
XXIII. évfolyam. 5. szám. Turócz-Szt.-Márton, 1004. január 31.

Felvidéki Híradó.
P O L I T I K A  I II E T I L A P

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész é v r e ......................................................................8 kor.
Fél é v r e .......................................................................... 4 „
Negyed é v r e ..................................................................... 2 „

Egyes szám ára 20 fillér.

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

Turócz-Szent-Mártonba küldeudök.

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

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

Hát sohase okulunk?
ív.

A fe lek eze tn é lk ü liek e t is em legeti a  nép 
párti program ul és  k ö v e te li, hogy tíz ezek re  
vonatkozó tö rvény  e ltö rö ltessék . N os, ha csak 
e ttő l nem boldog a  nép, h á t ebbe is szívesen  
belem egyllnk , m ert a  hogy mi a  d o lgoka t lá t
ju k , hit dolgában tö rvény  nélkül és  tö rvény  
e llen ére , k ik i a  m aga m eggyőződését követi 
é s  jo g g a l k övetheti is, Nagy F rigyessel 
ta r tv a , hogy mindenki a  m aga m ódja szerin t 
üdvözölhet. Ez a  tö rvény  azonban, az t hisszük, 
se  nem á rt , se  nem használ a  népnek  és  a 
vallásnak , ebben is eg y szerű en  a  kü lfö ldet 
u tánoztuk , hogy a  fe lek eze tek h ez  ta rtozóság  
bizonyos anyag i k é rd ése i m ego ldást nyerjenek . 
Hogy pedig  az olyan keresz tén y  katho likus 
em ber, ak i pusztán csak  a  tö rvény  k én y sze ré 
ből m arad m eg egyháza kö te lék éb en , eg y e b e k 
ben nem csak fe lek eze tn é lk ü li, hanem  is te n 
tagadó  (m ert a  fe lek eze tn é lk ü liség  és  vallás- 
ta lau ság  közö tt igen nagy a  kü lönbség  s m ár 
a  nagy S ch ille r is m e g írta  egyik epigram m já- 
ban, hogy vallásosságból nem ta rtoz ik  semmi 
fe lekeze thez), hogy az ilyen is ten tagadó  „ liive“ 
a  ka tho likus  egyháznak  ennek  semm i hasznára  
n incs, úgy jobb , ha form álisan  is k ivá lik  belőle, 
ezt, úgy h isszük, senki sem  tagadhatja .

J. K n u o to lo m  n  y o t j i f h á m k  a u to n ó m iá  j á t ,  A  r.
katli. egyházat k ivéve , az összes keresz tén y  
fe lek eze tek n ek  m eg van a  m aguk au tonóm iá ja, 
a  r. katli. egyház au tonóm iá ja  pedig , ennek  
h ie rarch ikus  sze rv ez e te  m iatt, nem ta rtoz ik  az 
állam i tö rvényhozás ha táskö rébe , hanem  azt 
m aguk a  h ívek  az ep iscopatussa l és  a  le lkész- 
kedö papsággal egye tem ben  s a  p ápa  jó v á 
hagyása  m elle tt a lk o th a tják  meg, a  m agyar 
tö rvényhozó  te s tü le t ped ig  csak  tö rvénybe 
ik ta tja . Hogy m iért hozakodo tt ezzel a  k é r 
désse l a  lu theránus  P au liny i elő o tt a  felsö- 
turóczi n ém etek  e lő tt, a k ik n ek  az autonóm ia 
ugyancsak  H ekuba lehet, az t csak  ö tu d h a tja ; 
le h e t azonban, hogy ez t a  k ö v e te lé s t is úgy 
böngészte  ki valam ely néppárti je lö ltn ek  a 
program m jából, az t sem  tudva , miről van a  szó.

5. Követelem, hogy az állam a népnevelés 
ügyéről természetes alapokon gondoskodjék. —  Ezt 
minden p á r t ak a rja .

6. Oly intézkedéseket és törvényeket követelek, 
melyek a mezőgazdaság, a kisipar és a kereskede
lem emelését czélozzák; különösen, pedig hogy vidé
künkön a nép szükségleteinek megfelelő gazdasági, 
ipar- és kereskedelmi iskolák létcsitt essenek, még 
pedig a nép anyanyelvével.

A nyelv k iv é te lév e l ez a  gazdasági pro
gram ul m ár rég  o tt van a  korm ány é s  a  sza
badelvű  párt p ro g ra m ú já b a n ; ami pedig  a  
n yelvet illeti, úgy ez nem a  nép-, hanem  a 
nem zetiségi p á r t k ö vete lése , am elye t te lje s í
teni nem leh e t, m ert a  m agyar állam  által 
lé te s íte tt és fe n ta r to tt tan in téze tekben  csak  a 
m agyar nyelv  le h e t a  tan ítás nyelve, nem 
hisszük, hogy a  Zichy grófok, hogy K ass Ivor 
báró, R akovszky  István  stb. néppárti vezető- 
férfiak a  m agyar nyelv h á tté rb e  szo rításával 
a  nem zetiségek  n yelvét óhajtanák  kü lönöseb
ben ku ltiváln i, ami egyenesen  a  nép é rd ek e i
vel e llen k ezn ék , m inthogy a  nép  é rd e k e  azt 
k íván ja , hogy m ennél több alkalom  ad a ssék  
neki az á llam nyelv  e lsa já títá sá ra  és  ezen  réven  
a  könnyebb bo ldogu lásra  ebben az o rsz á g b a n ...

7. Óhajtanám a kisgazdaságok szabad felosz
tásának korlátozását. Minden gazdasági birtoknak 
egy bizonyos, a megélhetéshez feltétlenül szükséges 
váiiao áliu/iiltassék meg, a melyet a tulajdonostól 
élvenni, vagy árverés utján eladni nem szabad. 
Ezzel a  kö v e te lésse l, szívesen  h isszük el, lehet 
ugyan több-kevesebb szerencsével ko rteskedn i, 
de hogy ez a  k ö v e te lés  a  h itelv iszonyok és a  
tu lajdon jog  a lapos fe lfo rga tása  nélkü l nem 
tö rtén h e tik  m eg, annyi bizonyos. Ha v alak inek , 
úgy a  k isgazdának  van szüksége a  lehető  
olcsó je lzá logh ite ire , m ert ha a  lova , ökre, 
tehene  elhull, ha a  te rm és rossz, vagy egyéb 
csapás éri, c sak is hitel u tján  seg íth e t m agán, 
m ivel készpénzzel csak  nagy ritkán  re n d e lk e 
zik s vájjon  az igy le k ö tö tt k isb irto k ra  ki fog 
olcsó s am elle tt m ég k oczkáz ta to tt je lzá lo g h ite it 
nyújtani a  k isgazdának ? T alán  a  pénz in tézetek , 
am elyek  oly e rő sen  a  d iv idendáért do lgoznak? 
Nos, a  k isgazda az eddiginél is nagyobb m é rté k 

ben az ő t leg több ese tben  fe lté tlenü l tö n k re te v ő  
v á ltóh ite lre  fogna szoruln i, vagy ha  m ég a  
váltóuzsorás is e lzárkózik  e lő le , m áskép  m egy 
tönkre , m ert sem m iféle gazdaság , ha  m ég oly 
k icsi is, m egfelelő pénzeszközök s ezek  h iá 
nyában hitel nélkül nem k épzelhető . Ha te h á t 
seg íten i ak a rn a k  a  k isgazdákon , úgy olcsó 
h itelrő l kell a  ré szé re  gondoskodni s a  v á ltó 
h ite lt lehete tlen n é  tenni re á  nézve, valam in t 
az uzsorát is m egfékezni. E rre  pedig  m inden 
korm ányunk  tö re k ed e tt , in tézm ényeink , tö rv é 
nyeink is van n ak  e r re  nézve, ez te h á t nem 
specziá litása  a  néppárti p rogram m nak.

Csehek és magyarok.
Nem először történik, hogy a csehek mézes-mázos 

szavakkal hangoztatják a magyar-cseh érdekközös
séget, amelynek alapján közös akczióra is ösztönöznek 
bennünket. A prágai Národni Politika, az öreg csehek 
néplapja, czikket is ir erről a témáról, amelynek az a 
veleje, hogy alig van a földön két olyan külön fajú 
nemzet, amelyek annyira egymásra volnának utalva, mint 
a magyar és cseh nemzet. Mindkettő egyforma erős, 
mindkettő államalkotó. Mindkettő saját erejéből emelke
dett Európa kulturnemzetei sorába. Mindkettőnek egy 
és ugyanazon ellensége v a n ......................a legtermésze
tesebb tehát az volna, hogy a magyar és cseh nemzet 
segítse egymást és a közös ellenseg ellen csatasorba 
álljon. Hogy ez már régen nem történt meg, annak 
semmi más oka nincs, mintáz, hogy a két nemzet ellen
tétes politikát üz. A cseh nemzet a jogegyenlőséget és 
a nemzetek egyenlőségét irta zászlajára, a magyar nem
zet ellenben a legerősebb nemzeti exkluzivitást követi 
és ez az oka annak, hogy a cseh nemzet a magyarral 
nem szövetkezhet.

A Narodni Politika fejtegeti ezután a magyar nem
zet nemzetiségi politikáját, amelyet természetesen elitéi. 
Azt mondja, hogy a csehekre nézve nem mindegy, váj
jon a cseh nemzet erős tót törzse Észak-Magyarorszá- 
gon elhal-e, vagy életben marad!

Azt kívánja ez a jó barátunk, hogy hagyjunk fel 
eddigi politikánkkal s elégedjünk meg Magyarország 
lakói egyetemén belül a politikai vezérszereppel.

Azt talán mondanunk sem kell, hogy a cseheknek 
ajánlatát nem fogadhatjuk el. Sokszor felemlítettük már,

T A R C Z A.

Esküvőn.
Szemében csupa bánat, csupa bú, 
Homlokán fehér mirtuskoszorú.
Szava sóhajba fü l és mosolyog 
A viruló, a gyönyörű halott.

A boldog szóra kell csak várnia,
Szomorún néz le rája Mária.
Kérdez a pap: leányom, szereted?
— Igen .. . s messze cseng a bús felelet.

Szent Máriának képe elborul,
A násznép zsongva-bongva elvonul. . .
A templomban fagyasztó, tompa csönd, 
Csak az angyalok sírnak odafönt.

Herczegh Jenő.

Hegyek között.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája. -  

Irta: Farkasné Siposs Erzsi.

I.
Mikor a díszes eljegyzési kártyákat szétküldték, 

melyben Kunfalvy Gyula tudatja, hogy eljegyezte Kelemen

Olgát. Szigetyné idegesen felkaczagva dobta a kis munka
asztalra, melyen nővére éppen valami himzőselymet 
keresett.

— Tessék, itt van, olvasd !
Ilma fel sem nézett. Nyugodtan kikereste a még 

hiányzó selymet és csak aztán nyúlt a kártya után, 
mosolyogva tette le ismét az asztalra.

Szigetyné, aki figyelemmel kisérte a leány minden 
mozdulatát, meglepve tekintett reá. Erősen meg volt 
győződve, hogy nővére mélyen megrendülve veszi tudo
másul eme hymenhirt s ime, az egészen nyugodtan ül 
a himzőráma mellett, csak mintha a keze remegne 
meg egy kissé.

— Éppen olyan szívtelen, büszke vagy, mint édes
atyánk volt, Ilma! — szólt csendes, szemrehányó han
gon az asszony.

Ilma hirtelen feltekintett. Olyan mélyse ,es szomo
rúság, a visszafojtott érzelemnek olyan igaz, tiszta fénye 
csillant meg e tekintetben, hogy Szigetyné némán, meg
döbbenve tekintett reá.

— Azt mondtad, szívtelen vagyok — szólt csendes, 
elhaló hangon a leány, lassú léptekkel járva le-fel a 
szobában. — Szívtelen, büszke, éppen olyan, mint az 
édesatyánk volt. Az is boldogtalanná tett mindenkit, 
akihez közeledett, éppen úgy, mint én.

Hangja megcsuklott s két forró könnycsepp hullott 
le kezére.

— Ilma ! — szólt felindulástól visszafojtott hangon 
az asszony. — Ilma, te szereted azt az embert I

Ilma csendesen felzokogott:
— Igen, szeretem, Anna; szeretem olyan mélységes, 

igaz szerelemmel, mint még nő nem szeretett férfit soha 
sem. Tudom, mitakarsz mondani, hogy hát akkor miért 
utasítottam vissza, hiszen Kunfalvy Gyula nem látszott 
semmi titkot csinálni belőle, hogy szeret, hogy imád. 
És mégis, mikor nyilatkozni akart, visszautasítottam. 
Mit tudom én azt, hogy miért tettem. Eme perczek 
érzelmeiről még ma sem tudok számot adni önmagám
nak. Olyan megfoghatatlan, félclemszeríi érzés vett rajtam 
erőt; ha közelembe volt, nem tudtam a szemeibe nézni. 
Egyfélénk, akaratnélküli gyermeknek éreztem magamat 
közelében, kiforgatva önmagámból. Ha nem láttam, vágy
tam utána, ha pedig közelcmben volt, szerettem volna 
elfutni tőle. Mit tudtam én azt, hogy mind ez a szere
lem szimptomája.

Visszautasítottam, mert féltem tőle. Abban a pilla
natban, mikor ezt tettem, büszkeségem még mindig 
erősebb volt szerelmemnél. Senki sem tudja, mit szen
vedtem azóta s kívüled nem is fogja tudni senki sem.

Az az erős akaraterő, melyet, mint ti hiszitek, a 
szívtelenséggel és büszkeséggel örököltem édesatyám
tól, megtanít uralkodni önmaganion. Mosolyogni fogok, 
mikor ott látom azzal a másik leánynyal a karján, aki 
nekem a legkedvesebb barátnőm. Miért éppen ezt vá-
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hogy a csehek közeledésének mindig megvan a közgaz
dasági háttere.

Nekik a nyelvi kölcsönösség csak eszköz, süt ha
talmas fegyver arra, hogy fejlett ipari vállalataik, ter
mékeit nálunk értékesíthessék. A cseh-morva határon 
már mindennaposok a cseh iparczikkek A határszéli 
kereskedők vagy alkalmazkodnak a viszonyokhoz és 
cseh árukat tartanak, vagy pedig az erős versenynek 
lesznek áldozatai. Ezért van az, hogy a határszéli terü
leteket már mindenütt meghódították és kiküszöbölték 
onnan a magyar termékeket.

Ámde nagyon csalódnának a mi felvidéki tótjaink, 
ha abban az édes reményben ringatnák magukat, hogy 
a cseheknek mindenre kiterjedő gondossága csak reájuk 
árasztaná figyelmét. A nyelvi kölcsönösséget, a rokon
ságot nemcsak a tótokkal keresik ők, hanem mindazok
kal, akiknek révén vagyonosodásukat előmozdítani vélik.

Mert a mig egyik lapjuk nagy garral hirdeti az 
érdekközösséget magyarok és csehek között, addig egy 
másik prágai lapban a öw-ban egész nyíltan hirdetik, 
hogy a cseheknek kiváló érdeke az is, hogy a testvér 
szerb nemzetet üzleti összeköttetéseinek keretébe be
vonja.

Nemcsak a tótok tehát a kedves testvérek, hanem 
azok a szerbek is, akiknek számára külön lapot is szer
veztek már azzal a bevallott czélzattal, hogy annak ré
vén a szerbeket a csehek életével megismertessék, a 
cseh kereskedelmet és ipart bemutassák végre, hogy a 
szerbek és csehek között minél sűrűbb üzleti összeköt
tetést létesítsenek. E czélból az uj lap, amelynek Ulusiro- 
vani Glasnik a neve, közli szerb és különösen cseh 
czégeknek hirdetéseit. Ily körülmények között tisztán áll 
előttünk e magyar-cseh berátkozásnak valódi értéke.

Nagyhangú nemzeti alapon terjeszkedni közgaz
daságunk rovására, lehetetlenné tenni fejlődő iparunk
nak térfoglalását és magunkra zúdítani egy vagyonilag 
erősebb tőkének átkát.

Nos, mindebből nem kérünk. És ha intézőink a 
cseh-tót kölcsönösségre vonatkozó enyelgéseket türelem
mel szemlélik is, ha mindannak a sok veszedelemnek 
következményeit nem is mérlegelik és méltatják, amelyeket 
ebből a szempontból már annyira hangoztattunk — 
ám sajnálattal vesszük tudomásul. De hogy annak a 
káros és kihatásában kiszámitliatlanul veszedelmes áram
latnak, mely most már annyi irányban nyilvánul, neve
zetesen annak, hogy a cseh közgazdasági törekvések
nek, a cseh ipar rohamos térfoglalásával mielőbb és 
minden rendelkezésre álló eszközökkel véget vessenek 
intézőink, ezt hazai közgazdaságunk, hazai iparunk jól 
fölfogott érdekében a leghatározottabban követelnünk kell.

Veszelovszky Ferencz nemzetiségi 
pőre.

A lót nemzetiségi vezérfértiakra rossz idők járnak. 
Hurb'in Szvetozdr, a lót nemzőt koszorús küllője, docz. 
hó 30-ik óta ké: hónapra a váczi államtöghá'.nak lakója. 
Válásuk János, a vorbói kerülőinek lót nemzetiségi kép
viselője. nemsokára szintén a hllntctü igazságszolgáltatás 
kezeibe kerül, hogy a reá mért egy évi államfogház-

lasztotta ? Hiszen az a leány annyi sokat tud beszélni 
róla nekem, hogy őrület csak hallgatni is. Ha tudná, 
mit szenvedek, bizonyára nem tenné. És én nem mond
hatom neki: Olga, ne beszélj nekem arról az emberről, 
minden szavad kárhozat nekem.

— Szegény kicsikém, — szólt gyengéden megsimo
gatva a selymes, barna fürtöket Szigetyné — mennyi sokat 
kell még szenvedned, mig megtanulsz feledni.

Ilma szomorúan felsóhajtott, aztán továbbdolgozott.

II.
Vidám, többnyire fiatal leányok és férfiakból álló 

társaság haladt élénk csevegés között a kis hegyi utón 
fel az „Oszikőra", mely közeli fürdő vendégeinek egyik 
legkellemesebb kirándulóhelye volt.

Ilma majdnem utolsónak maradt. Kissé halványan, 
de nyugodtan figyelt Báthy professzorra, aki a botani
kából magyarázott nagy tűzzel valamit.

Kunfalvy mennyasszonyával alig pár lépéssel haladt 
előttük.

— Lássa, hogy nincs igaza — szólt Kunfalvy 
Gyula Kelemen Olgához, mikor az Ilma vidám nevetése 
felhangzott mögöttük, — ha szeretne, nem volna olyan 
vidám, mikor minket igy együtt lát.

Kelemen Olga vidáman felkaczagott.
— Ohó, kedves barátom, ön még, mint látom, nem 

igen ismer minket, nőket, mert akkor tudná bizonyára

büntetést, amelyet nemzetiségi izgatásért kapott, leülje. 
A Markovié* testvérek, akiket az első bíróság elitéit, 
di* a pozsonyi kir. tábla felmentett. újabb bajnak néz
hetnek elébe. I’enzelovszky Ferencz, a szenie/.i kerület 
lót nemzetiségi képviselője pedig most elmélkedholik 
választási beszédeinek sikereiről.

Ez az ember, akinek ifjú ági életrajzát lapunkban 
ismertettük, az ál.alános választások alkalmával korte
seivel, a nyilramegyoi tót agitátorokkal, bejárta a 
szemezi kerületet és mindenütt izgatottá magyar állam
egység, a magyar törvények és a magyarság ellen. 
Ezért került a nyitrai kir. törvényszék elé, mely bűn- 
pürének tárgyalását f. évi január hó 21-én tartotta meg.

A tárgyalást Mázóly Antal kir. táblai biró. elnök
helyettes vezette. A vádat dr. Chudovszky Géza kir. 
ügyész, a védelmet pedig dr. b'njnor István s/.oniczi 
ügyvéd képviselte.

Chudovszky Géza dr. királyi ügyész vádlevele, 
mely a tárgyalás alapja, a büntetőtörvény könyv 172. 
szakaszába ütköző két rendbeli nemzetiség elleni izga
tás vétségével vádolja Veszelovszky Fcrenez T>s éves, 
római katolikus, országos képviselő, ügyvéd, luzsnai 
származású, nagyszombati lakost, mert Aszáson 
1901. szeptember 27-én és Korlátkőn 1901. szeptember 
28 án tartott választó-gyülekezeteken a magyar nem
zetet. mint a tót nyelv és tót nemzetiség törvénytelen 
elnyomóját állította hallgatósága elé. .Maiul,ív Vilmos 
állami iskolai igazgató- tanító vallomása szerin: Veszelovszky 
többek közt ezeket mondta Aszáson:

„U felsége a császár elrendelte a tiszta válasz
tásokat. .-v lót nép .Magyarországon teljesen el van 
nyomva. Joga csak az, hogy adói fizethet. Azokat a 
törvényeket, amelyek javatokra, előnyötökre szolgálnak, 
nem hajtják végre. Azokat ellenben, amelyek ben
neteket lenyúznak, azonnal végrehajtják. Csak magyar 
adókönyveink vaunak s mi fizetünk, de nem tudjuk, 
mire. Követeljük, hogy a töt nyelv a középiskolákban 
kötelező legyen és az érettségin a ló! nyelvből is 
tegyenek vizsgát és azok. akik köztisztviselőkké nevez
tetnek ki, tegyenek a tót nyelvből vizsgál, úgy mint az 
Ausztriában, Morva- és Csehországokban van."

Zsilinszky Ciprián állami iskolai tanító Veszelovszky 
beszédének következő mondataira emlékezik tisztán : 
„tudjátok jól, hogy anyanyelvelek annyira megvan 
nyirbálva, hogy még a legszükségesebb dolgokat sem 
kapjátok töt nyelven. Ha tömörült erővel résen lógtok 
szavazni, minden hivatalos irat tót nyelven lesz kiszol
gáltatva, A liberális képviselők különféle nagy állásokba 
jutnak, nagy fizetést húznak s ezzel az országot kizsák
mányolják." Sztacsik János földmives mogeiüsiii ezt 
a vallomást.

Ugyancsak Veszelovszky Fercncz korlát kői pro- 
grambcszédébcn. Vámos József tanító vallomása szerint 
a következőket mondta: „Kaptok magyar végzéseket, 
amelyeket nem értelek meg. pedig arra törvény van. 
hogy a végzéseket lót nyelven kapjátok meg. No de 
azokat a törvényeket nem hajtják végre, amelyek java
tokra szolgálnak, csak azokat, amelyen benneteket 
nyúznak." Ezt a vallomást l'usillő István tanító is 
megerősíti.

Azt mondja azután a vádlevél, hogy miután Vesző-

azt is, hogy mi akkor tudunk legétlesebben kaczagni, 
mikor szenvedünk. Nemde, ön azt hitte, hogy Ilma, 
mikor megtudta eljegyzésünket, majd önhöz fut vissza- 
könyörügni szerelmét. Bizonyára elfeledte, hogy Boháry 
Ilmával van dolga. Pedig szereti önt, tudom, bár nekem 
nem mondta soha. De ha nem tudnám, hogy szereti, 
vájjon vállalkoztam volna-e erre a nehéz szerepre, hogy 
daczból az ön menyasszonya legyek ? De legyen türe
lemmel, Ilmát ismerem s tudom, hogy el fog jönni a 
perez, mikor — hacsak egy röpke pillanatra is — el
árulja önmagát s akkor az ön gyengéd férfiúi érzésére 
bizo i, hogy végre megértsék egymást.

De várjt;!. be őket, nem szeretem, hogy az az 
ember annyi virágot összehord Ilmának. A virág min
dig veszedelmes tolmács, ha még olyan száraz tudós 
adja is, mint a professzor ur.

— Professzor ur kérem, nem lenne szives meg
mondani, hogy ez a fehér cziklamcn a növénytan melyik 
osztályához tartozik? — szólt Kelemen Olga Báthy pro
fesszorhoz, amikor az Ilmával utolérte őket. Hallat
lan, milyen keveset értek a botanikához.

A tudós természetesen készséggel vállalkozott reá, 
szép sorrendben elmondva minden tudnivalót a czikla- 
menröl. Nagyobb fontosság okáért még a szemüvegét 
is feltette hozzá.

(Folyt. köv.

lovszky Fornncz a tót nomzofi párt (slovonská národná 
slrnnn) jelöltjének vallotta magái, az is burkolt izgatás 
az 18ÖX. évi XLVI, törvényezikkliMii a magyar nemzet 
politikai egységének közjogi megdönlhelollenségéről 
ki londotl elv ellen. - mert Magyarországon csak egy 
nemzet van és ez a magyar nemzet. Aki tehát hazánkban 
egy más nemzet jogosultságát is hirdeti, az izgat a 
magyar nemzet és annak egységes törvénye ellen. A 
magyar nemzet ellen érzett ellenséges indulatának 
tanúságát adta Veszelovszky azzal is. hogy beszédeiben 
következetesen a császár szót használta s czélzatosan 
kerülte a közjogi király kifej-zést, — siker után pedig, 
állami egységünk rovására, a cseh és morva állapotok 
behozatalával biztatta választóit.

A vádlevél mindezekben a tényekben és kife
jezésekben az izgatás ezélzatát lélreismerbeietlennek és 
a beszédek idézett részeit kétségtelenül alkalmasaknak 
tartja arra nézve, hogy a tót nemzetiséget a magyarság 
s a magyar népláj ellen való gyűlöletre izgassák, amely 
izgatásnak hatását különben a tanuk is igazolják -  s 
ez alapon a vádlott alapos megbüntetését kéri.

A tárgyalást általában nagy érdeklődés kisérte. A 
vádlott kíséretében látni a felvidéki tót agitátorokat, 
S'efanovicsot, a 'latra igazgatóját, Dala Máté ügyvédet, 
dr. Markovics Gyula orvost slb. stb.. akik feszült figye
lemmel hallgatják érdektársuknak minden szavát.

/. nap. Mázolv elnök kérdésére a vádlott tót 
anyanyelvűnek vallja magát. Büntetve még nem volt. 
Mint ügyvéd gyakorlatot folytai, de ügyésze és vezér- 
igazgatója is a nagyszombat és vidéki tót népbanknak 
is. Nem tartja magát az izgatásban bűnösnek.

Az elnök: Milyen pártnak volt a jelöltje?
A vádlót!: A lót nemzetiségi pártnak, melynek ez 

idő szerint országgyűlési Képviselője is a szemezi 
kerületből. Program beszédében megfelelőbb adóelosztasl 
követelt és a progresszív adó mellett nyilatkozott. A tót 
nyelvről azt mondta, hogy ezt a népnyelvet mind 
•szükebb körre szorítják, holott a nyelv jogait törvénv 
védi. Az iskolában is jobb volna a népet (ót anyanvcl- 
vén oktatni. A bőszéd után egyik választója panaszosan 
említette, hogy gyermekei nem beszélik jól a tót 
nyelvel, erre is csak azt jegyezte inog, hogy ez is 
bizonyítéka a tót iskoláztatás szükségességének. Ez 
történt Korlátkön. A magyar nemzetet, a magvar népfajt 
nem sértette egy szóval sem. annál kovésbhé izgatott. 
Asszáson ugyanígy bőszéit. Beszédének nem volt •/:«..«•. l,i, 
hatása, a nép sok helyütt nevetett, helyeselt, de semmi 
féle rendellenességet nem követett el.

Az elnök : Miért hangoztatta mindig tót nemze 
liségi voltál ?

A vádlott: Csak jelezni akartam, hogy a nép fia 
vagyok.

Az elnök: ön azt mondta* hogy a nemzetiségi 
törvényt azért nem hajtják végre, mert a tótok javát 
czélozza, ellenben végrehajtják azokat a törvényeket, 
amelyek „benneteket nyúznak."

A vádlott : Ezt nem mondottam.
Az elnök: /vzr is mondta, hogy a magyar nyelvi 

iskolai oktatás káros .a tót nemzetiségre.
A vádlott: Egy szóval sem mondtam, ilyet nem 

is mernék mondani. ;Derültség. ) A magyar nyelv ellen 
egy szót sem beszéltem.

Az elnök : Az sem igaz. hogy a beszéd után a 
nép azt kiabálta, bogi most már vége a magyar nyelvi 
oktatásnak V Sőt eg\ töt hallgatója azt is követelte a 
magyar tanítótól, hogy a leánykáját ezután kizárólag 
tótul tanítsa ?

A vádlott : Erről nem tudok, nem is hiszem, hogy 
megtörtént volna.

Az elnök: Azt is mondta, hogy az államtisztviselők 
és más hatóságok tanulják meg a lót nyelvei.

A vádlott: Ezt igenis mondlan s nem is tagadom.
Az elnök : Mi államtisztviselők. akiknek a lót 

nyelvre szükségünk van, meg is tanuljuk azt. miért 
vonakodnak önök. tót anyanyelvű magyar állampolgárok 
is. a magyar nyelvet megtanulni, amelyre szintén 
szükségük van?

A vádlott: En megtanultam.
Az elnök: De izgat ellene, hogy a nép is meg

tanulja. Nem Ígért ön a magyar államegység rovására 
ausztriai, cseh és morva állapotokat?

A vádlott : Nem. En. mint töt, Magyarországon 
csak egy politikai nemzetet ismerek, a magyart s a 
tótól e politikai nemzet alkatrészének tartom. A vád 
levélnek különben egy szava sem igaz.

Az elnök : Nem vallotia magát a tót nemzetiségi 
párt jelöltjének?

A vádlott: Nem.
Az elnök : Hiszen kihallgatása elején beismerte, 

hogy tót nemzetiségi pártinak mondotta magát.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

A vádlott Itallga!.
Várnai József tanú, állami tanító Korlát kön. Jelen 

volt a vádlott korlát kői programboszédcn. Miután két 
év ölniult azóta, már nem emlékszik egész tisztán a 
beszédre, de tön tartja a vizsgálat során tett vallomását 
A vádlott tót idézéseket, lót adóküny veket. tót iskolai 
oktatást ígért s hangoztatta, hogy csak azokat a 
törvényeket hajtják végre, amelyekkel a tót népet 
nyúzhatják.

Az elnök: Hogy tanít ön az iskolában V
A tanú: Magyarul, de a nyelvet anyanyelvén 

magyarázom a gyermekeknek.
(’hudovszky kit*, ügyész: Milyen programmal

lépett föl a vádlott?
A tanú: Tudtommal néppárti programmal.
Az ügyész: Milyen tendoncziája van a szövetke

zetnek Korlát kön.
A tanú: Bizonyosan nem hazafias tendoncziája. 

Ott állandóan tótul beszéltek és tót lapokat olvastak 
és olvasnak.

Linksz birö: Miért nem érintkezett tanító ur a 
néppel ?

A tanú: Meit, a nép mindenkit gyűlöl, aki nem 
tót s az az ö szemében mind zsidó.

A védő: A tanú moghiíoltetését politikai pártál
lásánál fogva és mert állami tanító, mellőzni kéri.

A kir. törvényszék a tanú meghiteltetését elren
deli. A védő fülfolyamodást jelent be o határozat ellen.

l’urolto Ist ván volt korlát kői tanító vallja, hogy 
Veszelovszkv kijelentette, hogy ezentúl nem kell félni 
a főispántól, az alispántól és a szolgabiróktől. Ö a tót 
nép barátja és kieszközli a tót nyelv hivatalos hasz
nálatát.

Valluch István korlátkői biró szerint a vádlott a 
tót nemzeti pártról beszélt. A nép nagyon föl volt in
gerülve és az ellenjelölt zászlóit dühében összetépte. 
Azt hitték a faluban, hogy a vádlott a néppárt jelöltje, 
mert ha tudták volna, hogy pánszláv, nem szavaztak 
volna rá.

Hollovka István parasztgazda azt vallja, hogy ö 
szintén azt hitte, hogy a vádlott a néppárt jelöltje. A 
jelölt megígérte, hogy ki fogja eszközölni azt, hogy a 
tót nemzetiségi iskolákban a tót nyelv fog uralkodni.

II. nap. Matulay Vilmos asszósi állami iskolai 
igazgató vallomása szerint Voszelovszky hivatkozott tölti) 
katolikus és evangélikus pap levelére, akik óhajtják, 
hogy ö a kerületben tót nemzetiségi programmal föl
lépjen. Programbeszédében, mely sok izgatást tártál- 
mázott, mindig a császár kifejezést használta, inig egy 
tót asszony arra nem ligyolmoztette. hogy hiszen ők a 
templomban Szent Istvánhoz, a magyarok királyához 
könyörögnek. Megígérte választóinak, hogy úgy az 
elemi, mint a középiskolai oktatásnyel véül a tótól, 
lógja követelni s rajta lösz, hogy a Maticza, valamint 
a furóczszentmártoni, a nagyröczci és más tót. gimná
ziumok visszaadassanak a tótságnak. Amit a magyarok 
beszélnek, az zsidó nyelv. Hangoztatta, hogy csak 
azokat a törvényeket hajtják végre, amelyek a tót 
népet nyúzzák. A beszédnek valóságos forradalmi hatása 
volt. A tót suhanezok azt kiabálták: Vesszenek a 
magyarok! énekelték a Hej Slováci-l s kővel dobálták 
meg a magyarokat. Iskolába sokáig nem jártak. Ma 
sem merik a gyerekek hazavinni a magyar könyveket, 
mert az atyjuk haragjában összetépi. Kész veszedelem, 
bogv ott magát valaki magyarnak vallja. A község 
különben még ma. is tele vám lót füzetekkel, izgató 
nyomtatványokkal, melyeket Turóczszentmártonból kül 
denek. Ezekből mérhetetlen gyűlöletet tanul a nép a 
magyarság ellen.

Az ügyész: Egészen jól emlékszik a programbe
széd tartalmára ?

A tanú : Egészen jól. Még ugyanaznap este leír
tam egyes mondatokat, hogy el ne felejtsem, mert biz
tosra vettem, hogy a dolog szóba kerül a törvény előtt.

A védő: Nincs önnek rossz hallása?
A tanú: Nincs, nem is lehet, mert kánlorlanitó 

va vek. (Derültség.)
A törvényszék a tanút meghitclteti.
Zsilinszky (’ziprián kisprőnai áll. tanító szinten 

hallotta az asszósi programbeszédet.. Veszelovszkv azt j 
inon Ita. hogy válasszatok tó' képviselőt, aki veletek 
érez és a ti fiatok, véretek. A hatóságok csak azokat a 
törvényeket hajtják végre, melyek a tót népet nyúzzák. 
A nép a beszéd után nagyon föl volt izgatva. Az emberek 
durván viselkedtek, őt is inzultálták szavakkal.

Az ügyész: A beszéd után mit csinált a nép?
A tanú: A Voszelovszky-párt iák behatoltak az 

alig fölépült állami iskolába és olt ettek-ittak, énekel
lek. (’sendőrségnek kellett a népet onnan eltávolítani. 
Ö és tanilótá’sai nem morfok az ulezára se menni,

mert féltek a nép haragjától. A suhanezok egyre han
goztatták, hogy most már tót világ lesz mindenfelé.

A törvényszék a tanú meghiteltotésél elrendeli.
Az elnök bemutatja a Kresztyán tót katolikus lap 

egy példányát, mely torzképekkel (akasztott ember, 
a sovinizmus lohunkózása stb.) akarja terrorizálni a 
bíróságot. Megjegyzi, hogy hasonló fenyegető iratokkal 
és levelekkel már egy másik nemzetiségi bünpörben is 
megtisztelték a törvényszék elnökét. Az irat Pozsony 
postabélyegzővel van ellátva, ma érkezett a törvény
székhez s szélein gépírással á nemzetiségi törvényre 
történik hivatkozás s egyes kilejezésekben fenyegeti a 
törv yszék tagjait. (Mozgás a hallgatóság soraiban.) 
az tó t a  felsőbb bíróságok tájékoztatására csatolja 
a I árgyalás adataihoz.

Veszelovszkv Eerencz vádlott: Ez aljasság,
a > i lyhoz semmi közöm nincs!

Az ügyész kéri, hogy a fenyegetőző iratot neki 
adják ki, hogy szerzője ellen nyomozást indíthasson.

Sassák János nyolczvanhároin éves asszósi föld
műves azt vallja, hogy Veszelovszkv beszéde után a 
lakosság annyira löl volt izgatva, hogy ö maga is félt, 
hogy valamelyes nagy Inj fog történni. Ma már nem 
emlékszik miket mondott a jelölt, de tudja, hogy tőt 
nemzeti néppárti programmal lépett föl.

A törvényszék a tanút meghitolloti.
A délutáni tárgyalás során Czochor Tivadar 

közgyám a programbcszéd későbbi hatását, vázolta, 
megemlítvén, hogy a magyar államnyelv ellen való 
kifakadások napirenden voltak.

A vádlott gyanúsítja a tanul, hogy bizonyos 
pénzekkel nem számolt el, ami ellen a közvádló 
energi kusan tiltaközi k.

Sicgncr Bornál lanti Sándorlon hallotta a program- 
heszédet: az inkriminált kifejezéseket megerősíti.

A tanút, bár a védő ellenzi, megesketik.
III. nap. Mazóly Antal elnök jelenti, hogy a vád

hatóság a főtárgyalásra több tanút jelentett be, akik 
igazolni fogják, hogy Voszelovszky izgatása milyen 
hatással volt a népre, a  törvényszék ezeket a tanukat 
be is idézte.

Voszelovszky Fcroncz vádlott tiltakozik az újabb 
tanuk kihallgatása ellen s abban mentelmi jogának 
megsértését látja.

Az ügyész úgy látja, hogy a vádlott maga sincs 
bizalommal a maga ártatlansága iránt, különben ö maga 
kérné a legszélesebb körű bizonyítást. A vádhatóság 
csak olyan tanukat jelentőit be, akik bizonyítani fi--ják, 
hogy a vádlott nemcsak Asszóson és Korlát kőn, de a 
kerület más községeiben is egészen azonos izgatást
követett cl.

A vádlott ismétli, hogy az ő mentelmi joga csak 
az asszósi és korlá'kői eseményekre nézve van föl
függesztve, egyébként teljes védelmét élvezi az ország
gyűlési képviselők immunitásának. Más helyeken tett 
nyilatkozataival tehát ebben a pörben ellene jogerősen 
bizonyítani nem lehet.

A védő csatlakozik a vádlott fölfogásához.
A törvényszék úgy a vádlottat, mint a védőt

tiltakozásával elutasítja, mert a pörrondtartás megengedi 
a vádhatóságnak, hogy a bizonyítás kiegészítésére
újabb tanukat jelentsen be,

A védő o határozat ellen fölfolyamodást jelent 
be, amelyet a törvényszék elfogad.

Varga János czipész tótul tesz vallomást, meri 
a magyar nyelvet nem beszéli. Vcszelovszkyra szavazott, 
aki tót nemzeti pártinak vallotta magát

A vádlott kijelenti, hogy ö beszédeiben mindig
tót népet (szlovcnszki lúd) és nem tót nemzetei 
(szlovenszki národ) mondott.

A tanú szemébe mondja a vádlottnak, hogy nem 
tót népet, hanem igenis tót nemzete! mondott.

Zloha Tivadar járási közgyám Veszelovszkv be
széde után érkezett a községbe, ahol a lakosság egész 
forrongásban volt és a Hej Slováci-t énekelte.

Az ügyész: Kilakadásokal nem hallott a magyar
ság ellen?

A tanú: Ú kérem, ez nálánk napirenden van!
(Mozgás a hallgatóságban.) Egy Amerikából visszajött 
tót leány a főszolgabíró előtt is kifakadt az ellen, hogy 
a községnoveket meg mertük magyarosítani. Sándorlán 
a biró az iskolaszék Illésében tüntetőleg tépte össze a 
magyar iskolai könyveket.

A védő: Csak azóta ilyen ellenséges a tót nép, 
mióta Voszelovszky ott beszédet mondott ?

A tanú: Nem, már a múlt választáson is igy 
viselkedett.

Az ügyész: Es ki volt akkor a jelölt?
A tanú: Voszelovszky Eerencz! (Nagy derültség.)
Veszelovszkv Eerencz vádlott bejelenti, hogy

•Szálé Bajos dr. szeniezi főszolgabíró éz Zloha Tivadar 
tanú ellen egy házassági ügyből folyólag fegyelmi följe
lentést tett ; ezek a tanuk tehát velő szemben nem 
lehetnek elfogulatlanok.

Az ügyész tiltakozik az ellen, hogy a vádlott 
meggyanúsítson a törvényszék előtt érdemes közigaz
gatási tisztviselőket, akik hivatali és hazafiéi köte
lességeiket mindig híven és becsületesen teljesítik. 
Konstatálja különben, hogy a vádlott által említett 
följelentés dolgában a közigazgatási bizottság már 
határozott s a vádlott följelentéséi, mint alaptalant, 
elutasította. Miután pedig Voszelovszky beadott föllebe- 
zésében a közigazgatási bizottságot is meggyanúsította, 
intézkedés történt, hogy Voszelovszky Eerencz rágal
mazásért. fenvitö pörbo vonassék.

a  védő tudja, hogy az ügyész milyen engesz
telhetetlen ellensége a vádlottnak és összes elvtársai- 
nak. Még öt, a védőt is szívesen látná a vádlottak 
padján. (Az ügyész: Ez igaz!) Addig azonban, inig ez 
neki esetleg sikerül, kéri az ügyészt, no nyilatkozzék 
minden alkalommal olyan szenvedelemmel a tót nemzeti
ségi párt vezérférfiairól.

A törvényszé’. erre megesketi a tanút.
Kristufok József hlubokai földműves szerint 

Voszelovszky kortesei mindenütt azt hiresztelték, hogy 
a magyar (szabadelvű) párt eladja a népet. Azt mondta, 
hogy örömmol jön a községbe, ahol egy derék pap 
(a régi plébános, aki nagy pánszláv volt) és a tót nem
zet vezére (Húrban) alusszák örök álmukat. Fajnor 
István dr. szeniezi ügyvéd pedig, aki Voszelovszky 
kíséretében vo't, folyton azt kiabálta: Eljön a tót
nemzet!

A törvényszék elrcndolte a tanú meghiteltetését.
Szálé Lajos dr. szeniezi főszolgabíró szerint a 

járásában még a választások előtt nagy mozgalom volt. 
észlelhető, moly szláv jellegű volt. A m ikor hírét vetto 
Voszelovszky izgatásának, kötelességének tartotta a 
nyomozást megindítani s a fenyitö följelentést megtenni.

Az ügyész: Ki vagy mi volt közvetetlon oka a 
nép ingerültségének?

A tanú: Egyrészt a pánszláv füzetek, másrészt 
a jelölt és korteseinek izgató beszéde. A füzetek a 
szeniezi Tátra-takarékpénztárból eredtek, mely pánszláv 
tcndencziákat. követ. Különösen Horváth Czirill dr. 
ügyész és Kreszák könyvelő, sőt Fajnor István dr. 
(a Vcszelovszky-pör védője) buzgólkodtak e füzetek 
terjesztésén. Szemezőn három színezetű tót nemzetiségi 
párt van: a tót nemzeti párt, mely nyíltan ilyennek 
mondja magát; a tót nemzetiségi néppárt és a legvadabb 
pánszlávok, akiket hurbánisták-nak szoktak nevezni. A 
választások után a tót lakosság meg volt győződve, 
hogy a tót párt győzelmével minden lót lesz; egyház, 
közigazgatás, iskola, minden. Szeniez vidékén a nép 
királyt ismer, csak a pánszláv agitátorok hozták újra 
divatba a császár elnevezést.

a vádlott előterjeszt osry ives beadványt annak 
bizonyítására, hogy a tanú ellenséges viszonyban 
van vele.

Az elnök nem engedi a beadvány felolvasását, 
mert nem közokirat.

A törvényszék a tanú meghiteltetését elrendeli, a 
mi cllon a védő fölebbozést jelent be.

liencz János jabloniczi körjegyző hallotta a vádlott 
beszédeit, amelyekben hangoztatta, hogy a lót nép el 
van nyomva. Izgatta a népet, hogy ne féljen senkitől, 
mert a hatósági személyeknek nem szabad beleavat- 
kozniok a választásba, a beszédnek a hatása az volt, 
hogy a nép kihívó lett s fenyegetően lépett föl azokkal 
szemben, akik nem velük szavaztak. Most már szabad 
verni a zsidókat, mondogatták mindenütt s azt hirosztel- 
ték, hogy vége a magyar uralomnak, most már a tótoké 
a világ. Tót végzéseket követeltek tőle mint jegyzőtől 
is s a kézbesítő mindennap visszahozott néhány végzést, 
hogy az érdekeltek nem fogadnak el magyar végzést. 
Nagy része volt az izgatásban a jabloniczi szövetkezet
nek, amelynek tagjai, Zscko plébánossal az élükön, 
szorgalmas terjesztői voltak a tót nyomtatványoknak.

A törvényszék a tanút meghitclteti.
B:\rtosevics Jenő szonitzi, volt korlát kői jegyző el

mondja, hogy Sándorlán a szülök megizenték a tanító
nak, hogy most már nem szabad magyarul tanítani: volt 
olyan szülő is, aki a magyar iskolakünyvcket összetépte.

A törvényszék a tanú meghiteltetését elrendeli.
Klein Eerencz dojesi körjegyző szerint a nép csön

des volt a programbeszédig, azóta a hatóságok teljesen 
elvesztették tekintélyüket, a nép kihívó lett s lépton- 
nyomon sértegette az intclligcnsobb elemeket, akik nem 
szavaztak Vcszelovszkyra. Dojcs a legveszedelmesebb 
pánszláv fészek az egész járásban, nincs ott egy ember 
sem, aki magyarnak vallatni magát. A zászlókat és füze-



F e l v i d é k i  H í r a d ó

•okot, melyek ;i nemzetiségi jelölje! támogatták, a sze
mezi Tátrahank osztogatta.

A törvényszék a tanú mogliiteltotését elromleli.
MarezeII .Árpád hluokni körjegyző vallomása szerint 

a választások óta a nép ellenségnek tekinti a hatóságokat 
és mindent ami magyar.

A törvényszék a tanú megliiteltoiésél elrendeli.
Délután Fnjnor Dusán evangélikus segédlelkészt 

hallgatták ki elsőnek. Hallotta Voszelovszky program be
szédét, de nem talált henne izgatást. A nép nyugodt 
méltósággal viselkedett és csak akkor ragadtatta magát 
erőszakosságra, amikor a szabadelvűek egyik kortese. 
Murák segédI(dkész személyes sértést zúdított Veszo- 
lovszkyra

Az ligvesz: Mit értenek önök slovenská ludova 
strana alatt?

A tanú : Nemzeti tót néppártot.
Az ügyész: Milyen nemzeti pártot ?
A tanú: Magyar nemzeti tót néppártot. • Derültség.)
Az ügvész: Látja, micsoda szédelgés ez! Aláírják, 

hogy nemzeti tót néppárt és a ezégér alatt a turócz- 
szentmártoni pánszláv programot adják he a népnek.

Az ügyész kereszt kérdéseire a tanú annyira meg
zavarodik, hogy még azokat a kifejezéseket is tagadja, 
amelveket maga a vádlott is beismeri. Az ügyész mind
amellett nem ellenzi mogliiteltotését, mert lehet, úgymond, 
hogy jóhiszeműen vallott. A törvényszék elrendeli a 
meghiteJíctést.

Horváth Cziril dr. szemezi ügyed azt vallja, hogy 
a jelölt tót nemzetiségi pártinak mondta magát.

Az ügvész ellenzi a tanú megesketését, mert ügyé
sze a szemezi Tátrabanknak, amely bírói Ítélet tanúsága 
szerint, pánszláv üzemeket folytat. A vallomása tollát 
elfogult és nem megbízható.

A védő nem látja a megosketés akadályát. Tilta
kozik az ellen, hogy az. ügyész hivatalos állásából ki
től vól.ng folytonosan gyanúsítsa a védelmet, a vádlottat 
és mindazokat, akik lérlias nyíltsággal a tót nemzeti 
program híveinek vallják magukat. Kifogásolja az elnök 
által tölteti kérdéseke; is, amelyek semminemű tárgyi 
összefüggésben nincsenek a kifogásolt programmal.

Az elnök visszautasítja a védő illetéktelen kriti
káját. A pöiTondlarlás értelmében a védőnek nincs joga 
a kérdések ellenőrzésére.

A törvényszék elrendeli a tanú megesketését, mert 
föltehető. Imgy vallomása, amely ellenkezik az eddig 
hit alatt kihallgatott tanuk vallomásával, jóhiszemű téve
désen alapszik.

Az ügyész hivatkozik arra. hogy aktaszerüleg, 
hivatalos okiratokkal bizonyított mindent, amit eddig 
a pör folyamán akár a tanukról, akár a vádlottról álli- 
tolt. A védőt nem lepheti meg. hogy eddig már annyian 
kerültek a vádlottak padjára a tót nemzeti programot 
vallók közül, mint még soha. Kittiek oka az. hogy a 
nemzetiséin izgatás még sohasem volt olyan vakmerő, 
mint éppen az utolsó években.

Az elnök rendreutasitja a védőt.
IV. n/t/t. .lurovaty István kőrlátküi földinives hallotta 

a beszédei, de tartalmára nem emlékszik. Ajelölt tót nem
zeti programmal lépett föl. Kzt szemébe is mondja a vádlott
nak. aki tagadja. A nemzetiségi törvényről megjegyezte, 
liojíy végrehajtását fogja követelni.

A/. ügvész: Nem beszélt a jelölt lót nemzetről?
A tanú: Nem hallottam.
Mintán a vád tanúi szemébe mondták a tanúnak.. 

h.io\ Voszelovszky izgató beszédet mondott, az ügyész 
ellenezte meghitelteletését.

A védő: A törvényszék tegnap rendreutasitott 
érdeniotlenül. mer; az iiiry ész szokatlan kö/.vádlói szerep- i 

leset nie.'kritizáltam. Kzt a rendreutasilást a törvényszék 
elnöke jobb helyre intézhette volna, a király i ügyészhez. I 
(Mozgás .1 hallgatóság soraiban.

Az elnök : Ne tessék másról beszélni mint. ami a 
tárgyhoz tartozik.

,\ védő . A tanú moiíhileltetését kéri. mert vallomása, 
szerinte, nem ingadozik.

Az ügyész: .Jellemzőnek tartja, hogy a védő kriti
zálni meri a törvényszék e* az elnök csekményeit. Kz 
a rendszer teljoen ra vall a védőre. A maga részéről 
ezt az eljárás1 a leghatározottahhan elitéli.

A törvényszék a tanul elzárja az eskütől, mert 
vallomása a lénye-- s körűimén vekre nézve eltér a .vizs
gálat alkalmával leli vallomásától.

>as:.ák .ló/.sel töldinives hallotta, hogy a jelölt töt 
nemzeti pártinak vallotta magát. Magára a beszédre nem 
emlékszik e-esz iisztáu. Azt tudja, hogy a jelölt nem 
...... ..... hogy a törvények nyúzzák a lót népet

Az elnök : Milyen volt a kedv a beszéd után.
A tanú: Csak olyan közönséges! (Derültség.: Mai

sok választást megéltem, de a kedv mindig ugyanaz volt. 
(Nagy derültség.)

Az elnök : Anny ira közönséges hogy az embereket 
lepedőben vitték haza a programboszédröl. i Derültség, l 
Aztán mondja csuk, miféle párti maga? Néppárti?

A tanú: Dehogy, a néppárti képviselők mind olya
nok, akik sokat Ígérnek, de semmit sem lesznek, (Derült 
ség.)

Az elnök: Hát akkor micsoda párti?
A tanú: Tót, iiQinzeti párti. (Mozgás a hallgatóságban..)
Az ügyész kéri annak megállapítását, hogy a tan 11 

a szemezi Tátrahank közvetítője, aki a szegény parasz- 
toknak jelzálogkölcsönöket szerez és pánszláv nyomtat
ványok terjesztője jó pénzért.

A védő tiltakozik az ellen, hogy az ügyész a tanút 
meggyanúsítsa. Különösnek találja, hogy az ügyész szinte 
rendszeres támadást intéz a védelem eszközei s ö ellene, 
a védő ellen. Kz is csak olyan embertől telhetik ki. 
mint a kir. ügyész.

Az ügyész visszautasítja a védő szavait s kijelenti, 
hogy nem fogad el leczkél a védőtől, akire Varga János 
tanú eskü alatt vallotta, hogy öt (a tanút) rá akarta 
bírni, hogy hurhanistu jelöltre adja szavazatát.

A védő az elnök oltalmát kéri az ügy ész ellen. Ha 
fiatalabb ember volna, — úgymond, — tudná a módját, 
hogy magánúton lovagias elégtételt, szerezzen az, ügyész
től mindazokért a támadásokért, amelyekben öt részesí
tette, de így meg kell elégednie azzal, hogy a leghatá
rozottabban visszautasítsa az ügyész szavait.

Az elnök kijelenti, hogy a védelem mindenkor 
számíthat az ö oltalmára, ha igazsága van. de a törvény
szék nem engedheti és nem is fogja megengedni a védő
nek, hogy az ügyészi sértegesse, aki itt törvényes 
kötelességet teljesít a tanukkal és a vádlottal szembon.

A védő kéri a törvényszéket, vogyo jegyzőkönyvbe, 
hogy ö az elnök oltalmát kérte az ügyész ellen.

Az elnök : Be fog jutni a jegyzőkönyvbe.
A törvényszék ezután Hassák Jánost az eskütétel

től elzárja, miután vallomása a vizsgálat alkalmával telt 
kijelentéseivel merőben ellenkezik.

A védő a határozat ellen felfplyamodásl jelent he, 
amit a törvényszék el is fogad.

A délutáni tárgyaláson kihallgatták Krcszák Czirillt, 
a szoniczi Tátrahank igazgatóját, aki Voszelovszky t kőr
útjában kisérte. Voszelovszky szerinte nem mondta meg. 
hogy melyik párt tagja. A lanu nem tapasztalt izgatott
ságot a községekben és izgatást sem hallott.

Az ügyész: Bírói ítélettel megállapították, hogy az 
ön igazgatása alatt álló bank helyiségeiből terjesztették 
az izgató pánszláv nyomtatványokat.

A tanú elismeri, hogy a bankban ma is vannak 
ilyen nyomtatványok.

Az ügyész: Beszélt Voszelovszky libikókán Húr
ba nról.

A tanú: Voszelovszky azt mondta, hogy lliii'tian, a 
híres vezér, itt működött.

Az ügyész: Persze, a tőt nemzet vezére ?
A tanú hallgat.
Az ügyész: örült a nép a jelöltnek ?
A tanú : örült, mert Voszelovszky jó tót hazafi.
Az ügyész: Hát nem magyar haza ti?
A tanú: Magyar állampolgár, de lót hazfi. (Mozgás.)
A vád tanúi szemébe mondják a tanúnak, hogy a 

jelölt izgatott. A törvényszék a tanút nieghiteltcii
Maeó Gáspár föld mi vés nem hallott izgatást.

I Lchoczky Gusztáv iparos is tagadja az izgatást. Jancsák 
István beismeri, hogy fia a cseh-tót egység alapjából 
ösztöndíjat kap és Gödingben. Morva területen iskolázik. 
Ilauenszky István földmives szerint nem történt sornrni- 
téle izgatás. Valamennyi tinin azt vallja, hogy Vosze
lovszky néppárti jelöltnek mondta magát és csak azért 
szavaztak rá.

A tanuk ki hallgatása befejeztot véii, <h\ Chudomzky 
Géza kir. ügyész nagy figyelem mellett mondotta el vád- 
beszédét. amely majdnem három óra hosszat tartott. 
Beszédének első részében ismertette a Dánszlávizmiis 
történetét. Majd igy folytatta: A nemzetiségi mozgnlom 
erős fegyvere a kultiirmezbc bujtatott tiiróczszcntmárloiii 
Zsivena és más hasonló egyesületek. Olt egész nyíltan 
tárgyalják a külön Tóforszáír eszméjét, ilogy mennyire 
belerügzüttek ezek az eszmék a tót nép szivébe, behizo- 
iivuit a most folyó pörhen. Legújabban a cseh-tót egv- 
ségnek csinálnak propagandát. Gyermekeiket cseh iskolák
ban tanítják és rendszeresen kiölnek belőlük minden magyar 
érzést. Mindenféle egyesületek jönnek-mennek a hutáról) 
át, hogy az eszmének híveket szerezzenek. Művészeti 
kiállítások ezimén nemzetiségi összejöveteleket tartanak. 
Gödingben jelen volta vádlott is . ily konvcniikiilumon.
A pánszláv irányzat legerősebb hívei az evangélikus 
egyházférfiak és híveik közölt találhatók. Ily propagandát 
folytatnak még a pénzintézetek is. A szemezi bankról 
he is bizonyult ez.

Voszelovszky (közbeszól): Tagadom.

Az ügyész : A politikai brosürák megmételyezik a 
lót népei, pedig ezekből az intézetekből, ezek utján 
jutnak a romlatlan néphez, tizekben a brosürák Imii meg
van az egész pánszláv program teljes egészében. A lu
pét megtévesztettek a lót néppárt elnevezéssel s a hűn- 
pör folyamán he is bizonyult, hogy több választ '> azt 
hitte, hogy u néppártra szavaz, mert pánszláv jelöltre 
nem szavazod volna. Kz nem tisztességes dolog. A ma
gyar választók az utezára sem merlek menni, mert a 
tótok terrorizálták őket. Kzt a veszedelmet a vádlott és 
czinkoslársai zúdították a kerületre.

Voszelovszky: Nem izgattam.
Az ügyész: A vádlott kora ifjúsága óta ezeknek 

a törekvéseknek a .szolgálatában állott. A hatvanas évek
ben egy Slotta nevű pánszláv jelöltnek ö volt a főkortoso. 
Nagyszombatban egy Vojlek ozimü egyesületet csinált, 
amelynek gyűlésein minden évben ott voltak a turócz- 
szentmártoni pánszlávok. Dicsérte az elitéit pánszlávokat 
és mártíroknak nevezte őket. Részvényese és igazgatója 
volt a nagyszombati pánszláv banknak. Ott van a nagy
szombati pánszláv Boszedft-ogyesülot, amelyet szintén 
a vádlott akart alapítani pánszláv czélzaltal. Köszönetét 
mórul az ügyész Tisza István gróf minisztorolnüknek, hogy 
ezt az egyesületet nem engedélyezte, azután igy foly
tatja: A vádlott., mikor felesége meghalt, csak lót gyász 
jelentést adóit ki. Mikor Apponyi Albert gróf Nagyszom
baton járt, csak a vádlott és társai nem lobogózták föl 
házukat. Min! képviselő is a  nemzetiségi eszmének szó
vivője volt. Nem akarja elismerni a magyar nyelv egy
ségét, hanem csak annyit enged meg, hogy a magyar 
nyelv priinus intor párét. Fölpanaszolta a képvisolőház- 
bnn is a lót nemzet elnyomatását. Ha a képviselőházhan 
igy mert beszólni, elképzelhető, hogyan izgatott a kerü
letben. Az ügyész azután szóvá le itea vádboli eseménye
ket Király helyett a vádlott I .illetően mindig császárt inon 
dőli s egy egyszerű lói asszony, aki a templomban hallott 
Szent István királyságáról, figyelmeztette szándékos tévedé
sére. Asszóson és Korlát kőn fölpanaszolta, hogv a tót. 
nyelv el van nyomva. Ígért választóinak kizárólag tót 
elemi és középiskolákat, tó; nyelvű bírósági és egyéb 
hatósági végzéseket és a nemzetiségi törvény végrehajtá
sát. Nemcsak a vád tanúi, de olyan tanuk, akik a válasz
táson a vádlottra adták szavazatikat, kijelentették, hogv a 
vádlott kedves tót népét szándékosan félrevezette. Azt hi- 
resztelték. hogy Voszelovszky néppárti programmal lépett 
fül. e helyett tót nemzetiségi programmal lépett fül, amelyet 
a pánszlávok föfészkéhon, Turóezszentmártonban állapított 
meg a tót nemzeti komité (Mozgás). Jellemző, hogy a véde
lem tanúi oly kifejezéseket is letagadtak esküvel orősi- 
tett vallomásukban, amelyeket a vádlott maga is beismert. 
Ilyen körülmények közt alig szükséges bizonyítani, hogy 
minő értéket tulajdonítottunk a védelem tanúi vallomásai
nak. A védelem több tanúját maga a törvényszék megbé
lyegezte azzal, hogy nem esketfette meg őket. Be van 
bizonyítva, hogy a vádlott izgatott a magyar állam el
len. Magyarországon csak egy nemzet van, s ez a ma
gyar. Aki lót nemzetről beszel és jogokat követel neki. 
izgat az egységes, osztatlan magyar állam ellen. Bűnös 
irányzat nyert kifejezést n vádlott állításában, hogy a 
tótok el vannak nyomva. Minden nemzetiség egyenlő 
jogokat élvez, a felekezeti iskoláknak pedig az elképzel
hető legnagyobb szabadságuk van. Bedig nem érdemlik 
meg a szabadságot, mert a nemzetiségi gimnáziumok nem
zeti eretnekeket nevelnek a hazának. Izgatás azt mon
dani, hogy a tót nyelv el vau nyomva. Szabadon hasz
nálhatják tót anyanyelvűket, tótul érintkeznek a hatósá
gokkal és bíróságok kM. Nem is tűrne el hasonló izgatást 
más állam, csak a magyar, amely csodával határos türe
lemmel nézi az izgatást, (a vádlotthoz fordulva az önök 
lelkiismeretlen törekvéseit és cselekedeteit. (Kljonzcs).

Az elnök csöndre inti a hallgatóságot.
Az ügyész kéri a bíróságot, hogy izgatás miatt 

Ítélje el a vádlottal, hogy példát adjanak mindazoknak 
a pánszlávok na k. akik a magyar államot engesztelhetet
lenül gyűlölik. (Nagy éljenzés..

Az elnök a terem kiürítésével fenyegeti a hallgató
ságot. azután holnapra halasztja a tárgyalást. Holnap 
a vedöbcszéd kerül sorra.

L. nap. Fajnor István dr. védő bosszú történelmi 
bevezetés után konstatálta, hogy a nyelvi és nemzeti
ségi kérdés csak a mull század derekán tűnik fül a 
történelemben, mikor a latin nyelv helyébe a magyar 
lep. mint államnyelv. Kz a ioiiliil.it azonban nem érin
tette a nemzetiségeket, mert nyelvüket továbbra is 
megtartoMák a családban, az egyházban, az iskolákban, 
községeikben és a társadalomban. Csak amikor az állam 
a nemzetiségek nyelvel kizárni czélozza az egész vona
lon. jajdul föl a nemzetiségi és faji Öntudat, a nemzeti
ségi kérdést tehát a magyar nyelv uralmi törekvései 
szólítják a küzdőtérre, a nemzetiségek nem követéinek 
törvénytelen kiváltságokat, de törvényes jogokat. Nem



F e l v i d é k i  H í r a d ó
külön országot óluijlanalc. de itt akarnak élni és halni ilj 
ehlien az édes magyar hazában. Vészelő»szky Ferenc/ 
vádlottnak terhére, ró [jak, hogy a nemzetiségi tűrvén \ 
végrehaj'ását sUrgeli. Vajaimkor. szőnie/.! képviselőjelölt 
korában. Apponyi Albert--gróf is fölvette programjába a I 
nemzetiségi törvény végí-ohajtását. Síit betanult egy tét 
beszédet 8 azt elmondta-' szAniezi választóinak. Akkor 
nem volt. ovi btlntetmúlVí dolog Apponyival szemben, 
miért inkriminálják ipofet. a vádlottal szemben, aki 
pedig vérszerint való tót.!'

A védd.,.kérésére.(ólogykor 'íidiirvényszék meg
szakította ..n tárgy adást s fokt«lá$á!v d$lii.tán bárom órára 
tllzto ki." • • ...........‘ ' ' " ■ . .

Délután azzál folytatta a védd beszédét, hogy a 
választás alkotmányomaktus,, -anupv alkalmat, ad a 
'népnek, jio^y a lUr^ényli(>z^(i.tnll^H'jé^tjpWy t* politikai 
véleményt nyilvánítson és %jiü.v.íi íj,iyi viseleté iránt iiitéz- 
•kedjék. Programéi a nép ad :i kéj) viselőnek , ys ipun a 
képviselő a nöjmoK. Veszelovszkv 'programjának^- első 
pontja-hazánk egVséjtifét, ós,1ii'ha!;fíÍ!íiVsii'gá,t' ' ^ ‘‘kért betel- 
lenségét. hangoztatja.'■'5Kéj»)!élenség. hogy valaki i ellen 
programja miatt IVlílifí'VrvifD''  ̂éljíií'áVt' mditsanak s ez 
eddig..nem..is töj-fént meg solia..,V(ísíelovszky beszédében 
nem volt egyetlen olyan.kifejezés, amely, alkalmas volna 
arra, hogy a ngpyl, Iblizga^sa,, A yiHulem.:-tanúinak 
Egybehangzó vallomása szerint a vádlott semmiféle 
ítirvénytelcnsé.gél. 7vágy^ izgatást sém' követett, ék Nagy 
derllltségel kellett a védőnek az a fejtegetése, hogy a 
magyar ember szerint a tót atyafi, a német pedig csak 
sógor. Nem lehel tehát hazafiul lanságnak nevezni, hogyha 
valaki tót hazafinak nevezi magát, mert ha van tót 
nlyafiság, van tót hazaliság is, . ami egyértelmű azzal, 

íjiogy az illető tót születési)', nyelvit, jó magyar ember.
A vádlói: főimentését kéri.

(!httdnys»ky Géza királyi ügyész válaszéit ezután. 
Elmondta. hogy amikor u nyilrai főispán Szemezel) 
járt, a yéíl.ő tótul akarta üdvözölni. A főszolgabíró erre 
kijelcnfoltn, hogy csak-■‘magyarul beszélhetnek; Miért 
ugassunk illegett nyelven? — kérdezte ekkor a védő.

mlitikai piirt folytat ellene. Alkotmányunk csak 
nemzetiség ellen való izgatást ismer, a magyar nemzet 
ellen való izgatásért felelősségre sem lehel vonni. Pro
gram beszéd ért még sóba senkit sem Üldözöd, a törvényszék.

Az e’nök ; Nem a programbeszédért, hanoin izga
tás miatt.

Veszolovszky kijelenti, hogy ő nem izgatott. Az 
állami nyelvről beszélt és nem a magyar nyelvről. 
Nincs fogalma a törvényszéknek, mi mindenre képesek 
a magyarok tót nemzetiségi párt hívóivol szemben. A 
közigazgatási tisztviselők meghurozolják becsületében 
és tisztességében.

Az elnök: Nem engedhettem inog, hogy közigaz
gatási tisztviselők ellen ily vádakat hangoztasson. Azok 
az ön egyéni tisztességét soha meg nem sértették.

Veszolovszky Poroncz : Ö csak a nemzetiségi tör
vény végrehajtását követelte. Családi tradicziói is ki
zárják az iziratási. Egyik őse Thöküly-nok életét mén 
tette meg, egy másik ősét éblialállal büntették, mert 
Thököly-nek híve volt. Családja ezért két falut kapott 
Thököly-löl. Őszintén szoroti a tót népet s érte elviseli 
szívesen a büntetést is, amelyet esetleg rá mérnök 
egyetlen tanú, aki terhelőén vallott ellene, Matolai 
Vilmos igazgató, de ez is alkoholista. A pör a járás 
föszolgabirája részéről bosszú müve. 0  a magyarországi 
szlávságof képviseli a parlamentben, de ott ezért nem 
üldözik. Csak a nyilrai magyarság üldözi öl. Slotlának 
csak azért volt fökorfoso, mert Slotta valamikor tanára 
volt. (íödingben egy barátjának meghívására jelent meg 
a kiállításon. Fölmentését kéri annál is inkább, meri 
nem, az ö személye, hamun egy országos pár! a vádlott. 
Nemzetiségi kérdés volt, van és lesz mindig.

Az elnök Veszolovszky beszéde után a főtárgyalásl 
befejezettnek jelenti ki. Az Ítéletet holnap délután öl 
órakor fogják kihirdetni.

VII. nap. A nyilrai törvényszék 28-án délután öt 
órakor hirdette ki Ítéletét a Veszolovszky Ferenez nem
zetiségi képviselő ellen indított bünpörbon. A törvény
szék Veszolovszky! a terhére rótt izgatás vádja alól fbl-

(Nagy mozgás.) Egy alkalommal a. wájo .mi társaságban j mentette. Az ítélet, mely igen nagy meglepetést költött, 
úgy nyilatkozóit, ltugy a pánszlávizmus bunkó, amely jgV szól:
most még a .mngyaröTc kyr/.cben'. van, de majd a tótok j A nyilrai királyi törvényszék mint büntető bíróság 
kezébo ■kerül s- majd höy.erik vele a magyarok fejét. jszabadlábon levő Veszolovszky Ferenez, nagyszombat 
(Mozgású)' 'A ';pánszláyok..-'n(«'n^jn<ínak inog semmitől, ille.töségH, római katbolikus, nős, gyermektelen ügyvé 
kárbozití'os/lörekvésoií:. ebiuiozditásóra s azután tagad--(lót és országgyűlési képviselőt a büntető törvény 172. 
ják izgatást,' ba: a; förvé-úy iéfeíösségre vonja őket. szakaszának második bekezdésébe ütköző nemzetis 
Kéri ^  yádlutt ejitéiósét. . • elleni izgatá két rendbeli vétségének vádja és követ-

-nap. Á‘. ;)^/l4rgy«'láspn az- Ügyész helyét ' kezményeinek terhe alól a büntotö perrendtartás 32C 
Trö\(í0r Róbert.. Elr.-' aUlgyé '̂. foglalta cl, aki'jelentette, szakaszának első pontja alapján fölmenti, 
hogy "p. ügyész1, ákadáíyozva*^van^ s azért >. ö t bízta meg A „icgokolás szerint, a vádlott, tagadásával szem-
képviseletevei, --ÍA ( yeiíj^izullin ,,^íi)ély.ds kénlésben | bon |iem bizonyult be az, hogy ö programbeszédeiben

magyar nemzetet említette volna, hanem csak birá 
latot mondott egyes intézkedésekről és intézményekről 
E bírálatban oly kifejezéseket használt, amelyek a 
a népben a fennálló intézmények ellen elkeseredést tá
maszthatnak ugyan, de ezekért, a vádlott felelősségre 
nőm vonható: mert a büntotö törvénykönyv 172. szá- 
kaszáltak második bekezdése az izgatás tárgyait, taxa
tíve -felsorolja, s ezek közölt a kormányintézkedések 
bírálata mint izgatás fölsorolva nincsen. A vádlott 
egyoldalit, hamis és téves következtetései különben som 
mennek túl azokon a határokon, amelyeken belül al
kotmányos országban az intézmények és hatósági intéz
kedések kritikája büntetlenül mozoghat, A vádlottnak 
az az éles kilak adása, hogy a tót nép el van nyomva, 
a közigazgatási ténykedések ellen és nem a magyar 
nemzet ellen volt irányozva: < mellett bizonyít az a 
körülmény is, hogy ezt a kifejezést a tiszta választások- 

szólva használta. Minthogy tollát hiányzik a jelen 
esetekben a büntető törvénykönyv 172-ik szakaszában

szólalt föl és pjol.4pj!pUeri-j1‘,fíó''-t,z ; ügyésfcnQk személyére | n 
tett niegj(!gyz^siH-‘págii!«1tálr sMakP%/,ol?et a dolgokat az 
Uj5yés»»c‘t ' é j i j ü k  megjegyzi, begy 
a védő "beszédében.-' Sokat'.-foglalkoy.oit Ihagamíigával és 
igy ö maga - provokálta "y.; ügyész .'megjegyzéseit. A 
védő közbe az elnök figyelmeztette,
hegy a,véjö fülloLyamn(l!«ssa'l' élhet, de- az'elnök szavait 
nem krít.izájlift])?;.1

A -yídö.
szlávizinus ViiiibtC*Vcrl\'liV̂ VáVk/.j>«í . Koiiézedálja, hogy
az ügyész történelmi. Íéhy;ö'k$t:, hozol? föl, de ezekből 
a mai viszonyokra politikai következtetést vonni nem 
lobot, llurbiiii |H48-iki ^zorepléscröl a Kittén elem van 
hivatva véleményt mondani- Nem akar obstruálni, de 
ók-óI a történetről nagyon sokai' lehelne beszélni.

Az elnök figyelmezteti, a védőt, begy beszéde már 
jObstmái-iij színezetével bir. A törvényszéknek nincs ki
fogása, ha a védelem történeti tényekre hivatkozik, d e j n 
a tárgyhoz nem tartozó fejtegetéseket és magyarázató 
kát nem .eugul üteg.

A védő tagadja, hogy a prágai l’alaczky-llnncj] 
íjtyfitikui ünnep lett volna. Egyszerűen irodalmi ünnep 
volt az. A Zsivona .egyesület sem politikai, liánom jó-14||rtpjt0|ta 
lékpliy női egyóslliei. Védi a fálra-bankot, amedy joggal jc|cn,e,
támogatja a neki,- tetsző jelölteket. A nagyszombati! o(|()(1 
Sucni Adalbert-égyésltlet katolikus imádságos könyveket j 
kiadó és terjesztő társaság. Ha tótul beszélnek egy
mással. ez azért történik, mert ez a nyelv nekik a 
legkedvesebb. A pörl a F. M. K.-E. kezdésére és 
megbízásából indították. (Nagy derültség.)

•b az cipők : - Megnyiigtalbatom n vádlottal, hogy 
sepv; ez!, sem bármely korábbi politikai' pör a F. M.
(y,OE.-tel • semmi-féle összefüggésben sincsen Fölhívja 
ft yodül, hogy a tárgyhoz nipnstj l̂mjó ..dolgokat mellőzzön

A védő kijelenti, hogy azt'liille, hogy a F. M. 
Ki E. közti bcb^áksvrik h' dologba. A V. M. K. E. egyik 
tisztviselője állandói liHllgatőja ezeknek a nemzetiségi

1 ’  . . .  -'tót/, i . , I . . , , ,  | a lin a la U d ll C K I U ,  d lllC iy iIC K  Ildi Id ld ld  d
liü^lknek . fA ■''vádlóit 'lölmeiffí-sót kéri, annál is iiiIxHbli,, ||Q|yét egy éjszukáro elfoglalt;! n tavasz.
i.l.lll .. I...... I ..í II I ■ «.l .... I I ... II I r 1, MLÍ ,1 I É ! r? I..'. * n  A.. ..n .ln ll I.. .. I. . .  AiiioH a királyi ügyész följelentése megkésett

tatlan tevékenysége előre sejteté ugyan a sikert, de ily 
nagymérvű és ennyire sikerült mulatságra senki sem 
gondolt. A terem, mely különben elég tágas szokott 
lenni, bizony szűknek bizonyult ennyi ember befogadá
sára. Nagyban hozzájárult a bál látogatottságához, hogy 
a rendezőség szép és kényelmes páholyt emeltetett, 
ezzel lehetővé tevén a bálon való részvételt olyanoknak 
is, akik nem tánczolnak. A páholy meg is telt, sőt még 
a garde des dames-ok székei is s a terem nagy része 
is tele volt nézőközönséggel. Természetes oka e nagy 
érdeklődésnek az, hogy évtizedek óta nem volt váro
sunkban magyar jelmezestély. A kiváncsi nézőket aztán 
teljesen ki is elégíthette a kosztümök tarka, sokaságban 
pompázó képe. A lampionokkal és nemzetiszinü drapé
riákkal díszített terem egy meseországgá alakult át, a 
mint a párosával rendezett jelmezesek zeneszó mellett 
bevonultak. A pajkoskodó, ugrándozó, vidám maszkok 
pajzán játéka, szebbnél szebb csoportozatai, majd a 
lassú keringőt lejtő tllndéri fényű jelmezek frakkokkal 
tarkázott tömege az „Ezeregyéjszaka" káprázatos képeit 
elevenité meg, S a halk ámulat moraját csakhamar a 
hangos tetszésnyilvánítás váltotta fel a nézők ajkain.
A kedv egyre nőtt s legmagasabbra hágott az I. négyes 
utolsó figurájában, amikor a jelmezesek levetették ál- 
arczaikat s a sok félreismerés kiderült. Vége-hossza 
nem volt a vidám kaczajnak, jókedvű tréfának, amely 
nem lohadt le reggeli 7 óráig, amikor a bál véget ért.

Kedves Carneval! sipkád jó helyre, esett s ti szép 
leányok, asszonyok és csúnya férfiak, midőn tépett 
toiletteteket, gyűrött frakkotokat álmos szemekkel, szo
morúan nézitek végig, bizonynyal nem a selymet sirat
játok, sem a vasalás árát, hanem azt sóhajtjátok: „Be 
kár, hogy vége!“

Jelen volt jelmezesek: Beniczky Ákosné, sakk- 
királynő; Bindfeld Ilona, pierette; Buócz Berta, török 
n ő ; Feitier Elza, reklám ; Fischer Berta, postás; Fischer 
Erna, havasi gyopár; Galanda Olga, jégkirálynő; Guthy 
Irén, lampion; Horn Ilona, harlekin; Hudák Endréné, 
virágárus ; Hollander Hermin, spanyol tánezosnő; Kertész 
Gizella, szatanella; Kossuth Anna, baba; Kossuth Ella, 
görög nő, Klein Irén, szerencse; dr. Láng Ernőné, 
baehansnö; Lehotzky Anna, Ámor; Lehotzky Ilona, ló
here ; Moskóczi Margit, pierette; Okolicsáuyi Guszta, 
éjkirálynő; Fatseli Vilmosné, tarokk ; Popper N., czigány- 
nö ; Reöthy Vladimirné, pók; Rosenthal Laura, rózsa; 
Singer Jolán, baba; Schwartz Renée, magyar; Strauss 
N., görög nő; Szochán Pálné, pierette; dr. Trombauer 
Árpádné, szív ; Volf Józsa, czigányleány; Zányi Kálmánná, 
japán nő; — Boldis Dezső, ó-német lovag; Buócz 
Károly, rokkokó; Dugovich Titusz, búsmagyar; Emmanuel 
István, torreádor; Jakubovits L., franczia tiszt; Kárpáthy 
Béla, gigerli; Kolossy Miklós, dominó; Lax Tivadar, 
Pierro; Lüwy Kornél, bohócz; Reöthy Vladimír, bolygó 
hollandi; Rakssányi Vilmos, zöldbéka; Velits Lajos, 
gouvernante; Záborszky Nándor, percczes; Zathureczky 
Miklós, szerecsen; Zorkóczy Tibor, dominó; Vogel 
Rezső, szerencsétlen flótás; Vitviczky Pista, kukta és 
még sokan, kiknek neveit nem sieriilt megtudnunk.

Közéletünk jelesei — élükön ifj. Justh György 
főispán, Beniczky Kálmán alispán, Berecz Gyula kir. 
tanfelügyelővel és hozzátart zóikkal, — valamint a tár
sadalom kedvelt szereplői teljes számban részt vettek, 
hogy jelenlétükkel az est fényét emeljék. Rég nem volt 
ily esténk, mely egyesítette v^'na a társadalom minden 
rétegét és osztályát jókedvű összhangban.

h í r e i n k .
— Kinevezés és áthelyezés. A m. kir. igazság

ügyi miniszter dr. OszwaUI Károly beszterczebányai kir. 
törvényszéki joggyakornokot a turóczszentmártoni kir. 
járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. Egry Aladár 
turóczszentmártoni járásbirósági aljegyzőt pedig a besz
terczebányai járásbírósághoz helyezte át.

— Személyi hir. Sztankovics Miklós szegedi M. 
Á. V. üzletvezető turóczi rokonainak látogatására a múlt 
vasárnap Ruttkára érkezett, ahol mintegy 10 napot fog 
thltcni.

— Esküvő. Lázár Jenő m. kir. csendörföhadnagy 
f. évi február hó 16-án délután 2 órakor fogja oltárhoz 
vezetni Boldis Ignácz felsőkereskedelmi isk. igazgatónak 
kedves leányát, Ilonkát. A polgári esketés után a nász
nép a helybeli ág. h. evang. templomba vonul, ahol az 
egyházi szertartás fog megtartatni. Ennek megtörténte 
után a meghívottak az örömszülők házánál lakodalmas 
ebédre gyülekeznek.

— Köszönetnyilvánítás. Ifj. Justh György főispán 
ur ö méltósága a Ruttkán építendő rom. kath. templom 
alapja javára rendezett szinielőadás jövedelméhez 25 k. 
69 fillérrel hozzájárulni és ezzel a tiszta jövedelmet 500 
koronára kiegészíteni kegyeskedett. Midőn a főispán 
ur a vallás- és nevelésügy iránti érdeklődésének 
eme legújabb bizonyítékát nyilvánosságra hozni kedves 
kötelességemnek tartom, kegyes adományáért, a rende
zőség nevében, ez utón is hálás és őszinte köszönetét 
nyilvánítok. Ruttkán, 1904. évi január hó 27-én. Komora 
János, plébános.

Riadalom a  nemzetiségi bankokban. Az a
mozgalom, amely a nemzetiségi pénzintézetek megrend- 
szabályozását czélozza, nemcsak a Felvidéken, de külö
nösen a románok között is nagy visszatetszést idézett 
elő, aminek lapjaikban is kifejezést adnak. A külföldi, 
különösen pedig a cseh lapok erősen kikelnek ezen 
mozgalom ellen, mert abban a nemzetiségi mozgalmak 
erőforrásait látják megtámadva. Mi pedig örömmel kon
statáljuk, hogy ez a porosz mintára tervezett törekvés 
mindinkább hódit és ezzel, hogy a Pénzintézetek Orszá- 

F.Tió 23-án zajlotHc a turóczi magyar ifjúság igos Szövetsége megalakul, megtalálta már a kereket is

inoghatározott izgatás ismerten; jele : a vádlottat 
és következmenvei alól löl kellett menteni.

Az Ítélet hünügyi költség 
A királyi ügyes; 
i)0; a vádlott, -

a kincstál 
[lelet ellen 
iint védője

vád

ellen
fülob-
meg-

Álarczos jelmezestély.
Carneval herczcg ő fensége széles jókedvében 

magasra hajította csörgő süvegét s a csengő, bongó 
sipkát elkapta egy pajzán szellő és vitte, vitte. — Min
denütt, a merre csak elszállt, a jókedv, pajzánság, Hul
latni vágy maradt nyomában, az arezok kipirultak, a 
szemek felcsillantak, a muzsika megszólalt, mindenki 
mulatott. Végre a gyors szellő is elfáradt s a sipka 
búsan szállt alá a földre, a hófedte hegyek tövébe, de 
itt még egyszer mcgkisérlé csilingelő szavának ellen
állhatatlan erejét, amelynek hallatára a hó felolvadt

v í. j ujiMlyFiiliV F«i;oiiu» i.^jio^y az'jelmezestélye. Az előkészületek, a rendezőség fáradha • | arra, melyben áldásos munkáját megindíthatja.
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— Carneval. A vármegyei kórház javára rendezendő 
zártkörű tánczestély rendezősége most küldi szét a 
meghívókat. A tánczmulatság védnökségét ifj. Justh 
György főispán vállalta el, a rendezőség élén pedig dr.
Beniczky Ákos elnök és Trombauer Árpád és Párvy 
Endre alelnökük állanak. Belépő jegyek: személyjegy 
2 kor., családjegy 5 kor. A február hó 13-án tartandó 
tánczmulatság iránt megyeszerte igen nagy az érdeklő
dés. Jegyek előre válthatók Moskóczi Ferenczné könyv- 
kereskedésében. — A turóczszentmártoni kereskedő 
ifjúság február hó 20-án a „Doniszálló" nagy termében 
tartja a helybeli kereskedők védnöksége alatt rendezendő 
tánczmulatságát.

— Halálozás. Keviczky Adolf földbirtokos, f. hó 
23-án Keviczen, 77 éves korában elhalálozott. Az el
hunytban, ki az egész községben közbecsülésben állott,
Keviczky István árvaszéki elnök és Keviczky Imre köz- 
gazdasági előadó nagybátyjukat gyászolják. Temetése 
nagy részvét mellett ment végbe.

— Uj csendőrőrs. A csendőrőrsök szaporítása 
Turóczvárinegyének is két uj csendőrállomás jutott, 
a tótprónai és szuesányi. A tötprónai már szervezve van, 
sőt annak sikeres működéséről lapunk más helyén már 
hirt is adtunk. A szuesányi állomás szervezését most 
fejezték be és működését e héten kezdette meg.

— Pamflet. Prágában, L. Srb kiadásában, „A 
tótok elnyomatása a magyarok által" czimü pamflet 
jelent meg több európai nyelven, amelyből egy német 
nyelvű példány a mi kezeinkhez is eljutott. Hogy micsoda 
hang uralkodik ebben a szennyiratban, amelynek, úgy 
látszik valamely tiszolezi tót prókátor a szerzője, arról 
a 47. oldalon olvasható eme sorok nyújtanak Ízelítőt:
„Látjuk, hogy nemcsak a nem magyar népek nyelvét, 
hanem azoknak az erkölcsösségét is fenyegeti a magya
rosítás. Hiába, ti magyarok az igazságosság iránti érzéket 
elvesztettétek, az isteni fogalom e legmagasztosabb 
érzékét, az emberi erkölcsösség eme legragyogóbb jelét; 
ti magatok zártátok ki magatokat Európa erkölcsös tár
sadalmából! Egyetlen egy müveit európai ember sem
ejti ki neveteket anélkül, hogy azt az erőszakkal ne molvlip? t i
azonosítsa. Magyar, eröszaktevő, elnyomó." -  Ennek V £ ,ésZvényesek tisztelettel meg-
a pamfletnek a tartalmát bő kivonatban fogjuk ismer-1 llvatnaK '

3. Hudálc Endrfné virágárus leír,« .virágeladásából:2 5
korona, összes bevétel 481 kor. 40 fill. összes kiadás ^  r /
268 kor. 36 fill. Tiszta jövedelem 213 (kettőszáz tizen- .V 
három) kor. o* f. A bizottság a számadások hitelesítése 
után a tiszta jövedelmet képező 213 korona 04 fillért 
liptóvármegye alispám hivatalához hivatalos letétbe he- ^  
lyezte, egyúttal értesítette a báró Balassa Bálint eltemetése 
és síremlék felállítására társadalmilag alakult bizottság &  
intézőségét, hogy ezen összeg felett a jelzett czélra ren- << 
delkezzék. Felülfizettek: Justh György, Justh Ferencz, Q  
és Láng Ernő cellulozegyári igazgató 10—10 korona; 7<
Emmanuel István (Vcrbó) 7 korona 60 fillér; Reőthy £
Vladimír 5 kor.; Toperczer Sándor 4 korona 40 fillér;
Kuffler Zsigmond 4 kor.; Briescsátiszky Matild, Náthán 
Henrik 3—3 korona; Roll Béla 2 kor. 40 fill.; Berger 
Jakab, Orosz Soma, Kellermann Gyula, Patsch Vilmos,
Spitzer Albert 2—2 korona; Rosenthal Fülöp, Vdofka 
Károly, N. N. 1 kor. 60 fill.; Gaal Emil 1 kor.; N. N.
40 fillér. Fogadják a felülfizetők a rendezőség hálás 
köszönetét.

Felelős s z e rk is j  
Főm űn K atára: H
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A Turóczi Gazdasági Takarékpénztár r. t.
Znióváralján

folyó övi fobrmtr 14-én déluttín 2 órakor 
az intézet helyiségében tartja

rendes közgyűlését,

A hölgyvilág
részére I
Minden t. hölgy saját maga 
minden divat szerint, farad 
súg nőikIII kcs/.iiliHti ruháját 
a/, igazítható női derék- 
szabászati készülék segé- 
Ivével anélklll, hog.v szabá
szat) r a j z o t  megtanult 
volna. Emu készülék minden 

testalkat részére

s z a b á l y o z h a t ó .
Akadémiaiig vizsgázott. Számot elismerő iratok

Egy készülék ára 3 korona.
Utánvét mellett! Utánvét mellett!
Minden kulturáltamban t irv. védve és szaba

dalmazva
Főképviselő egész Európára :

E. D R E C H S L E R ,
BÉCS, VI/2. Liniengasse 18.

Képviselők minden helységben kerestetnek.

tetni lapunkban, hadd lássák, akiket illet,'hogy mily 
karrikaturát rajzolnak hazai viszonyainkról hazai pán- 
szlávok.

— Kanyaró. Ez a veszedelmes gyermekbetegség 
legutóbb Mosóczon lépett jöl járványszeríileg oly mér
tékben, hogy az ottani ág. h. ev. iskolában a tanítást 
két hétre be kellett szüntetni.

— A „T átra" terjeszkedése. Amint trencséni 
levelezőnk írja, a turóczszentmártoni „Tátra" bank, mely 
fiókjaival már az egész Felvidéket elárasztotta, újabban 
Trencsénben is fiókot állított fel. Ennek a terjeszkedés
nek nincs okunk örvendeni.

— A csendőrség dicsérete. Szívesen emlékezünk 
meg csendőrségünknek hasznos munkásságáról, amely
nek folytán a Tótpróna vidékén napirenden volt kihá
gásoknak véget vetett. Annyira voltak már azon a vi-. 
déken, hogy a személybiztonság is veszélyeztetve volt,! 
mert a kóborczigányok fenyegetései miatt a lakosság 
állandó rettegésben élt. Most mindennek vége szakadt, 
amióta Tótprónán a csendőrőrs működését megkezdette. 
Mert ha valami apróbb lopás elő is fordul még, a 
csendőrség azonnal kinyomozza a tolvajt és az ellopott 
tárgyakat visszaszerzi a károsultaknak.

— Vatra. Hogy a cseh-tót kölcsönösség eszméje 
mily mértékben terjed, ennek egyik újabb bizonyítéka 
az is, hogy a morvaországi, sziléziai és magyarországi' 
tótság főiskolai tanulói, tehát a jövő reményei, Vatra 
czim alatt uj lapot indítottak meg, amely a cseh-tót 
kölcsönösség eszméjének szolgálatában áll. Mindjárt az 
első számban több magyarországi tót levelező panasz
kodik a tótok elnyomásáról, arról az erőszakról, amelyet 
a magyarság a felvidéki tótságra gyakorol. Hát persze, 
ezek a fiatal diákok azt ismételgetik, amit az öregek
től hallanak, de amiknek valódiságáról éppen úgy nincse
nek meggyőződve, mint azok, akik e rágalmakat ter
jesztik.

— Közgyűlés. Liptószentmiklósról Írja levelezőnk:
A helybeli izr. hitközség e hó 24-én tartá Stark Ármin 
elnöklete alatt rendes évi közgyűlését. A jelentésből ki
tűnik, hogy az évi bevétel 29144 kor., a kiadás 28160 
kor. volt. A Herz-féle alapítvány kamatainak hovafordi- 
tása még mindig nincs eldöntve. Az évi jelentést tudo
másul vették és az elnökségnek bizalmat szavaztak. 
Újra meg lettek választva elnöknek Stark Ármin, alelnök- 
nek Steiner Manó ügyvéd, pénztárosnak Schwalb Manó.

— Tűz. 28-án este úgy 9 óra tájban tűzlárma 
verte fel Mosócz csendes utczáit. Belovics F. rőföskeres- 
kedő üzlete kigyuladt s bár a tűzoltóság s összeszaladt 
nép mindjárt az oltáshoz fogtak, nemcsak az üzlete, de 
raktára s lakása is a tűz martaléka lett. Szerencse, hogy 
szélcsend volt, igy a szomszédos házak nem szenvedtek 
kárt, bár a kár igy is tetemes.

— Orvos nélkül. Nagy az elégedetlenség a kö
zönség körében, az úgynevezett alvidéken amiatt, hogy 
a stubnyafürdői orvos betegsége miatt ott orvost alig 
kaphatnak. Tótprónán pedig azért, mert az évek óta 
üresedésben levő orvosi állás még mindig nincs betöltve.
A közönség érdekében szükséges, hogy ezen tarthatat
lan állapotokon sürgősen segítve legyen.

— Nyilvános nyugtázás. A turóczmegyei ifjúság 
által f. hó 23-án rendezett álarezos jelmezestély szükebb 
körű bizottsága f. hó 25-én a bevétel és kiadások szám
adásait lezárván, a következő eredményt állapította meg. 
Bevétel. 1. Jegyek elárusitásából: 380 korona 60 fillér!
2. Felülfizetések és jegymegváltásokból: 75 kor. 80 fill.

(lúfiihi.U.nnxki;. Akv Moskóczi Ferenozná

hivatnak.
Napirend:

1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági 
jelentés és az 1903. évi zárszámadásainak be
mutatása.

2. Határozathozatal a tiszta nyereség fel
osztása iránt.

3. Az ügyvivő igazgató , az igazgató tanács, 
a felügyelő-b izottság  és a bíráló-b izottság  vá
lasztása.

4. Esetleges indítványok.
Znióváralján, 1904. évi január hó 25-én.

flz igazgatóság.

PERLZWEIG J. órás 
és ékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
és ezüstnemtlekben, 
fali-és zsebórákban.
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Nyom. a turóczszentmártoni magyar nyomdában. -  Moskóczi F.né.
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