Breznóbánya felé haladva, 
először a Göniörben portyázó hurbanistákat szórta szét; 
onnan a Szepességbe átkelve s a Vág völgyén lefelé 
haladva, hasonló elbánásban részesítette a liptói és 
árvái hurbanistákat, kik közül 42 elfogatván, Besztercze- 
bányára szállíttatott. Az elfogott hurbanista vitézek iga
zán szánalmat keltő alakok voltak. Külsejük a legna
gyobb elhanyagoltság képét mutatta; rongyokban lógott 
le az istenadtákról a ruha s szemükből kilátszott az 
éhség; csak hárman váltak ki közülük, Zochius jasze- 
novai ev. pap, Ferjencsik tanító, Sultzer Vilmos erdész 
akadémikus.

Turócz további fékentartására Görgey azután mű
ködése súlypontját Körmöczre helyezte á t ; és ugyan
csak kemény kézzel fogott a vidék megtisztításához. 
Rövid négy hét alatt ugyanis Sultzert, egy osztrák 
kémet és Vargát, egy honvéd közlegényt agyonlövetett; 
Langsfeldet, egy hurbanista hadnagyot pedig felakasz
tatott.

Ez időbe esik a következő iskolai incidens!
Kürmüczbányán 1852-ig hat osztályú gimnázium 

volt. Utolsó tanárai Szent Ferencz-rendü páterek voltak. 
Az 1849. év beköszöntével, a mozgalmas időkben, majd 
teljesen felbomlott a rend ezen intézetben. Amint na
gyobb hadtestek bevonultak a városba, mint Aulich 
honvédezredes és Götz osztrák tábornok alatt, a gim
názium katonai laktanyává alakult át és ekkor a tanítás 
vagy teljesen szünetelt, vagy pedig hézagosán, megsza
kítással a szomszéd 30. sz. házban (földszinten a ren
des elemi leányiskola, az emeleten pedig a városi rajz
terem volt) tartatott meg.

A vidéki fiuk, a turcscki ütközet után (január hó 
17-én) jobbadán mind haza, szüleikhez menekültek és 
vissza sem tértek. Az ott maradtak pedig akkor mentek 
iskolába, mikor nekik tetszett. Igen gyakran megtörtént, 
hogy a tanterembe lépő tanár alig egy-két tanulót 
talált benne. Kérdőre senkit sem vonatak elmaradásáért; 
s a mi legfőbb volt a dologban, az év végén minden 
fennakadás nélkül minden tanuló megkapta a „jó" 
bizonyítványt.

Páter Jacobus Szignárovicsnak — az V ik osz
tály tanárának sehogy sem fért a fejébe — mint iticar- 
natus pánszlávnak, — hogy Kossuth Lajos, egy egyszerű 
ügyvéd, hozzá még protestáns is, Magyarország kor
mányzója legyen.

Heves természetét türtőztetni nem tudván, szen
vedélye által annyira engedte magát elragadtatni, hogy 
megfeledkezve hivatása magasztos voltától s nem szá
molva az uralkodó viszonyokkal: több alkalommal a 
hozzájáruló privátista tanulók előtt az ország ügyeit

tárgyalva, szenvedélyének és gyűlölködésének szabad 
folyást engedve, e szavakra fakadt: „Bár már egyszer 
csak azt hallanám, hogy azt a Kossuthot elfogták és 
felakasztották!“

Abban az időben a tanár tekintélyének egyik tá
masza és az általa képviselt paedagogiának egyik jelen
tékeny kelléke a „bot" vala.

Történt egy alkalommal, hogy a hevesvérű és 
szenvedélyes páter Jacobus egy Hartyánszky nevű tanu
lón az osztályban, valamennyi tanulótársa előtt, bottal 
végighuzott.

Hartyánszky egyszerre csak felkel, összeszedi köny
veit, kilép a pádból, a fogasról leveszi sipkáját és valamint 
a tanár, úgy tanulótársai legnagyobb bámulatára az ajtó 
felé tart. Itt megállt,' hátrafordult és ökölre szorított 
kezét fenyegetőig a tanár felé felemelve, odakiáltott 
hozzá: „Majd megbánja még Kossuth halálát!"

E szavak hallatára általános konsternáczió vett 
erőt az egész osztályon. A beállott nagy csendet aztán 
a tanár szakította meg, midőn igy szólt: „íme! Judás, 
ki engem feladni megy!"

Hartyánszky tényleg az iskolából egyenesen Görgey 
Ármin lakására ment, ahol páter Jacobus hazafiatlan 
érzelmeiről és kifakadásairól jelentést tett.

Nemsokára minden kopogtatás nélkül megnyílt az 
osztály ajtaja, melyen egy honvédtiszt, sipkával fején, 
belépett. Egyszerűen, minden szó nélkül szalutált a 
katedrán lévő tanárnak s a tanulók felé fordulva, egye
sek neveit felolvasta s azután azokat az intézetből azon
nal magával a kolostorba vitte, ahol a quardian szobá
jában maga Görgey várakozott már reájuk.

Az osztályban történt e jelenet után, mi természe- 
sebb, hogy a páternek csak nem lehetett kedve az elő
adás folytatására, a miért is befejezve azt, maga is sie
tett a kolostorba; mily érzelmekkel azonban, könnyen 
elképzelhetni; amint megpillantotta, hogy a kolostor 
főbejárata előtt szuronyos honvédek állanak agyán 
végig futottak a közel napokban lejátszódott agyon- 
lövetési és akasztási esetek nagyon is friss emlékei.

A fiuk kihallgatásuk után elbocsáttattak; a páter 
pedig egyelőre saját szobájába utasittatott, melyet két 
hétig nem volt szabad elhagynia.

Hogy páter Jacobusnak nagyobb baja nem lett, 
azt főleg annak köszönhette, hogy mérges és szenve- 
delmes kifakadásait, melyekkel Kossuththal szemben 
élt, csak privát körben használta, de leginkább Karnerné 
(b. dr. Anion országgyűlési képviselő öreganyja), Görgey 
vendégszerető háziasszonya és a Ferenczrendi páterek 
nagy, tisztelő pártfogója jóindulatú közbenjárásának.

De Hartyánszky nem jött többé az iskolába, ha
nem honvédnek csapott fel és nemsokára a betört 
oroszok elöl menekülő Görgey csapatával elvonult.

Körmöczbánya.
Pszotka Fcrencz.

A vasút.
Úgy tudom, Baross Gábor miniszter volt az, aki 

mikora horvátországi viszonyokat jellemezte, azt mondta, 
hogy a magyar királyi államvasutak vonala az a lüktető 
egészséges ér, amely azon az országon átvonul; ez ad 
belé életet, ez képviseli ott a magyarság fölényét s 
anélkül tespedt, lomha test lenne az egész. Ám lüktető 
erő ez mindenütt.

A hová a vasút elhat, ott mindenütt kisebb-nagyobb 
magyar kolónia szerveződik. Jó magyar családok tele
pednek le, akik nemcsak megőrzik magyarságukat, de 
kifelé is hatnak a magyar hazafias szellem terjedésére.

A vasút, mely olcsóságánál fogva lehetővé teszi, 
hogy az a szegény tót ember is nagyobb utat tehessen 
meg, kizökkenti őt kis falujából, szomszédjai köréből 
és egy nagy magyar világ tárul eléje, melyet különben 
talán soha sem ismert volna.

De ne menjünk messzire. A vasút nemcsak benépe
sítette Ruttkát, nemcsak megötszörö te lakóinak számát, 
de meg is magyarosította. Hiszen Ruttkán a fiatalság 
már teljesen magyar nemcsak érzésében, de nyelvében 
is. Csak idő kérdése, hogy Turóczmcgyénck ez a leg
népesebb községe teljesen magyar legyen.

És hogy ezt a vasútnak köszönhetjük — talán 
senki sem vonja kétségbe.

És mi lenne ma Turóczszentmárton, ha annak 
idején ott létesítették volna a vasúti csomópontot, amint 
hogy azt tervezték??

Ruttka.
Olsavszky Gyula.



F e l v i d é k i H í r a d ó

Kedves barátom!
Nem foglalkozom hirlapirással, azért nem is irok 

czikket, hanem arról biztosítalak, hogy nemcsak én, 
hanem joggal és önérzettel mondhatom, hogy tisztviselő
társaim, meg a kassa-oderbergi vasutnak minden alkal
mazottja, szivünk teljes melegével csatlakozunk ahhoz a 
hazafias irányhoz, m e ly e t  a „Felvidéki Híradó" képvisel. 
De ez nem is lehet másként annál az intézménynél, a 
melynek élén oly kiválóan erős magyar hazafias érzésű 
vezér áll, mint a mienk. Mi tehát utána indulunk és 
talán nem követek el szerénytelenséget, ha azt állítom, 
hogy munkánknak a Felvidéken látszata is van.

Ruttka. Saager Ferencz,
a kassa-oderbergi vasút felügyelője.

Mese.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazda

tiszt, aki uraságának egyik birtokát évek hosszú során 
át kezelte. Nem volt a birtok nagy; de kezelése még 
sem volt könnyű; rétje vadvizes, ingoványos; szántóján 
a burján, a maszlag gyorsabban fejlődött a kultúr
növénynél ; a hideg északi szelek nem egyszer virágjá
ban fagyasztották meg a termést; szóval, a szegény 
gazdatiszt nehéz munkájával több keserűséget, mint 
dicsőséget szerzett magának. Sokszor, nagyon sokszor 
megcselekedte álmában, hogy alagcsövezéssel, rigoliro- 
zással, szálerdőnek a szelek útjába való ültetésével 
elejét vette a bajoknak s paradicsommá változtatta a 
sivár birtokot. De ébren nem volt bátorsága szembe- 
szállani a hegymagas nehézségekkel s különösen urasága 
bizonyos neheztelésével. S maradt minden a régiben.

Történt, hogy urasága egy másik birtokra helyezte 
át, hol igazán nyugalmas volt az élete, mert becsületes 
munkájának gyümölcsét bőségesen arathatta. És csodá
latos, hogy álmában továbbra is ott élt azon a rideg 
birtokon, melyet olyan örömmel hagyott el. Azt alag- 
csövezte, rigolirozta folyton és évek múltával, tnil^r 
öregedő testének nehezére esett a munka, olyan édes 
érzés volt visszaálmodni ifjúi erejét és újra átküzdenie 
azokat az egykor kétségbeejtően nehéznek tartott éveket. 
És lassan-lassan megcsontosodott benne a vágy: csak 
még egyszer meglátogathatná fiatal munkásságának 
szinterét!

Egyszer aztán urasága valami megbízással oda- 
küldte — és az öreg gazdatiszt ámulva állott meg a 
birtok határán. Nem volt azon vadvíz, burján. Utóda 
nem riadt vissza a rengetegnek látszó nehézségektől és 
erős akarattal, nemes bátorsággal megcselekedte mind
azt, amiről ő álmodott.

És az öreg gazdatiszt szeme teleszakadt könynyel. 
Nem az öröm miatt, hogy álmait megtestesülve látja; 
hanem attól a tudattól, hogy neki csak az álmodozásra 
volt ereje, bátorsága.

Ilyen az ember!
És hát én szégyeljem, ha szemem elhomályosul, 

amikor a Felvidéki Híradó mesgyéjén évek múltán im 
megjelenek?... Révész Lajos.

Néhány sikerült fényképen kivlll a turista, a ftlrdővendég 
alig talál tárgyat, melyet mint emléket későbbi évekre 
megőrizhetne.

Máskép van ez a külföldön. Csehországban például 
a gránátokkal kirakott ékszerek, drágakövekkel, vagy 
azok utánzataival diszitett apró emléktárgyak, a nép 
gondolkodását és Ízlését visszatükröző, fából készült 
különféle tárgyak, csipke, hímzés, egytől-egyig a nép 
munkája, minden iépten-nyomon láthatók és az utazó 
közönség nem kiméi pénzt ezen emlékül szolgáló apró
ságok vásárlásánál.

Eme csekélységnek látszó tárgyak nagy értéket 
képviselnek, ha meggondoljuk, hogy azok gyakran 100, 
sőt 1000 százalék nyereséggel adatnak el.

Fürdőhelyeinken árulnak ugyan itt- ott emléktárgya
kat, de azok legnagyobb része idegen gyártmány, 
melyen nem egyszer az illető fürdő magyar neve is 
elferdítve van ráírva, legtöbb ilyen tárgyon pedig német 
felirat van. Iparunk egy jottát sem nyer velük s az utazó 
közönség még annyit sem tud róluk leolvasni, hogy 
Magyarországban vette azokat.

Újabb időben kezdték ugyan fürdőhelyeinken a 
felvidéki néphimzéseket árusítani s ez meg is felelne 
az említett czélnak, ha a hímzések czélszerüen és 
gondosabban lennének elkészítve. Ilyen alakjukban 
azonban eme hímzések nem igen alkalmasak arra, hogy 
a külföldnek a nép ügyességét, Ízlését bemutassák s 
hogy az utazó közönségnek kedves emlékül szolgáljanak.

Sok tárgyat találhatnánk, még pedig azok közül, j 
melyek szorosan véve a nép háziiparának körébe tartoz
nak, melyeket a nyári idény alatt értékesíteni lehetne 
és a melyekből csinos kis emlékgyüjteményt állíthat
nánk össze.

Felvidékünk örvendetes látogatottsága mellett fel 
kellene kutatnunk minden jövedelmi forrást, mely akár 
a nép háziipara, akár a magyar iparnak általában 
hasznára lehetne, azt táplálná, emelné, fejlesztené. Ebben, 
azt hiszem, sokan fognak velem egyetérteni.

Dr. Pertuin)’ Ailolf.

Turistaság az ipar szolgálatában.
Nyáron, az úgynevezett fürdőidényben, a vonatok 

sok száz utast szállítanak vadregényes Felvidékünkre, 
a zöld lombbal diszitett hegység mély völgyeibe, hol a 
szabad természet oly üditőleg, oly éltetőén hat az élet 
sok bajában megtört szellemre. Számos fürdővendég 
keresi fel gyógyító vizeinket; fürdőink látogatottsága 
évről-évre örvendetesen emelkedik. Nemzetgazdasági 
szempontból e jelenség kiválóan figyelemre méltó. Hiszen 
a fürdőhely egész nyáron át jó és biztos piaczot nyújt 
a termelőnek s tapasztaljuk is, hogy fürdőhelyeinken s 
azok szomszédságában lakó népnek kevesebb oka van 
panaszra.

Tény, hogy a fürdőző és a turistáskodó közönség 
szép összegeket hoz évente vidékünkre, hogy üdülését, 
élvezetét megfizesse. De ha szorosabban vesszük 
szemügyre a dolgot, lehetetlen be nem ismernünk, hogy 
azzal a közönséggel szemben, mely szívesen áldoz, sőt 
költekezik, ha igényeit csak némileg is kielégítve látja, 
élelmesség tekintetében messze hátramaradtunk a kül
föld mögött.

Ha végigutazunk Felsőmagyarország vadregényes 
vidékén és bámuljuk a természet remekműveit, el-elmé- 
lázunk egy-egy roskadozó vártorony láttára s szellemünk
ben sok száz évvel hátrafelé kisérjük a bámulatraméltó 
alkotmány történetét; szinte erőszakoskodni kezd ben
nünk a vágy, hogy az élvezet ne legyen olyan mulékony, 
keressük, kutatjuk, hogy mit lehetne haza vinni emlékül, 
amihez gondolatainkat, érzelmeinket köthetnők, hogy 
többször legyen alkalmunk azokat visszaidézni, átérezni. 
Sajnos, emléktárgyakat a legtöbb helyen hiába keresünk.

Szellemi önképzés.
A kisiparosok anyagi bajaival annyira foglalkozunk, 

hogy szinte eltereli figyelmünket minden olyan más lé
nyeges kérdésről, melyek épen olyan fontosak s melye
ket nemcsak általános, de kettős figyelemmel kell kí
sérnünk.

A kisiparosok osztálya az, mely manapság a tár
sadalom mostoha gyermeke, melynek jajszava csakis a 
nyomorúság határáig hat, de tovább, a jólét küszöbéig 
már nem bir jutni.

Közéletünk hatalmas faktorai korszakalkotó mun
kával foglalkoznak anélkül, hogy működésűk körébe 
belevonnák a társadalmi élet páriáit, a kisiparosok elfe
ledt ügyét.

Világos, hogy e nélkül munkájuk meddő, akik 
pedig ezen fennakadnak, nem kutatják deduktive az in
dító okot.

Kevesen vannak, kik a kisiparosok sanyarú hely
zete javításán tépelődnének, de az a kevés egy egész 
hatalommal ér föl. mely valóban elszántsággal küzd az 
ügy igaz voltáért.

És ha küzdelmük nem s terem egyebet, mint 
szúró tövist, vegyék megnyugvásul azt, hogy van még 
a kisiparosoknak egy hatalmas eszközük, mely a világ 
teremtése óta uralkodik és ez nem más, mint a szel
lemi élet.

Ez az egyetlen vagyon még, mely fölött senkisem 
rendelkezhetik s mely semmi néven nevezendő törvény 
által ki nem sajátítható, se meg nem szorítható.

A kisiparosok létjogosultsága, önállósági jogköre 
veszélyeztetve van, de szellemi birodalmuk megingatha
tatlan, bevehetetlen.

Ez adja meg a rugót azon eszmékhez, melyeket e 
ezikkben óhajtok vázolni s ez az, mi arra indított, hogy 
e czikk czimét mindenkivel megértessem.

Azt a tételt akarom bizonyítani, hogy a kisiparo
soknak föltétlenül szükségük van arra a szellemi tápra, 
mely további erőteljes munkálkodásra ösztönöz s mely 
minden tekintetben nélkülözhetetlen.

Az a kisiparos, ki a szellemi műveltség magasla
tán áll, kezében tartja sorsának gyeplőit, mely oly ténye
zővel bir, melylyel leginkább képes nemcsak ideális, 
de reális czélokat is elérni.

A szellemi önképzéshez nem szükségeltetik a szer
vezkedés, ez csak a formalitások kérdésének eldönté
sére bírhat befolyással. A szervezkedés csakis ott kíván
tatik meg, hol azt a helyi viszonyok igénylik. Az ön
képzésnek közvetlenül kell megtörténnie akképen, hogy 
ez minden rázkodtatás nélkül tudjon lábrakapni.

A szellemi érintkezés hiányát pótolja az olyan 
tényező, mely hivatva van a kisiparosok körében elő
mozdítani a műveltség azon törekvéseit, melyek kereté
ben a szellemi életnek mozognia kell.

Nincs az a müveit nemzet, hol eziránt ne tétettek 
volna felsőbb helyről oly áldásos intézkedések, melyek
nek éppen mi szenvedjük a hiányát.

Ezért nem kell tétlenül elébe nézni azon jövőnek, 
midőn fenti óhajaink teljesülését másoktól, illetéktelenek
től várjuk.

A kisiparosokban mindig meg volt és lesz is az 
az erő, melylyel szellemi tőkéjüket megszerezhetik, csak 
arra kell iparkodniok, hogy ne egyoldalii, hanem teljes 
sikert érjenek el.

A szellemi önképzésnek sok mindenféle eszköze 
van. Lehet válogatni bennük tetszés szerint, de kellő 
elővigyázattal, nehogy hamis módszerhez jussunk.

Az eszközök nyújtásában persze azokhoz a testü
letekhez kell fordulni, amelyeknek szabályaiban és tör
vényeiben gyökeredző feladatuk felkarolni mindazon 
mozgalmakat, amelyek a helyesen előirt irányban halad
nak s melyek megkövetelik az ilyen testület szellemi 
támogatását, eltekintve az anyagi eszközöktől, melyek > 
csak technikai és cselekvő dolgok.

Nem megyek messze. Itt vannak a hatalmas kul- 
turegyesiiletek, melyek oly sok nemes czélt valósítanak 
már meg. De annál dicsőbb eredményt fognak tudni 

i felmutatni, ha a kisiparosok háláját kiérdemlik azáltal, 
hogy szellemi életük fellendítéséhez hozzájárulnak.

Addig tehát, inig ezen remények teljesítése nem 
helyeztetik kilátásba s nem lépnek a megvalósulás 
stádiumába, építeni kell azt a bástyát, mely a fel-fel 
törő akadályokat visszaverni lesz hivatva, ki-ki ragadja 
meg tehát az alkalmat, hogy egy-egy kővel hozzájárul
jon amaz épülethez, melyből a kisiparosok szellemi 
műveltségének temploma lesz majd és abban a haza- 
fiság az oltár.

Hiszen a kellőleg kiképzett iparososztály az or
szág legerősebb talpköve, melyet, ha lefektetünk, nyu
godt lélekkel nézhetjük a dolgok további folyását.

Zólyom, 1903. deczember hó 14-én.
Braun Soma.

A „Felvidéki Híradó" álma.
Nagyot fordult a világ sora. Alig ismerünk a Fel

vidékre, annál kevésbbé Turóczszentmártonra.
Azt mondják, hogy valamikor itt magyarok meg 

tótok küzdöttek egymással.
Most ennek semmi nyoma. AAagyarok és tótok 

testvéries, békés egyetértésben élnek.
Béke és nyugalom honol minden téren.
A templomokban magyarul és tótul dicsérik az 

Istent, aki egyformán osztja áldását magyarra és tótra.
A jótékonyságban is egyesültek._///$/// Fercnczné Batthyány 
Mária grófnő mellett ott buzgólkodik Soltészáé, a Zsi- 
vena elnöke, Dala Mátémé és a többi töt születésű höl
gyek, és örömük telik benne, hogy segíthetnek a sze
gényen, legyen az tót vagy magyar.

Az iskolákban is megváltozott minden, hiszen nem
régen maga Mor/uícs Márton turóczi ág. h. evang. fő- 
esperes osztott ki 5(X) koronát a magyar beszéd taní
tásában kitűnt tanítók között, mint a turóczi evangéli
kus esperességi kerület ajándékát.

A társadalmi életnek is más a képe. A műkedvelői 
előadásokat Hálássá András meg Reáthy Vladimír közösen 
rendezik és Kölnit Jóskának a Kossuth-íinncpély alkalmá
ból festett díszleteit mindenki dicséri. A téli idény alatt ren
dezett felolvasóestélyek és hangversenyek lelke Botdis 
Ignácz, aki mellett Skultéty József arat babérokat a 
Dóm nagytermében, ahol magyarok és lótok együtt 
szórakoznak

Az egyesült Kaszinóban, melynek Beniczky Kálmán 
az elnöke és Mudrony Pál az alelnökc, barátságos esz
mecserék folynak és azon fáradoznak, hogy gróf Ester
házy Jánost, az Országos Magyar Szövetség elnökéi, 
aki Veszelovszky Fcrenczczel jön látogatóba, ünnepélye
sen fogadják.

Pietor Ambrus meg Csajda György most a Slo- 
venské Novinyt szerkesztik, amelynek tartalma azonos 
a Felvidéki Híradó tartalmával. A fontosabb czikkeket 
együtt beszélik meg Berccz Gyulával, a Felvidéki Híradó 
szerkesztőjével, akit a tót hírlapírók egyesülete tisztelet
beli tagul választ meg.

A politikai élet teljesen csendes. De nem is lehet 
másként, hiszen képviselőül dr. Vanovics Jánost válasz
tottuk meg egyhangúlag Bánffy-féle programmal. A ha
zafias ünnepélyek napirenden vannak. Márezius 15-én 
Húrban Szvetozár tartotta a/ e nlékbeszédct és reá el
szavalta a „Talpra Magyart".........................
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