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A tőt nemzetiségi töreHVéseH
a történeti igazság Világításában.
VI.

Brof Z a ; Károly szerepe a tótok kiirtásában.
„Az 1841. év szeptember havában
tartott evangélikus egyházi zsinaton
nyíltan azt hangoztatták, hogy a tó
tokat és a tót nyelvet ki kell irtani,
— mondja Pietor Ambrus az ő bro
súrájában, — aki pedig ezzel ellen
kezik, annak homlokára a hazaárulás
bélyegét kell sütni s vele mint hon
árulóval elbánni. Itt már az uniós
törekvések voltak észlelhetők. Zay
Miklós gróf és társai abban látták a
magyarság érdekét, hogy az ág. hitv.
evang. és a református egyházak
egyesüljenek, amely utóbbi „magyar
egyház" ; igy aztán könnyű lenne
megmagyarositani a tótokat. A küz
delem azután állandó volt az összes
egyházi gyűléseken."
Hát Pietor Ambrus katholikus
ember s igy nem igen lehet jártas a
k ét protestáns egyház ügyeiben és
történetében. Még az egykori evang.
egyházi főfelügyelőnek a nevét se
tudja helyesen, mert az nem volt gróf
Zay Miklós, hanem gróf Zay Károly,
s ami egyebet ir a grófról és az
1841. évi zsinatról, a krónikásnak
igazán irigyelni való rövidségével és
határozottságával, az alapjában, lénye
gében véve épp oly téves, mint a
Miklós név.
Tény az, hogy Zay Károly gróf
az unió — a két protestáns egyház
egyesülése — eszméjét fölvetette s
az ezért való mozgalmat megindította;
de nem kevésbbé tény, hogy azt nem
a tót nyelv és a tótok kiirtása czéljából, hanem az evangélikus egyház
és a protestantizmus érdekében tette,
minthogy az volt a meggyőződése,
hogy az egyre jobban terjedő pán
szlávizmus az evangélikus egyházat
veszéllyel fenyegeti.
De halljuk a történelem szavát,
halljuk magát a grófot, — tehát két
koronatanút, akik ellen Pietor Ambrus
nak se lehet kifogása. Vagy igen?
„A magyarok saját átalakulásuk
kérdéseivel egészen elfoglalva, — Írja.
Kerékgyártó Árpád, — sokáig észre
sem vették, mily nagy fejlődésnek
indult a pánszlávizmus azon szláv
fajokban is, melyek Magyarország
határaiban a magyar alkotmány védszárnyai alatt éltek. „A szlávok
mond Kramarcsik — már birtoká
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ban képzelték magokat azon fénynek
és nagyságnak, mely őket, vezérök,
Kollár ábrándjaiban elbájolta; már
feltámadtak képzeletükben Magyarország ellen". Különösen az ágostai
evangélikusok egyháza volt a pán
szlávizmusnak tűzhelye s az evang.
papok és tanítók apostolai. Főiskoláik
ban a növendékek szláv társulato
kat alkottak és pánszláv irányú dol
gozatokat készítettek s e törekvéseket
még Józseffi szuperintendens is elő
mozdította. Ezek 1840-ben már a
magyar nyelvet illető törvény ellen
is kikeltek, a magyar nyelv és nem
zetiség ellen mind hangosabb gúnyra
fakadtak.
Gróf Zai Károly 1840-ben az ág.
vallástételüek főfelügyelőjévé válasz
tatván, buzgalommal kelt ki a pánszláv
törekvések ellen, melyek által nem
csak a magyar nemzetiséget, hanem
az evang. vallást is fenyegetve lá tta ;
mert maga Kollár is egy nyilatkozott:
„elmúltak az idők, midőn eleink a
nemzetiséget a vallás miatt elfojtották". Zai tehát a pánszláv társulato
kat részint eltiltotta, részint szigorú
felügyelet alá helyezte; de egy más
eszme valósítása által is igyekezett a
pánszlávizmust ellensúlyozni. Ugyanis
indítványozta, hogy a helvét vallástételű protestánsok által Pesten felálittatni tervezett egyetem a két
protestáns felekezet összpontosított
ereje és egybeolvadása által hozassák
létre, mi által Zai saját felekezete
magyarítására, vagy a pánszláv törek
vések elfojtására czélzott leginkább.
Egy közös választmány neveztetett
ki mindkét hitfelekezet részéről az
egybeolvasztás eszközlésére s bár a
„Pesti Hírlap" e részben vérmes
reményeket táplált, midőn felkiáltott:
„mi a meggyőződés szent hitével
mondjuk: az unió meglesz!" mégis a
pánszlávizmus szikláin hajótörést szen
vedett az unió nagy eszméje, mert a
pánszláv papok és tanítók titkon
mindent elkövettek az eszme meg
buktatására. Zai az ügyet az 1841.
szeptemberben tartott egyetemes konveut elé terjesztvén, itt a magyar
érzelmüek nem akarták a vádak fel
halmozásával a kedélyeket elmérgesiteni, hanem kíméletes hallgatással
mellőzték a pánszláv irányok részle
teit s megelégedtek azzal, hogy Zai
főfelügyelőnek hazafias eljárásáéit a
konvent köszönetét szavazott, az
iskolákban a tót társulatokat végkép
eltiltotta s a 2 evang. felekezet unió
jának óhajtását egyértelemmel vég
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zésül kimondotta, A pánszlávok a
nyilvánosság előtt, többségűk daczára
is, meghunyászkodtak ugyan, de
névtelenül németröpiratokban s kivált
az augsburgi hírlapban, a magyarokra
mindenféle rágalmakat szórtak, költött
eseményeket hireszteltek, melyek
szerint a magyarok a szlávokat
nyelvük használatában s kifejtésében
meggátolni, a magyar nyelvet pedig
még a családi és társaséletben is
rájok erőszakolni törekednek. Sokan,
kik nem tudták, hogy az augsburgi
újság orosz zsoldban áll, hinni kez
dették, hogy a magyarok életre,
halálra harczot üzentek országukban
minden idegen nemzetiségnek. Azon
ban olyanok is, kik jól tudták, mikép
áll a dolog Magyarországban, mint
gróf Thuti Leó, a cseh nemzetiség
egyik legszenvedélyesebb előharczosa,
védelmére kelt az állítólag elnyomott
szlávságnak. A kesztyűt Pulszki
Ferencz vette föl, ki a Thunnal foly
tatott levelezésben győztes is lett."
A következő — 1842. — évben
|
egy tót küldöttség járt Becsben
— igy olvassuk ezt a Pietor brosú
rájában — (Jozeffy szuperindentens,
Hodía M. M., Chalupka és Ferienéik),
amely a trón előtt előadta a maga
igazságos kívánságait, egy iratba
foglalva, melyet több száz előkelő
egyházi és világi férfi irt alá. A
király ezt felelte: „Magyarországon
minden nemzet törvényes és igaz
ságos utón művelődjék és a saját
nyelvében fejlődjék. A legfelsőbb
hatalom nemcsak hogy akadályokat
nem fog gördíteni a nemzetek törek
vései elé, hanem támogatni is fogja
őket törekvéseikben." S mikor ezek
a férfiak hazatértek, inkvirálták,
üldözték őket, Heves küzdelem folyt
azután az egyházi gyűléseken.
Hát ezt is irigylésre méltó rövid
séggel jegyezte föl Pietor Ambrus a.
kartársak és utódok részére, azoknak
naiv hiszékenységére spekulálva,
hogy ime, maga a király is igazat
adott a tótoknak, sőt még a legfőbb
hatalom támogatásáról is biztosította
őket. Hiszen igaz, igaz, a krónikás
nak nem lehetett feladata a pánszláv
papok, a Hodáák, Chalupkák és tár
saik viselt dolgait, hazafiatlan s perfid üzelmeit a maguk meztelenségé
ben, ha illő rövidséggel is, följegyezni,
amint azokat a részrehajlatlan tör
ténelem följegyezte, beigazolva velük
azt, hogy ami rendszabály e haza
fiatlan egyénekkel szemben foganatba
vétetett, csak védelmi eszköz volt a
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magyarság részéről. A négy pánszláv
pap emlék-, illetve panasziratában,
melyet a király elé terjesztettek,
— ‘mint alább látni fogjak — oly
perfid állítások is foglaltatnak, a
melyek egyenesen a király becsapatását czélozták, feltételezve róla,
hogy — mint annyi ország gonddal
terhes uralkodója — Magyarország
viszonyait nem ismerheti annyira,
hogy a perfidiájukat észrevegye. S a
„tót nép" neveden mertek panaszra
menni a király elé, holott ezt a jámbor
népet minden igyekezetük ellenére
még nem sikerült annyira félrevezetni
és fellázítani, hogy az a neki szánt
hálóba tévedt volna, hogy a pánszláv
izgatók hazaellenes, örült elveit el
fogadta volna. Mindössze nehány
száz fanatikusból állott akkor nálunk
a pánszlávizmus elveit valló ultratót
csoport, jobbára papokból, tanítókból,
szláv dicsőséget szomjuhozó Kollár
imádókból, holort a tót nép legalább
is vagy 800,000 főből állott akkor,
köztük számos jómódú, józaneszü
polgár, akik a leghatározattabban
tiltakoztak a pánszlávizmusnak a tót
egyházba való becsempészése ellen,
azokon a konventeken is, amelyekről
a Pietor Ambrus brosurája említést tesz.
De hadd szólaljon meg itt is maga
a történelem, az a történelem, amely
tisztább forrásokból, megbizhatóbb
krónikákból merítette adatait és igaz
ságait, mint aminők a Pietor forrásai
és krónikája.
„A pánszláv papok és tanítók
— Írja Kerékgyártó Árpád — elé
gedetlenséggel tapasztalván, hogy az
országban nem igen boldogulnak és
pártjok egyre fogy, ügyüknek a kir.
szék árnyékában kerestek pártfogást
és miután a királyhoz küldendő folya
modványra 200 aláírást nyertek,
Józseffi szuperintendens 3 más pap
társával 1842. májusban a folyamod
ványt a királynak benyújtotta, mely
nek főbb pontjai a kővetkezők voltak:
1. Vannak, kik az egész országot
inegmagyarositani akarják. 2. Az
evang. tót nép s kivált annak lel
készei, nyilvánosan gunyoltutnak. 3. A
magyar nyelv a nyilvános isteni
szolgálatnál feltolatik 4. Néhol az
iskolai gyermekeket rögtön magya
rokká akarják változtatni, i. A magyar
hírlapok papjainkat és tanítóinkat
gúnyolják, mivel a szlávság iránt
rokonszenvet mutatnak. 6. Legfájlalmasabbau esett az. hogy még fő
felügyelőnk, gróf Zuy Károly is a
túlzó magyarokhoz hajlott, ki 1840-ben
tisztfoglaló beszédében azt m ondta:
„a magyar nyelv leghívebb véde
hazánk szabadságának s a protestan
tizmusnak, a magyarság gyözedelme
egyszersmind diadala a szabadságnak
és értelmiségnek.' Ő az ártatlan szláv
literátorokat honárulási irányokról
vádolja. Az 1841-iki közgyűlésen a
szláv tanulók társulatai eltiltattak. A
főfelügyelő s mások e tulbuzgalma
idegenességet szül a magyarság ellen.
7. Sérelmünkre van az is, hogy a
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törvény szerint az egyházi anyakönyveket magyarul kell vezetnünk.
8. Sérelmes a z 'is , hogy a bevádolt
tótok magokat sem egyházi, sem
világi törvényszékeik előtt auyanyelvüköu nem védelmezhetik. 9. A
magyar lapok vádiratainkat föl nem
veszik. 10. A pesti egyetemen a szláv
egyetemes nyelvnek nincs tanszéke,
l l ' Leginkább szomorít bennünket,
hogy a túlzó magyarok nyelvüket
már a tiszta tót községekbe is be
viszik. Az iskolákban sürgettetik a
magyar nyelvtanulása. Nógrádinegyébeu és másutt magyar nemzeti pénz
tár alkottatott a tót gyermekek megtnagyarositása végett, mi ezeket és
a szülőket csábítja. 12. Több helyen
a szláv istentisztelet megmagyarosittatott, mint Szarvason, Nyíregyházán
stb. 13. 1827-ben Veszprémben Lajoskomárom 4 tót lakosa, az elöljáróság
elleni kikelés és makacsság ürügye
alatt, egyedül nyelvükért botozUttak
meg. — Kérték ezekhez képest Ő Fel
séget: védje őket a rágalmak ellen,
nevezzen ki Budán és Pozsonyban
több tót czenzort; állítson fel az ev.
főiskolákban és a pesti egyetemen
szláv nyelvi és irodalmi tanszéket,
engedje meg, hogy egyházi kormányügyeikben és az anyakönyvek veze
tésében a latin nyelvet használhassák
s mentse meg egyházaikat és iskolái
kat a magyaritók tulbuzgalmától.
Tekintetbe véve azokat, melyeket
Kollár a „Slawy D cera“ költemény
ben s mások a-„G itrenkában“ a ma
gyarok ellen nyomattak, nem látszik
e papoknak a sajtó elleni panasza
alaposnak ; azon lépésük pedig éppen
alkotmányellenes, hogy több czenzor
neveztessék ki. De világos az is,
hogy ha a többség a magyar nyelvet
fogadta el, mint Rozsnyón, Szarvason,
Nyíregyházán stb., ez ellen a papok
nak kikelni nem volt szabad és nem
volt joga, mert az ágostai hitvallásnak
egyházi kormánya teljesen demokrácziai lévén, az isteni szolgálat nyel
vét minden község önmaga, a tano
dákban a tannyelvet a szuperintendális gyűlések határozzák meg. Az
ágostai vallásuak közgyűlése e folya
modványt, mint egyházi kormányra
és alkotmányos nemzetiségre nézve
sérelmest, jegyzőkönyvileg rosszalta
s ünnepélyes óvást tett. Továbbá a
nemzetiség elleni mozgalmak meg
vizsgálására választmányt nevezett.
Végre kijelentette azt is, hogy a tó
tokat anyanyelvűktől megfosztani egy
általában nincs szándékában. A szláv
papok azonban bátorítást szemlélve
abban, hogy a bécsi kormány hanya
gon nézte a magyar nemzet elleni
izgatásokat, a tudatlan tömeg szen
vedélyeihez folyamodtak fondorlataik
kal ; de a nép józanabb volt, mintsem,
hogy magát e vagy bérelt, vagy ra
jongó izgatók által elcsábittatni en
gedte volna. Azok száma, kiket a
tótok közt a magyar nemzetiség és
nyelv elleneivé tettek, az 500-at alig
haladta meg.*

A küldöttség azonban a minden
ható kanczellárnál, Metteraichnél is
járt, aki Hodáa M. M. szerint („Dér
Slowak* 34. oldal) igy nyilatkozott
előttük (gyorsíró azonban nem volt
jelen s a herczeg nem adta ki Írás
ban nyilatkozatát, ami kissé apokriffé
teszi a kanczelláruak tulajdonított
enuncziácziót):
„A magyarok C9ak elmaradottsá
guk feletti keservükben igyekeznek
vakon utánozni a többi európai nagy
népeket, meg nem fontolva azt, hogy
küzdelmeikben ők lesznek a veszte
sek. Ami ott, abban az 52 republiká
nus által alapított aljas körben tör
ténik, azt csak addig engedjük tör
ténni, inig nekünk kényelmetlen nem
lesz. Az önök joga úgy áll, mint a
szikla, az önök joga term észetes és
elévülhetetlen. Ő Felsége semmi esetre
sem fogja az önök nemzeti jogaikat
(???) megnyirbálni engedni, sőt ellen
kezőleg: istápolui fogja azokat. Tö
rekedjenek arra, hogy a mi az önök
ellenesei által elvétetett, igazságos
utón visszaszerezzék. “ Metternich nyi
latkozatának ezt a magyar szövegét
egy brosúrából idézzük, de ez a for
dítás nem bü, mert a Hodáa német
brosúrájában ekképen hangzott volna
a nyilatkozat: „Die Magyarén stürzten
nur aus Árger Uber ihr jedhinsichtliches Zurückbleiben den übrigen Nationen Buropes blindlings nach und bedachten nicht, dass sie sich überstürzen w erden; die 52 ungarischen
Republiken böten sebon ein weites
Féld in’s Leere hinzurennen. Aber
was da in diesen wiedrigen Régiónén
getrieben wird, lassen w ir gev/ahren,
so lángé es uns nicht unbeguem wird.
Ihr Recht steht auf einem Felsen,
denn es ist ein unverjahrbares Recht
dér Natúr. Die Regierung Sr. Majestiit wird Sie in keiner gesetzlichen
Unternehmung zűr Hebung Ihrer Nationalitat hemmen. sondern nocli unterstützen, trachteu Sie dabei so zu
verfahren, dass das, was Sie verletzt,
Ihnen von dér Gegenpartei mit Recht
nicht schuld gegeben werde. Quod
tibi fieri non vis, alteri ne fecerisl*
U. s. w.
Ha igy modta Metternich, jól
mondta. Hisz senki se konflskálta el
a tótok term észetes jogait. Az a négy
pap, aki küldöttségben já rt a király
nál és a kanczellárnál szóló bizonyí
téka ennek s a nemzetiségi művelő
désükben sem gátolta őket senki,
csak a hazafiatlauságukat, a pánszláv
üzel meiket, a magyargyülöletüket, a
perfidiákat nem nézhette, nem tűrhette
a magyarság s mikor az ultratót fa
natizmus később még fegyverhez is
nyúlt, bitót is kellett állítani a honárulók részére. „Ő Felsége kormánya
Önöket a nemzetiségük fejlesztésére
irányított törvényes vállalkozásaikban
nemcsak hogy gátolni nem, de sót
támogatni fogja*, mondotta volna
Metternich, hahogy Hodáa, aki maga
is jelen volt a kihallgatáson. Hát tör
vényesek vagy pedig törvénybe Utkö-
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zők voltak-e a pánszláv apostolok
törekvései ? .Igyekezzenek Önök, szólt
továbbá Metternich herczeg a küldött
séghez, igyekezzenek Önök ebben
akképen eljárni, hogy azt, ami Önö
ket sérti, az ellenpárt Önöknek jog
gal szemükre ne vethesse." No hát,
követték-e ezt a tanácsot Hodía és
társai? Nem követték, sem előbb,
sem utóbb, mert a pánszláv megalomániájukból, a melybe szinte bele
őrültek, dehogy is gyógyította ki őket
a kanczellár nyilatkozata és az, ami
velük hazatértük után történt. Aki
szelet vet, vihart arat.
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támadást — melyet a zsolnai gyűlés már
meghirdetett — csak úgy verhetjük vissza
sikerrel, ha egyesek épp úgy, mint a külön
féle pártárnyalatok elveit vallók, logyőzve a
lelkűkben háborgó szenvedélyt, behódolnak
annak a magasztos elvnek, mely félszázadon
át sikerrel koronázta küzdelmeinket: a haza
minden előtt.
Reméljük, hogy éppen most, midőn a
nemzet mindenkitől áldozatot kíván, nem lesz
nek kicsinyeskedők, Kik előtt a sokszor meg
sem indokolható személyes motívumok, a
helyzet, az adott körülmények elbírálásánál
nagyobb súllyal esnének a mérleg serpenyő
jébe, mint a nemzet, semmi körülmények közt
fel nem áldozható érdekei.
Valamint a múltban úgy a jelenben sem
Uj czégér.
vezet bennünket más hit, más meggyőződés,
A tót nemzetiségi párt, mint hitelszövet- mint az az egyedül üdvös elv, hogy a felvi
kezet megbukott. Részvényei azok között, déki magyarságnak, valjanak bár egyesek,
akikre megalakulásakor számított, nem talál vagy egy tetemes kisebbség bármily politikai
tak valami nagy kelendőségre s igy egy-két elveket — egygyé, egy áttörhetetlen falánksszá
évi tengődés után nem maradt más hátra, kell tömörülni akkor, midőn oly oldalról ér
mint a felszámolás. Ez meg is történt. Ezút bennünket a támadás, mely a magyarság
tal nem Turóczszentmárfonban, hanem Zsolnán, vezető szerepét s ezzel együtt a nemzet
a régi és az uj igazgatósági tagok teljes rész szupremácziáját veszélyezteti. Tartsuk szem
előtt a régi közmondás tanulságát: Concordia
vétele mellett.
Konstatáljuk és elismerjük, hogy ez a parvae rés crescunt, diskordia raaximae dilafelszámolás nemcsak nem jelenti a tót nem buntur. Es ha valamikor, úgy ma van szük
zetiségi agitáczió megszűnését, sőt ellenkező ség erre az áttörhetetlen tömörülésre! Ma,
leg, teljes érvényesülését jelenti annak a midőn támogatást a züllött politikai és tár
sokkal veszedelmesebb áramlatnak, mely sadalmi viszonyok közt nem remélhetünk
Hodzsa, Szkicsák, Juriga és társaik vezetése sehonnan, ma, midőn a magyarság becsüle
mellett a múlt év nyarán megindult s a ná- tének védelmében a mindig győzelmesen hor
rodnisták nagy ijedelmére Árva, Liptó, Tren- dozott zászló dicsőségének kiküzdésében saját
csén, Nyitra, sőt P 02 Sonymegy ében is jelen erőnkre vagyunk hagyatva.
Ha sikerül megteremteni őzt, a győzolem
tékeny tért hódított.
Szigorúan véve tehát a történteket, a f. kivívásához megkívánt egyetértést, amely
hó 18-án megtartott zsolnai tanácskozás tisz kellő mérséklet mellett feltétlenül bizonyos,
tán csak czégváltozást jelent, amikor is a ná- akkor bizalommal nézhetünk a jövő nehéz
rodnisták, a körülmények kényszerítő hatása feladatai elé. Az uj firma mellé sorakozott
alatt, ennek az uj álamlatnak fenntartás nélkül vezetők és ezégjegyzők aknamunkái megfog
behódoltak s a politikai presztízsére nem igen nak törni tömör sorainkon s a győzelem, a
kényes turóczszenfmártoui vezérek mit tehet siker pálmája a mi kezünkben marad.
De természetes dolog, hogy azoknak, kik
vén egyebet, segítőtársul szegődtek az uj
igazgatósághoz, mely az eljövendő választási nek a sors szerepet juttatott a magyarság
küzdelmekben tót néppárt czégére alatt fogja vezetésében, e tömörülésen belül nem szabad
tétlenkedni, hanem szent kötelességének tartsa
boldogítani a tótságot.
A sok vereséget szenvedett zászló tehát, mindenki közreműködni abban az irányban
melyet eddig Mudronyék lobogtattak, mely is, hogy ennek a felvidéki népnek az a ré
nek tekintélyét, komoly, czéltudatos politika tege, mely szellemi fejletlenségénél fogva
helyett, apró komédiákkal, sürü raártirgyár- könnyen indul a szája ize szerinti szólamok
tással igyekeztek fenntartani, kiesett avatat után, az uj ezégvezetők hálójától megmentes
lan kezükből s fejet hajtva kénytelenek vol sék ! Szóval és tettel hirdesse mindegyikünk,
tak behódolni azoknak, kiknek politikáját hogy ennek a becsületes és jóravaló népnek
csak nemrégen is elitélték, kiknek működé boldogulása csak úgy lehet helyes alapokra
séről lapjukban is csak nehezen akartak tu fektetve, ha törekvéseit} a testvér magyar
domást venni. A coi'vus corvi non cavat ocnlos nemzet törekvéseihez irányítja s nem hallgat
elvénél fogva helyesen van ez igy, a hogy a hamis prófétákra, akik a tót nép jóhisze
van, mert legalább ők is kivehetik részüket műségét csak saját boldogulásukra, saját
az uj czég által remélt dicsőségből s az eset ekszisztencziális törekvéseik elérésére igyekez
leges vereség ódiumát pedig lösz, kinek a nek kizsákmányolni.
Elismerjük, hogy ennek a czélnak szolgá
púpjához kenjék.
Félre téve azonban ezen legbensöbb bajok lata, kiküzdése súlyos feladatot ró mindegyi
szellőztetését, szükséges, hogy a szervezkedő künkre, de szerintünk semmi sem nehéz ak
tót néppárt mozgolódásaival mi is komolyan kor, ha e küzdelmek végczélja a nemzet
számoljunk, nehogy az esetleg bekövetkezendő érdekeit szolgálja. Nincs küzdelem, melynek
választásoknál készületlenül találja a magyar fáradságait bizonyos fanatiszíikus megadással
ságot, készületlenül találja különösen azon el ne viselhetnénk akkor, midőn a nemzet
kerületekben, melyekre a zsolnai tanácsko jövendő nagyságának szolgálatáról fán szó.
Csak a hosszú és nagy szenvedések árán ki
zás szemet vetett.
A fenyegetett kerületek érdekeinek meg vívott eredmények lehetnek becsesek, a
védéséhez első és elengedhetetlen kellék a könnyű sikereknek nincs maradandó értékük.
Különösen nagy feladat háramlik e küz
magyarságság közt megingott kölcsönös egyet
értés megteremtése. Mert a bekövetkozendö delemből kifolyólag a hazafias jegyzői és

tanítói karra, nemkülönben azokra a hazafias
papokra, akik a nép lelki éleiét vannak hi
vatva irányítani. Nekik kell őrködni alfeleit,
hogy az uj exég által hirdetett mérges és
fertőző tanok be ne lophassák magukat a
nép szivébe, hogy a hamis próféták közel ne
férkőzhessenek e becsületes nép leikéhez,
nekik lesz hivatásuk kivívni azt is, hogy a
csendes és inkább félreeső községek lakói
illetéktelen befolyások által el ne tántorittassanak a magyar állameszmétől, hanem inkább
megerősittessenek a magyar nemzet és közös
haza szeretetében. Ezen kívül különös gond
juk legyen arra is, hogy az egyes bujtogatók
üzérkedése az illetékes hatóságoknak tudo
mására hozassanak, hogy a törvény teljes
szigora sújthassa azokat, kik a konkolyhiníők
gyalázatos szerepére vállalkoztak.
Ha igy mind azok, kiket cselekvéseikben
a nemzet jövendő nagyságának reménye lel
kesít, becsületesen, teljes odaadással betöltik
a nekik kiosztott szerepet, az uj czégér alá
sereglett agitátorok sem érnek el nagyobb
eredményeket, mint a megszűnt tót nemzeti
ségi párt vezetői s az elbolonditott nép bi
zalma lassanként elfordul azoktól, akik ebből
a bizalomból kenyérkeresetet formáltak. A
hazaszeretetben, a magyar nemzet érdekeinek
megvédésében igy összeforrva, bátran felveszszük a nemzeti törekvések ellenségeitől felénk
dobott keztyüt, mert. az a biztos remény ke
csegtet bennünket, hogy az az összetartás,
előbb vagy utóbb, de ismét felszámolásba ker
geti a Zsolnán nagy garral megalakult uj
politikai czég részvényeseit.

Tükörcs«repsk.
(Riposzt. — Morhács ur csatlakozik. — A vajda
rezoniroz. — Püspöki áldás.)

A múlt közgyűlésen történt, mikor a
kostyáni bizottsági tagválasztás kérdése volt
szőnyegen, hogy Pietor Ambrus, a „N. N.“
szerkesztője, erős kirohanást intézett ama fel
fogás ellen, hogy az üresedésben levő tag
ságok csak az év végén töltendők be. Egye
nesen törvénytelenségnek bélyegezte ezt az
eljárást.
A riposztra mindig kész alispán a követ
kezőkép válaszolt:
— Tegyük fel, hogy önöknek igazuk van.
De önök, kik a jelen kormány működésé
ben a törvénytelenségek egész halmazát
nemcsak nem kifogásolják, hanem dicsérik,
sőt egész odaadással hívüknek vallják magukat,
ezt a kis törvénytelenséget már ráadáskép is
elviselhetik.
*

Morhács mosóczi esperes ur is sikra
szállt az igazságért. A papagálynyelv nagy
mestere kenetteljes hangon vitatta Pietor
igazát. S miután magyarul is megmagyarázta,
amit tótul sem tudott megértetni, kijelentette,
hogy Pietor felfogásához csatlakozik.
Erre a kijelentésre ugyan nem volt szük
ség, mert ha hallgat, akkor is elhittük volna
neki ezt. De úgy látszik, hogy felszólalásával
be akarta bizonyítani, hogy legutolsó felszóla
lása óta a mosóczi elemi iskola a magyar
nyelv elsajátításában semmi haladást nem tett..
*
Az állandó választmány ülésén, mikor az
alispán lemondása került tárgyalás alá,
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő indítványára
kimondta a választmány, hogy a távozni
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készülő alispánt a közgyűlés egyhangú meg, a gyűjtemények mindjobban a közön
hozzájárulásával birják maradásra. El is ség ízléséhez szállottak alá az anyagi siker
biztosítása érdekében.
fogadták.
Az akczió lehát már már megfeneklett.
De a vajda rezonirozott.'Ö és pártja nem
teheti, mert sok a restánczia, sőt, horribile Ekkor mintegy mentőeszközül felvetődött a
dictu, tiz éves ügyek is elintézetlenül hever mintaszerű vándorgyüjtemóii.vek eszméje.
Ennek a híve Balogh Bertalan is, ki a köz
nek nála. Ami persze nem igaz.
művelődési egyesületek megalakítandó szövet
Kérlelték az öreget, de hasztalan. Ki
ségének többrendbeli kulturfeladatai közé
mondta, hogy 6 és társai kénytelenek a
nagyszabású művészi programmot vett fel,
határozat ellen felszólalni.
melynek segítségével a művészeti kultúrát
— Ugyan ne bántsátok az öreget, — szólt hazánkban fejleszteni és deczentralizálni akarja.
egyik bizottsági tag, — az ő beszéde lesz az Röpiratában az mondja: A művészeti kuPura
alispán legszebb dicsérete. Tudom bizonyosan, fejlesztése és deczentralizálása érdekében.
hogy Beniczky Kálmán restelné, hogy már a
1. Tartsunk művészettörténeti előadásokat,
tótok sem szidják. Úgy van ő is velük, mint
Pompadour márkiné, ki hallván ellenségei a nyilvánosság részére. Kétségtelen, hogy
dicséretét, felkiáltott: „Érzem bukásom közel nálunk a középosztályban a művészeti ízlés
ségét, mert már az ellenségeim sem szidnak." oly alacsony fokon áll, hogy alapos nevelés
szükséges ahhoz hogy hazánkban a helyes
*
művészeti érzék kifejlődjék. Népűnk még csak
Belopotoczky, a kardos püspök, állítólag lakását sem tudja művészeti gonddal beren
püspöki áldását küldte a „Katolicke Noviny*- dezni. Pedig gyakran a szoba keltette be
nak. De a szerkesztőség alighanem úgy van nyomásból következtetünk a gazda lelkére.
ezzel az áldással, mint az egyszeri czigány Ezen nyilvános előadásoknak ki kell tehát,
a falusi plébánossal. Alamizsna helyett ez terjeszkedni a művészi Ízlés fejlesztésére,
is atyai áldással akarta kielégíteni az ajtó szobaberendezésre, falak kiképzésére, kép
előtt kuporgó czigányt. Mikor már háromszor, keretek megválasztására stb., főképen pedig
négyszer is elmondta, hogy in nomine Patris, a látás művészetére kell a népet megtanítani.
Fiilei et Spiritus sancti, méregbe jött a A jól látó ember ugyanis titkos szépségeket
czigány i s :
fedez föl maga körül. Uj szépség ideálokat
— Jó, jó, tisztelendő szent atyám, elég teremt. Behatol a formák lényegébe s meg
már a spirituszból, kérek hozzá harapni érti azok kifejező erejét.
valót is.
2. Terjesszünk művészi repród ukeziókat és
kövessünk el mindent, hogy úgy az intelligeuezia, mint az alsóbb néprétegek falairól
küszöböljük ki a hitvány, értér télén sok
Magyar nemzeti közművelődés.
esetben szinte visszataszító képeket; különös
XII.
gonddal kellene lennünk e tekintetben a
köznép által előszeretettel vásárolt szent
művészet.
képekre.
A kultúrállak legszebb hajtása, virága a
3. A középiskolákban eszközöljük ki a
művészet; ennek ápolása minden nemzetnek művészet történetének előadását; vezessük
elsőrendű feladata. A magyar művészetről jó az ifjúságot gyakran a tárlatokra, magyaráz
ideig a müveit világ mit sem akart tudni. zuk a látottakat s támogassuk raüvésznövonMunkácsy Mihályon kívül alig volt egyetlen dikeinket tanulmányaik folytatásában.
mesterünk, akinek hírneve bejárta volna az
A művészképzés érdekében állítsunk mesteregész müveit világot. Pedig nemzeti önálló
iskolákat és hassunk oda, hogy a Szépművé
ságunknak és kultúránk emelkedett színvona
szeti Muzeum majdan igazi iskolát nyújtson
lának a külföldön való bemutatása egyik
művészeinknek.
fontos feladata a maeyar közélet vezetőinek.
Pályázatokkal buzdítsuk művészeinket,
Ezéit örömmé! üdvözöljük ama kezdeménye
zést, hogy a művészet központjában az e hogy tárgyaikat a haza légköréből, a népélet
télen kezdődött 3 évi cziklusban 3 tehet ből, avagy történelmi eseményeink gazdag
séges festőnknek, Paal László, Mészöly Géza, tárházából vegyék, hogy oz utón is közelebb
majd szinyei Merse Pál müvei kerülnek ki vigyék a művészeti kultúrát a népszerűséghez.
állításra.
4. Rendezzünk minél sűrűbben tárlatokat.
Ugyancsak üdvös intézmény lépett éleibe A tárlatok sikeres keresztülvitele végett a
a művészetnek befelé való ismertetése és nép Magyar Képzőművészeti Társulatot kell a
szerűsítése érdekében. Molnár Viktor kezde- szövetségnek bevonnia működési körébe.
inényezésévol az állam támogatása mellett
így a szövetség az akczió művészeti részét
egy állandó inükcreskedcs létesüli, mely olcsó a társulatra bírván s a részes egyesületek
műtárgyakat vásárol és közvetit és igy lehe közreműködésére támaszkodva, csupán a
tővé teszi, hogy a középosztály is valódi végrehajtás szerepét vállalná, annál is inkáid),
műtermékekhez jusson.
mert a társulat a művészetnek deczentralizá
A művészet népszerűsítése ugyancsak lása végett ezideig csak kísérletezett.
visszhangot keltett a vidéken is.
Most már nagyon itt van a komoly, el
Már a Nemzeti Szalon, Hock János lelkes határozott munkának az ideje; századoknak
vezetése mellett, megindította a vidéki kiál mulasztásait kell behoznunk rövid idő alatt.
lításokat, de miután a várt hatás nem volt Ennek pedig csak egy módja van: osszuk
mindjárt szembetűnő, művészeink jobbjai el be az országot, illetve számbavehető városain
kedvetlenedtek s a vidéki kiállítás egyre
kat művészeti kerületekbe, csoportokba,
8ülyedt. Ahelyett, hogy a gyűjteményeket
turnusokba s minden ilyen kerületben leg
mllértékben fokozták volna s a vidéki közön
alább minden második évben rendezzünk
séggel az igazi művészetet ismertették volna
vándorkiállítást, mert a művészetek népszerű

sítésének akczióját nem ott kell kezdenünk,
hogy a műtárgyak elhelyezésére gondoljunk,
hanem olt, hogy a művészetet a közönséggel
megkodvcltesstlk. A művásár csak második
eredménye, illetőleg szempontja legyen az
akcziónak, az első, a legfontosabb a íuüizlés
fejlesztése.
Ennek pedig csak egy módja van, hogy
mentői gyakrabban mutassunk a közönségnek
művészetet, amit viszont úgy érhetünk el, ha
hazánkat kerületekbe osztván, vándonnütárlalokkal ellepjük.
Egy ilyen kerület volna p. o .: Eger,
Gyöngyös, Miskolcz, Kassa, Eperjes, Sátoralja
újhely s általábin czélszerü beosztás mellett
10 ily kerületbe volnának városaink csopor
tosíthatók.
Fontos volna ezen tárlatok alkalmával,
már csak az esetleges súrlódások elkerülése
végett is, ugv a Képzőművészeti Társulat,
mint a szövetség hatáskörét és kötelességeit
körülírni. így pl. a társulat volna hivatva
összegyűjteni a kiállítások anyagát, azt felül
bírálni, elszállításra becsomagolni; díjmentesen
rendelkezésére bocsátana a szövetségnek a
szükséges segédeszközöket (paraventok, áll
ványok, díszítési objektumok), valamint maguk
nak a tárlatoknak elrendezését elvállalná.
Maga a szövetség megállapítaná a turnusokat,
gondoskodnék a kiállítások szállításáról, bizto
sításáról, reklámozásáról, természetesen a
turnusokban levő közművelődési egyesületek
és hatóságok támogatása és közreműködése
mellett.
Ilyenformán lehetővé volna téve, hogy
hazánk összes vidékei minden második évben
mütárlatokhoz jussanak, amelyeknek láto
gatottságát az által is fokozni lehetne, hogy
a kiállítást megtekinteni szándékozók egy
két napra egy bizonyos területről vasúti
menetdijkedvezményben részesüljenek. A mű
tárgyaknak a közönség körében leendő
mentül nagyobb számban való elhelyezésére
pedig a sorsolás szolgálna s ha még a Buda
pesten foganatba vett i észlel fizetéses vásárlást
a társulat a vidékre is kiterjesztené, a képző
művészet föllendülésében csakhamar nagy
eredmények mutatkoznának.
Hogy a tárlatoknak ily módon való
rendezése semmi esetre sem járna deficzittel,
azt abból is láthatjuk, hogy ha csak p. o.
Eperjes akar ily tárlatot rendezni, a kiállítás
vasúti szállítását egymaga fizeti Budapestről
Eperjesig, valamint általában az összes
költségeket, inig ha a kiállítások turnusok
ban rendeztetnek, az összes költség 5 —6
kiállítás között oszlik meg.
Áldozatot tulajdonképen tehát csak a
Képzőművészeti Társulat hozna, mert a
szövetség kiadásait fedeznék a belépési díj
bevételek.
De hiszen a társulatnak, mint közművelő*
dési intézménynek nem az a czólja, hogy
vagyont gyűjtsön, hanem éppen ellenkezőleg,
hogy vagyonát törekvéseinek előmozdítására
fordítsa. De valószínű, hogy a társulat kész
kiadásai is megtérülnének az eladások utáni
szokásos százalékokból. Szóval, az anyagi
siker úgyszólván biztosnak látszik, rátérünk
tehát a tárlatok lényeges czóljaira, azok
erkölcsi sikerére.
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tótok nemzeti Öntudatának fejlődése. Történelmi
rajz. Irta Botto Gyula.

(EIbö közlemény.)
Ezt a cziuiet viseli a lót národnisták leg
újabb sajtótermeké. Olyan sokszor halljuk
annak a lót nomzeti öntudatnak hangoztatá
sát, hogy félnllnk kell tőle, miszerint annak
létezése már-niár a köztudatba megy át. El
végre nincs olyan lehetetlenség, amit ha
sokszor ismételnek s megczálolva nincs, hitelt
ne találjon. Pedig ez a tót nemzeti öntudat
abhun a jelentőségében, amint azt a nároilnisták használják, nincs meg s nem is volt,
aminthogy annak előfeltételei sem voltak
meg soha. Mert nemzeti öntudatról csak olt
lehet beszélni, ahol történelmi és politikai
múlttal bíró nemzet van, ahol a nemzet küz
delmei, nagy alakjainak fényes tettei és a
nemzeti gondolkodási biven visszatUkröztelfl
nagy szellemi alkotások vannak, mint források,
melyekből ez táplálkozik. De ennek elbírá
lásánál nem lehet figyelmen kivtll hagyni az
illotö népnek, vagy mondjuk nemzetnek rá
termettségét, általános lelki természetét, mint
olyant, amely ennek az érzésnek kedvező,
vagy kedvezőtlen talaja lehet.
A világtörténet számos példát tüntet föl
arra, hogy erről az öntudattal kis nemzetek
világhatalomra tettek szert és viszont ennek
iiiányában a nagy népek is örökös szolga
ságra voltak kárhoztatva. Tehát roltak és
bizonyára vannak ma is népek, melyeknok
széles rétegeiből ez a nemzeti öntudat tel
jesen hiányzik. Ezen utóbbiak közé tartozik
a tót nép is. Mert ha a lót népnek nemzeti
öntudata lett volna, úgy az 1000 év hosszú
történelmének mindenféle kínálkozó alkalmai
közepette valamelyes alakjában csak meg
nyilatkozott volna.
De ludjuk, hogy a tót nép maga önálló,
független államot soha sem alkotott, sőt
ilyennek megalapítását még csak meg sem
kísérelte, függetlenségének kivívására a tót
nép masszája soha egy lépést sem tett. Do
ellenkezőleg, az ilyen közéje dobott, jelszava
kat mindig visszautasította. 1848-ban látunk
ugyan egy kis töredéket mozogni, do ezeket
-nem a nemzeti öntudat hozta össze, mert
hiszen a czél, amire törekedtek, az eszme
lényegével merőben ellenkezik ; ezeket egyes,
a zavarosban halászni akaró izgatok anyagi
Ígéretekkel, földosztással stb.-vel harangoz
ták össze.
A „tót nemzeti öntudatnak" minden föl
tétele hiányzik. Nincs tót „nemzet" s mint
ilyennek nincsen sem politikai, sem törté
nelmi múltja, következőleg uincsenek nagy
alakjai, tettei, küzdelmei, de nincsen olyan
szellemi terméke sem, mely magát jogosan
„nemzetinek", tehát a nép leikéből fakadó
nak, a nép gondolkodását visszalükröztetőnek
nevezhetné. Ellenkezőleg, ezeket a szörny
szülötteket soha som vette be a gyomra.
Nincs tehát forrása, melyből táplálkozzék.
De nincs talaja sem, mert a tót nép lelki
világa, általános természoto, idegalkata nincs
erre berendezve.
Tudják ezt a národnisták igen jól. De ha
a valóság ezt megtagadta tőlük, pótolják ezt
a fantáziával. Mert hajh! evvel nagyon meg
vannak áldva I
Először is „nemzetet" kellett csinálni.
Az ilyen üres szójátékokban, mint Ndrodnie
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Noviny, várodni) muí, národovec, ndrodnie
piesne, národnij dóm stb. stb. kifogyhatat
lanok és ritka loloményességgel tüntotnek.
Amikor ez megvolt, történelmet is kellett neki
csinálui. Ez már bajosan ment volna pusztán
a képzelet segítségével. De itt szarkaturméSzetttkkol dolgoztak. Kisajátították Tótország
nak a IX. század Morvaországát, és tót
királyoknak Moymir és Svatopluk morva
királyokat tették inog. Ezek rövid és dicstóién uralkodásából faragtak aztán államszervezetet és azt mint a tót szellőm, a tót
nemzeti öntudat megnyilvánulásául tüntették
fői. Az alap már megvolt, do innen egész a
legújabb időkig meg kellett volna akadniok,
mert a morvák nem tették meg nekik azt a
szivosséget, hogy függetlonségöket megőrizték
volna. 800—900 éves szünetelés pedig még
egy „nemzet" életében is egy kicsit sok.
Sebaj !
A nemes tolvaj onnan lop, ahol van. El
lopták hát Csák Mátét, Mátyás királyt,
Zrinyit sth. it és ozokkel spékelték meg a
nagy Űrt.
Csak terinészetos, hogy a „Slováci" Írója
is ezen a nyomon halad. Ö is Moymiron és
Svatoplukon kozdi a „tót nemzeti öntudat
fejlődésének történelmét." Nem bánta ő, hogy
ezek nem tótok, hanem morvák; azt sem
bánta, hogy ezok a tótok meghódított, leigázott népet láttak csupán, mellyel minden
tekintetben a IX. század uralkodó eszméi
szerint bántak el. Tehát, nem akarta meg
látni, hogy már csak azért sem érdemelték
meg azt a polezot, ahová a szerző helyezte
őket. De azt sem nézte, hogy semmiféle
olyan alkotásuk, tényttk nincs, általában
egész uralkodásuk nem .olyan, amelyen akárki
is lelkesedni tudjon. Mit tud ahhoz az a
„testvér", akinek azt kezébe nyomják! Az
irodalmi orzás is becstelenség, de már a
történőiéin tényeit meglopni, ez annál több
valami.
llát ilyeneken épül föl a tót „národnisták"
minden olyan erőlködése, mellyel a „tót
nemzeti öntudatot" prédikálják. Do czcljuk
elérésében nem válogatnak az eszközökben.
Tulajdonképpeni czéljuk pedig az, hogy a
jól odaállított önérdekre támasztva legalább
valami homályos lelki színezetet teremtsenek,
amely nagy tettekre nőin buzdít ugyan, de
mégis elég jó arra, hogy ökot és a sok félbenmaradt ekszisztencziát felszilien tartsa.
Mert csak nem akarják „nemzeti öntuda'"
gyanánt tüntetni föl egyes demagógok lelki
eltorzulását, akik ezekoen az elvekben szövet
keztek egy valóságos közkereseti társasággá,
érdekközösséggé és azoknak az elbénitott
embereknek vak hangulatát, akiket nőin is
a könyveikben hangoztatott olvekkel, hanem
mindenféle távoli Ígéretekkel lánczolnak
magukhoz, biztosítván ez által saját részükre
annyi „anyagot", amennyiből kényelmesen
megéljenek.
Ez a hangulat már csak azért sem lehet
nemzeti öntudat, mert alacsony indokból,
mesterségesen van szítva; de azért sem, meri
éppen amire támaszkodnia kellone : a köznép
nek általános lelki hangulatával merőben
ellenkezik.
Tudjuk, hogy voltak nemzetek, melyek
öntádatát hosszú tespedés után is sikerült
fölrázni egyes lángeszű, kiváló férfiaknak;
csakhogy ottan csak az alvó erő fölébreszté-
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séről volt szó és nőm egy soha sem létezett
érzés megteremtéséről.
Alraláhan nemzoti öntudata csak nemzet
nek lehet, már akár létezik ndnt ilyen, akár
eiveszteite bár ehbeli lényegét s igy a múlt
ból táplálkozik. De a tót népnek nemzeti ön
tudatáról beszélni legalább is furcsaság, erről
történelmet írni hóbort s ezt a semmit fej
leszteni akarni őrület!
•—ár —ár.
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Személyi hír. Köcsön Lajos, Turóczvárinegye főispánja, a múlt héten hétfőn Becsben
járt és kihallgatáson volt. Ő Felségénél a ki
rálynál. Székhelyére, Turóczszenlmártonba
e hó 27-én, kedden fog visszaérkezni.
Áthelyezés. A vallás* és közoktatásügyi
in. kir. miniszter Virsz József, vriczkói állami
elemi iskolai tanítót hasonló minőségben a
torontálszécsányi állami elemi iskolához he
lyezte át.
MározlüS 15. Rnttk&n. Á szabadság dicső
ünnepét Ruttkán is lelkesen ünnepelték meg
a vasúti éttermekben, a ruttkai dalárda köz
reműködésével. A ünnepi beszédet Peuser
Miklós mérnök mondotta, beszédével nagy
hatást, keltve. Az ünnep befejeztével a fiatal
ság tánezba kezdett, mely a kora reggeli órá
kig tartott.
A központi választmány Illése, a vár
megye törvényhatósági bizottságának központi
választmánya a f. hó 17-én ülést tartott. Az
ülés tárgya : az 1907. évre érvénnyel bírandó
képviselöválasztók névjegyzékének kiigazítása
volt. Az összeíró küldöttség a következőkép
alakíttatott meg. A szuesányi választókerületre
nézve : Elnök : Dugovich Titus. Rendes tagok :
Akantisz Ödön és Folkusházy Gábor. Pótta
gok : Jetiinek Bertalan és Reviczky Kálmán.
A stubnyafürdői választókerületben: a) a
inosóczi, slubnyafürdői és felsőstubnyai kör
jegyzőségekhez tartozó községekre nézve:
Elnök: Zorlcóczy Tivadar. Rendes tagok:
Reviczky Imre és Roth Emil. Póttagok:
Röhenrieder Gyula és Toperczer Vilmos; b) a
znióváraljai és tótprónai körjegyzőségekhez
tartozó községekre nézve: Elnök: Rosza János.
Rendes tagok: Rontsek József és Vetíts Kál
mán. Póttagok: Benischek Rezső és Pdrvy
Endre.
Bnosnestély. Hétfőn este a ruttkai vasúti
éttermekben gyűlt össze a ruttkai magyar
társadalomnak minden számottevő tagja, hogy
búcsút vegyenek Brunner Vilmos főmérnök,
fütőházi főnöktől, aki, mint már megírtuk, a
kassa-oderborgi vasút toscheni Uzletvezetőségéhoz a vontatási osztály fönökhelyettesévé
neveztet ott ki. A távozó főmérnök érdemeit
szívesen méltányolták és mindannyian sajnál
kozással emlékeztek meu-távozásáról. Brunner
főmérnöknek, aki távozása folytán a ruttkai
állami iskolák gondnokságáról is lemondott,
ezen minőségben teljesített hasznos szolgála
taiért Turóczvárinegye kir. tanfelügyelője kö
szönetét és elismerését fejezte ki.
A prlbóozl eset. özv. Beniczky Mártonná
gyászos végét, csakhamar más szenzácziós
esemény követte. A felmerült gyanú folytán
dr. Láng Ernő, turóezszentmártoni kir. járásbíró nyomozást indított annak kiderítésére,
hogy a múlt é r augusztus havában elhunyt
Rakorszky Irán, rákói nagybirtokos, aki a
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kezelő orvos állítása szerint jBeniczkynéhoz leginkább azok érdeklődtök iránta, akik annak
hasonló körülmények között halt meg, nem-o idején a turóczszentmártoni czellulosegyárat
szintén mérgezés áldozata lett. Dr. Láng Ernő is megvásárolni kívánták. A zsolnai czelluloscjárásbiró a nyomozás során Rakovszky tete gyár a múlt héfon készült el teljesen és
meinek ekszhumálását rendelte el, ami a megkezdette működését.
Elgázolta a vonat. Párniczáról több tu
múlt héten, csütörtökön meg is tartatott
Kolczonay törvényszéki- és Simító körorvos taj indult el kedden délben, de mire Krpolközreműködésével. Az előirt hullarészek a lánba értek, belátták, hogy veszedelem nél
budapesti orsz. vegyészeti intézetbe klildetet- kül nem folytathatják utjokat a megáradt
tek fül. Ennek döntését mindenki nagy érdek Vágón. Krpellánnál tehát kikölütiek és gya
logszerrel indultak Kralován felé. Hogy azon
lődéssel várja.
Árvlzreszedelem fenyegeti Turóczvárme- ban utjokat megrövidítsék, a vasúti alaguton
gyét. A múlt hét enyhe napjai és a folytonos mentek. A Rutlkáról induló délutáni személy
havas esőzések annyira megnövelték a Turócz vonat az alagutban találta őket és egyiküket,
folyót, hogy annak mentén már most is min Janiga Laczkó Andrást, halálra gázolta. A
denütt messzire terjedő kiöntések vannak. szerencsétlen ember hulláját haza szállították
Legnagyobb veszedelem lehet Turóczszent- Párniczára.
Garázda legények, Néhány garázda le
márton és Ruttka között, ahol már most is
kijött medréből a Turócz. A Vág folyó szin gény a múlt hét hétfőjén, este 10 óra felé nagy
tén rendkívüli módon megáradt, ugyannyira, zajjal neki ment a kiscsepcsényi állami iskola
hogy a tutajküzlekedés lehetetlenné vált. kerítésének, amelyet megrongáltak és az aj
Szerencse, hogy az utóbbi napokban a hava tót leemolve, az udvarra dobták. A tanító a
zás megszűnt, de különösen az, hogy az éjje zajra kinézvén, azt fenyegetésekkel illették.
lek hűvösebbek lettek és igy az olvadás nem Az esetről a járási főszolgabíróhoz tétetett
jelentés, a csendőrök pedig már nyomában
állandó.
A z északmagyarországi szlnlkerfilet vannak a tetteseknek.
miniszter és magánlevelek, Annak a
ülésén, melyen dr. Neogrády Lajos szepesi
alispán elnökölt, jelen volt gr. Festetich An szabálytalan szokásnak megszüntetésére, hogy
dor szinészeti felügyelő is és a kerülethez tanítók, tanítónők s tanárok magánlevelet
tartozó városok képviselői Szliács, Zólyom intéznek a kultuszminisztériumhoz, a követ
és Selmeczbánya kivételével, mely városok kező rendolet adatott ki a tanfelügyelőkhöz.
kiléptek a kerületből. A választmány meg Minthogy a kultuszminisztérium hatósága alá
kötötte Szabados Lászlóval egy évre a szer tartozó közszolgálatban levők mindazon ügyei,
ződést, s meghatározta a színtársulat műkö melyek Miniszter Úr Ö Excellenfiija dön
dési helyeit és idejét, mely szerint: Poprá- tését igénylik, csak hivatalos alakban és hiva
don 1906. április 15-től május 1-ig, Turócz- talos utón kerülhetnek tárgyalás alá és mert
azentmdrtonban május 2-töl május 21-ig, a magánlevelek tárgyalás alapjául el nem
Krompachon május 21-től junius 5-ig, Zsol fogadhatók, nehogy az ilyen, szabálytalan
nán junius 6-tól julius 15-ig. Julius 16-tól utón és alakban előadott kérelem tárgyalásá
augusztus 15-ig nyári szünet, mely után nak mellőzése esetleg az érdekeltek sérel
augusztus 15-től szeptember 5-ig Rózsaliogyen, mével járhasson : felhívom a tanfelügyelő urat,
szeptember 6-tól szeptember 14-ig Szepes- hogy a tankerülete területén működő összes
váralján, — szeptember 15-től szeptember iskolák tanítóit, tekintet nélkül az iskolák
23-ig Krompachon, szeptember 24-töl novem jellegére, — világosítsa fel, — a mondottak
ber 2-ig Késmárkon, november 3-tól deczembor felől s alkalmas módon hozza tudomásunkra,
3-ig Lőcsén, deczember 4-töl január 4-ig hogy jövőre Miniszter Úr Ő Excelenctiájához
Iglón, január 5-től február 5-ig Lőcsén, február magánleveleket ne intézzenek, hanem min
6-tól márczius 5-ig Iglón, márczius 0-tól virág den igényüket, illetve kérelmüket és óhaj
vasárnapig Liptószentmiklóson és Rózsahegyen tásukat szabályszerű alakban és megfelelő
köteles játszani a színtársulat. Amint már ezt szolgálati ufón terjesszék elő.
többször is hangsúlyoztuk, a nekünk szánt idő
Egy pánszláv agitátor. Egy nyitramegyei
a lehető legalkalmatlanabb, mert a tanév végo katholikus pap Írja nekünk: A nyitrazsámközeledvén, az ifjúságnak figyelmét eltereli bokréti kerületben eddig a katholikus nép
a tanulástól, ami pedig káros következmények teljesen mentes volt a pánszláv mételytől.
kel jár. Máshol, mint az állami iskolák torna Most azonban — szégyeljük kiírni, — egy
termében, alig lehet előadásokat tartani.
katholikus pap sorba bejárja a falvakat, a
Egy Jeles hazafi. Liptószentmiklósról falvakban házrói-házra jár, lázitja a népet
írják a következőket: Gróf Berényi János és. előfizetőket gyűjt a „Katolicke Noviny"
egy találmány dolgában körleveleket küldött czimtl pánszláv újságra. Es ezen ember nem
szét, amelyek természetesen magyarok voltak. más, mint Novák szakolezai káplán és esztorEgy ilyen körlevél Liplószentmiklósra is el gom főegyházmegyei római katholikus pap.
jutott, még pedig Krivos János vaskereskedö Márczius 15 én „apostoli" munkájában Novákot
czimére. A jeles tót atyafi, mikor azt látta, egy községben rajtacsipték, ahonnan Hayek
hogy magyar nyelvon szólnak hozzá, egyszerre Vincze esperes-plébános kiutasította. Valóban
megvadult. A körlevelet az ö saját üzleti megbotránkoztató, hogy a szakolezai káplán
levélboritékába helyezte s hogy megérthető nak van ideje szerte az országban járni-kolni
legyen, németül jegyezte rá, hogy a tólnyelvü és a népet lázitani. a kóbor papra a hatómegkeresés sokkal többet érno, mert ott a Ságot is figyelmeztették, és annak elfogatását,
jó tótok a tiszta magyar nyomtatványokat illetve Esztergomba való eltolonczolását fog
csakis a klozetekbon használják.
ják sürgetni.
A zsolnai ozellnlosegyár. A Felvidék
Hazai Ipar. Wein Károly és Társai szövő
közgazdaságára annyira fontos iparvállalatok gyári ezég a mai lapunkban közzétett figyel
Száma ismét szaporodott a zsolnai czelluloso- meztetésére különösen utalunk, s első sorban
gyár megnyitásával. Ezt a gyárat a felvidéki
házi asszonyainknak ajánljuk becses figyel
intelligenczia segítette a megalakuláshoz és mébe. Vegyünk, ahol csak lehet, hazai ipar-

ozikkeket, hozzájárulunk, hogy ezáltal sok
ezer szorgalmas kéz jutalmazó munkát kap,
de hozzájárulunk ez által ahhoz is, hogy a
nemzet gazdaságilag is erősbüdhetik.

N y i 111 é r.
(E rovatban közlöttekért nem felelős a szerkesztő.).

Nyilatkozat.
Mi Straka János, Pivonka József és Halasa
Pál elismerjük, hogy mikor folyó évi január
13-án Moskóczi Ferenczné lakházának udva
rába bemenni akartunk és háza kapuját nyi
tottuk, ehhez bennünket semmi Moskóczi
József ur ellen irányuló sértési szándék nem
vezetett, mi őt semmiképpen sérteni nem
akartuk.
Turóczszentmárton, 1906. márczius 9-én.
Budapest, 1906. márczius 10-én.
Straka János, s. k.
Pivonka József, s. k.
Halasa Pál, s. k.

Nyilatkozat.
Alulírott kijelentem, hogy azon vádat,,
melyet a turóczszentmártoni kir. járásbíróság
mint büntető bíróság előtt 1906. B. 45. sz.
alatt megindítottam s melyben tiszt. Skrovina
Ottó turóczszentmártoni ág. hitv. evangélikus
egyházi segédlelkész urat is vádoltam, az.
1906. márczius hó 9-én napján megtartott
tárgyaláson visszavontam.
Az irányában tett vádatn személycsere
folytán történt félreértés következtében telje
sen alaptalan volt.
Turóczszentmárton, 1906. márczius 9-én.
Moskóczi József.
1905. B. 353/3. sz.
0 Felsége a király nevében. A turócz
szentmártoni kir. járásbíróság mint büntető
bíróság személyes szabadság megsértésének
vétsége stb. miatt terhelt Rund Henrik és
társai elleni bűnügyben dr. Oszvald Károly
ügyészségi megbízott által emelt vád fölött
Turóczszentmártonban 1905. évi augusztus,
hó 23-án dr. Trombauer Árpád kir. albiró„
Zathureczky Zoltán jegyzőkönyvvezető és dr.
Soltész Iván védő részvételével megtartott
nyilvános tárgyalás alapján, a vád és véde
lem meghallgatása után következőleg Í t é l t :
A kir. jbiróság Rund Henrik 35 éves, izrae
lita vallásu, nős, 2 gyermek atyja, bellai
születésű, vendéglős, ruttkai lakos, vagyonnal
biró, I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki a
Btk. 323. §-a alá eső személyes szabadság
megsértésének s a Btk. 261. §-ába ütköző
becsületsértés vétségében, amelyet az által
követett el, hogy ő Ruttkán, 1905. évi aug.
hó 1-én Sevcsik Tibor ruttkai lakost szemé
lyes szabadságától oly módon fosztotta meg,
hogy ezt megfogva, kényszeritette, hogy a
terhelt vendéglőjébe visszatérjen s itt Sevcsik
Tibort leköpve, több meggyalázó kifejezéssel
illette s ezért vádlottat a Btk. 261. §-a alap
ján s a Btk. 91. §-ának alkalmazásával be
csületsértés vétsége miatt az 1892. évi XXVII.
t.-cz. 3. §-ban jelzett czélokra fordítandó,
15 nap alatt s végrehajtás terhe alatt fize
tendő, behajthatlanság esetén a Btk. 53. §-a
alapján egy (1) napi fogházbüntetéssel he
lyettesítendő 20, azaz húsz korona, — a
személyes szabadság megsértésének vétsége
miatt Btk. 323. §-a alapján s a Btk. 92.
§-ának alkalmazásával, 1892. évi XXVII. t.-cz.
3. §-ában meghatározott czélokra fordítandó,
1.5 nap alatt különbeni végrehajtás terhe alatt
fizetendő, behajthatlanság esetére a Btk. 53.
§-a értelmében 3 (három) napi fogházbün
tetésre átváltoztatandó 60 korona pénz, mint
mellékbüntetésre Ítéli. — Kötelezi ezen vád
lottat, miszerint Sevcsik Tibor ruttkai lakos-
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nak ügyvédi képviselettel felmerült költség
rzimén 25 korona s előlegezett tanudij fejé
ben 22 koronát 8 nap különbeni végrehajtás
terhe alatt és az esetleg felmerülendő rab
tartási költségeket az államkincstár javára az
1890 évi XLIII. t.-cz. szabályai szerint fizesse
meg — Rund Albert I. r. vádlottat a terhére
rótt s a Btkv. 301. §. Ili- rész alá eső s a
Btk 301. §■ első bekezdés 3. tétele szerint
büntetendő könnyű testi sértés vétségének,
valamint Sevcsik Tibor 26 éves, róni. kath.
vallásu, nőtlen, kiskottesói születésű, vasúti
főszertári gyakornok, vagyontalan ruttkai
lakost a terhére rótt s a Btk. 384. §-a alá
eső csalás vétségének a vádja alól a Bp.
326. §. 2. pontja alapján felmenti. Elrendeli
a kir. járásbíróság, hogy ezen Ítélet egész
terjedelmében, indokaival együtt, az elitéltnek
költségére a Turóczszentmártonban megjelenő
Felvidéki Híradó" czimti hetilapban közzéí’étessék. — Hajdú Károly 21 éves, ág. ev.
vallásu, sátoraljaújhelyi születésű, nőtlen,
bérszolga, turóczszentmártoni lakos, vagyon
talan, II. r. vádlott ellen a lovábbi bűnvádi
eljárást a Bp. 323. §-a alapján megszünteti.
Végül Mudrony Pál és dr. Ferdinándy Béla
ügyvédek diját saját feleikkel szemben 25—25
koronában állapítja meg. — Indokok: Rund
Henrik I. r. vádlott, ruttkai lakos vendéglő
jében 1905. évi augusztus hó 1-én műked
velői előadás volt. A néző közönség közt
Sevcsik Tibor vasúti főszertári gyakornok is
ült s egyik ismerősével, Vas Ferencz nagybittsei lakossal borozott. Minthogy, utóbbi az
éjjeli vonattal Ruttkáról elutazni akart s az
elfogyasztott bor árát, a vendéglős túlságos
elfoglaltsága miatt, azonnal kifizetni nem tud
ták, mind a ketten vendéglőből azzal távoz
tak el, hogy Sevcsik Tibor, a vonat elindu
lása után, a vendéglőbe visszatér s fizetési
kötelezettségének eleget tesz. A vendéglőből
mind a ketten eltávozva, mintegy 50—60
lépésnyire a vendéglőtől Sevcsik Tibor Rund
Henrik által vissza lett tartva. Nevezetesen
Rund Henrik azon hiszemben, hogy Sevcsik
Tibor az elfogyasztott ital árát megfizetni
egyáltalán nem akarja, Sefcsik Tibort meg
fogta, karján ragadta s a vendéglőbe vissza
vezetve, az ajtón a terembe belökte. Itt a
nézőközönség felé fordulva s Sevcsik Siborra
mutatva, azt mondta: „Itt van egy ur, aki
egész este iszik, trabukót szí, nem fizet s
elmegy. Pfuj! Szégyen, gyalázat!" s Sevcsik
Tibort leköpte. Ezen tényállás részben Rund
Henrik vádlott beismerő vallomásából, vala
mint a tárgyalás során hit alatt kihallgatott
tanuk vallomásaiból nyert megállapítást. —
Rund Henrik ugyanis azt ismeri be, hogy ő
a vendéglőjéből távozó Sevcsik Tibor után
Hajdú Károly szolgájával kiment, ott Sevcsik
Tibort visszahívta, majd megfogta a karját
s a vendéglőbe visszavezette. Áffeletti fel
háborodásában, hogy Sevcsik Tibor fizetés
nélkül távozott a vendéglőből s hogy még
hetykén borravalóval megkínálta, félreköpött
s ezt mondta: „Szégyen, gyalázatI" — Hogy
Rund Henrik Sevcsik Tibort a vendéglőbe
erőszak alkalmazásával czipelte be, kitűnik
az eskü alatt kihallgatott Steffel Gyula vallo
másaiból, aki azt adja elő, hogy a vendég
lőben a szóban levő alkalommal jelen volt,
hallotta, hogy valaki a vendéglőhöz 30—40
lépésnyire levő fakerítéshez erősen hozzáütődik, majd hallotta Sevcsik Tibor hangját,
aki azt mondta: „nem, jöjjön velem!" — Az
erőszak alkalmazására ezenkívül igazolva van
Ruttkai Gyula tanú eskü alatti vallomásával,
aki látta, midőn Rund Henrik Sevcsik Tibort
a vendéglőbe az ajtón belökte. — Kiegészíti
ezeket Sevcsik Tibor sértett félnek a vallómasa, aki azt adja elő, hogy Rund Henrik
öt minden ellenkezése daczára a vendéglőbe
erőszakkal vitte be. — Ezek nyomán tehát
minden kétséget kizáró módon megállapít
ható, hogy Rund Henrik Sevcsik Tibort, aki
a vendéglőből eltávozott, abbeli akaratának
megvalósításában, hogy a vasúti indóházhoz
üi/ui!1’ erösza|5 alkalmazása mellett megKadályozta s igy személyes szabadságában
megsértette, — Hogy pedig Rund Henrik
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Sevcsik Tibort meggyalázó kifejezésekkel is
illette, ezt kifejezésekkel is illette, ezt kifeje
zetten vallják Ruttkay Gyula, Rákóczy Szabolcs
tanuk, akik a kiköpést is látták s Tóth Tamás
tanú határozottan vallja, hogy Rund Henrik
Sevcsik Tibort leköpte. — Nyilvánvaló, hogy
Rund Henrik ezen most említett ténykedése a
becsületsértés vétségének a tényelemeit felöleli.
A bíróság ezek alapján vádlott fenti cselek
ményeiben a Btk. 323. §-a alá eső személyes
szabadság megsértésének a vétségét, vala
mint a Btk. 261. §-ába ütköző becsületsértés
vétségének a tényálladékát állapította meg,
ezekben Rund Henrik 1. r. vádlottat bűnös
nek kimondotta s a hivatkozott §-ok alapján
— figyelemmel a vádlott büntetlen előéletére,
részbeni beismerésére, mely enyhítő körül
mények a Btk. 92. §-ának az alkalmazását
indokolják — az Ítélet rendelkező részében
meghatározott büntetéssel sújtotta. — A bűn
ügyi költségekben való elmarasztalást a Bp.
480. §-a, az esetleg felmerülendő rabtartási
költségek megtérítését az 1890. évi XL. t.-cz.
rendelkezései indokolják. — Rund Henrik
1. r. vádlott a terhére rótt, a btk. 301. §-a
alá eső könnyű testi sértés vétségének a
vádja alól felmentendő volt, mert Rund H.
tagadásával szemben az eljárás során egy
általán nem nyert beigazolást az, hogy
Sevcsik Tibor Rund Henrik által oly módon
bántalmaztatott volna, hogy ennek folytán
testi sértést szenvedett. — De felmentendő
volt Sevcsik Tibor is a terhére rótt s a Btk.
384. §-ába ütköző csalás vétségének a vádja
alól. Rund Henrik ugyanis e tekintetben azt
adja elő, hogy Sevcsik Tibor azon tényke
désében, hogy fizetés nélkül távozott a ven
déglőből, ahol hat spricczert ivott s hogy őt
ezt megelőzőleg ravasz fondorlattal tévedésbe
ejtette avégett, hogy tőle magának hitelezést
eszközöljön ki, csalást lát. A tárgyalás során
azonban ez beigazolást- egyáltalán nem nyert,
mert igaz, hogy Sevcsik Tibor fizetés nélkül
távozott a vendéglőből, de nem azon czélzattal, hogy oda többé vissza ne térjen. S
nem támogatja Rund Henrik ebbeli állás
pontját Oszter Artliur tanúvallomása sem, a
mely szerint Sevcsik Tibor már a tanúnak
is egy Ízben fizetés nélkül távozott egy ven
déglőből. De még azon esetben is, ha Sevcsik
Tamás tényleg azon czélzattal távozott volna a
vendéglőből, hogy a tartozását ki ne fizesse,
a Btk. 384. §-ában meghatározott csalás
vétségének a tényálladékát — ravasz fondor
lattal való tévedésbe ejtés teljesen hiányoz
ván — megállapítani nem lehet. Sevcsik
Tibort ezen vád alól a Bb. 326. §. 2. pontja
alapján felmenteni kellett. Annak elrendelése,
hogy ezen Ítélet egész terjedelmében a „Fel
vidéki Hiradó“-ban Rund Henrik költségére
közzététessék, a Btk. 277. §-a alapszik. —
Hajdú Károly II. r. terhelt ellen a további
eltárás a Bp. 323. §-a alapján megszüntetendő
volt azért, mert az ügyészségi megbízott a
tárgyalás folyamán ezen terhelt ellenében a
vádat elejtette s Sevcsik Tibor az elejtett vád
képviseletét át nem vette, — az ügyvédi
dijak megállapítását végül a Bp. 485. §-a
indokolja. Turóczszentinárton, 1905. év aug.
hó 23-án. Trombauer, s. k.
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II S io ll-t Emulsió
legjobb norvégiaigyógycsukamájolajból készül alphosphorsavas mész és nátron hozzáadásával. Alkalmaz
ható mindazon esetekben, melyeknél ezideig a kö
zönséges csukamájolajat használták.
A SCOTT-féle EMULSIÓ-ban a csukamájolaj
zsírtartalma a SCOTT-féle emulgálási eljárás követ
keztében legapróbb cseppekben egyenletesen van
szétosztva úgy, hogy a csukamájolaj ilyen formában
sokkal könnyebben emészthető, mint a közönséges
ósdi tormában. Azonkívül a SCOTT-féle EMULSIÓ
határozottan jó izü, úgy hogy ennél a közönséges
csukamájolaj kellemetlen undorító ize teljesen
hiányzik.
A S C O T T -féle Emulsió valódiságának jele a
„hátán nagy csukát vivő halász" védjegy.

Kapható minden gyógyszertárban.
Ezen lapra való hivatkozásnál és 75 f i l l é r
l e v é l b é l y e g beküldése ellenében
mintaüveggel b é r m e n t v e szolgál:
Dr. BUDAI EMIL,
„Városi gyógyszertár"
BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 34/50.

Egy eredeti üveg ára: 2 K. 50 f.
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egész vasúti kocsik, azaz 100 kilogramm
vételnél korona 35.— bérmentve járásunk
bármely állomására szállítva. — Kapható:
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F is c h e r A dolf és fia czégnél
Turóczszentmártonban.
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Iparbank Turóczszentmárton.
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248. si.
1906. t. k.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszentmártoni kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a
neczpili hitelegylet részv. társaságnak Lukács
János elleni végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék terttletköréhez tar
tozó turóczszcntmártoni kir. jbiróság területén
Bella községben fekvő:
a) a bellai 121. sz. tlkjvben A. I. 1—2.
sor 240. és 244. Iirsz. alatt felvett s Lukács
János és I.ukács György nevére irt ingat
lanokra 360 koronában és
ója bellai 416. sz. tlkjvben A. f 1. sor.
242. hrsz. a. felvett s ilj. Lukács János
illetve Lukács János és Lukács György nevére
irt ingatlanra 500 koronában megállapított
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy
a fentebb megjelölt ingatlanság az 1906. évi
április tó 6-lk napján délelőtt 10 órakor
Bella községben a községházában megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron
alól is el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni.
A kir. jbiróság mint llkvi hatóság.
Turóczszentmártonban, 1906. január 21.
Dr. Trombaner, kir. albiró.

Liniment. Capsici comn
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egy régiónak bizonyult háziszer. mely
már több mini 36 út óta legjobb fájdalomcsillapító szemek bizonyult kíszvénynul,
csúznái és meghűléseknél bedömolüs-^
képpen használva.
fc Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
jú&U bevásárláskor óvatosak legyünk és
eaak olyan üveget fogadjunk el, a mely a
„Horgony- védjegygyel es a Richter czeg*
jegyzéssel ellátott dobozba vau csomagolva.
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. ós
3 korona éa úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főrak-fár: TÖ ri) k
Jó z s e f gyógyszerésznél, B u d a p e st e n .
rB ichter gyógyszertára
^
az „A ran y or»9slániioz‘*, Prágában.
EUíibethstrMBoB nen. J4indeoo»pl irftküldé*.

Házimunka kötőgép-társaság
T b o S . H- W b i t t k k
Társa
Budapest, IV., Havas-utcza 3-194.
Prag, Petersplatz 7-194.

A pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület

b J

Kapható G A Z D I K J Á N O S gyógyszertárában
Körmöczbányán és SCHÖNAICH VIKTOR gyógy
szertárában Znióvóralján.

él
baVi r«Szl«tfizítéSr? kaphatók

I

Weichherz Zsigmondnál
a Turóczi Hitelbank könyvelője.

V ezérszó :

Minden darab szappan a Schicht névvel
tiszta és ment káros alkatrészektől. =

chicMszappan
(S za rv a s - és K u lcsszappan)

a lepbb, basznStatban a legolcsóbb minden
= ruhanemű és mosási módszer részére. =
TÁtÓllÓO • 25.000 koronát fizet Schicht György czég A ussigban bárkinek, aki bebiÜ ü la J id ö . zonyitja, hogy szappana a Schicht névvel valamely káros keveréket tartalmaz.

674. sz.
i9 0 6 .tk .

jsl k a la p o t

Hirdetmény.

Pribóoz község telekkönyve birtokszabályozás következtében az 1869..
évi 2579. sz. szabályrendelethez képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg
mindazon ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886 : XXIX., az 1889 : XXXVIII.
és az 3891 : XVI. törvéryezikkek a tényleges birtokosok tulajdonjogának
bejegyzését rendelik, az 3892. évi XXIX. t.-czikkben szabályozott e ljá rá s a
tekkjegyzőkenyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosittatik.
E őzéiből az átaiakilási előmunkálat hitelesítése és a helyszíni eljá
rás a nevezett községben az 1908. évi április 19-én fog kezdődni.
Ennélfogva felhivatnak:

akar, az tekintse meg a „KiSUPKlRifLY"

(KLEIN SZ. Turóczszentmárton)
dús raktárát.
124. 5ÍL
1906

1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen
va g y meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet
ellen netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi
telekkönyv végleges átalakítása után a téves bevezetésből eredhető kifogá
sokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik.

Á rv e ré s i birdgtiTj?GVA znióváraljai közalap, kir. erdögondnokság közhírré teszi, hogy az erdötisztilak
udvarán levő uradalmi pajtát 19C6. évi
április hó 10-én d. c. 10 órakor hivatalos
helyiségében megtartandó zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árve
résen eladja.
Az 1000 korona kikiáltási ár 10%-ának
megfelelő bánatpénzzel felszerelt s 1 koronás
bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatok,
melyben az ajánlattevő kijelenti, hogy az
árverési feltételeket ismeri s azokat el
fogadja •— a szóbeli árverés megkezdése
előtt az erdőgondnokság vezetőjéhez nyújt
hatók be.
Az árverési feltételek a hivatalos órák
alatt bármikor megtekinthetők.
Znióváralja, 1906. márczius 20.
A közalap, kir. erdőgondnokság.

Oberndorli r é p á s

100 kg. leszállított ára 4 8 koroija.
p o sta : KONCZA.

Házi munka kötőgép-társaság.
Kerestetnek mindkét nembeli
egyének gépünkön való kötésre.
Egyszerű és gyors munka egész
éven otthon végezhető. Nem kell
_
elökészültség. — Távolság nem
határoz, a munkát mi adjuk el.

„Horgonjt'
-------- . ,
*■

i Horsoay-Paio-E^eller pfttláka

K am atot fizet betétek, után az

Gróf Teleki Arvéd

l v i d e k i
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2. Mindazok, akik a telekjegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre
nézve okodafolt előterjesztést kiváltnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság
kiküldött bizottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama
alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.
3. Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de
telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra
az 1886 : XXIX. t.-cz 15— 18. és az 3889. évi XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és
9. jj-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal
igényeiket a bizottság etőtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert
különben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték
elengedési kedvezménytől is elesnek.
5. Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó
zálogjog vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy
szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása
végett a bizottság előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyegmentesseg kedvezményétől elesnek.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóczszentmártonban, 1906. márczius 9-én.

Magyar biháh. Tenyésztojásoh. Vetőmagftngeri. ______________________________ Dr. Trombauer Árpád, kir. albiró.
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszeutmárton, 1906.

