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28. Szám

Előfizetési árak: 

Egész évre 8 korona 
Fél évre 4 korona
Negyed évre 2 korona

Egy szám ára 20 fillér
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„Za ifi nafu sloVíKíimi.“
Lényege nincs, tartalma is csak 

csak annyi, amennyivel ellentmond a 
valóságnak, mert olyan ügynek a 
védelmére szélit föl, mit soha semmid 
féle veszély nem fenyegetett!. Dfe. 
nekik éppen ilyen kell, mert ez hop' 
mályos, érthetetlen, mégis hangzatos 
és könnyen kezelhető. Oda van cí
mezve, ahol létföltételük nyugszik: 
a nép széles rétegeihez. Ehhez a 
műveletlen, gondolkodásában korlá
tolt elemhez, melynek agya nincsen 
arra berendezve, hogy az odadobott 
jelmondatok súlyát, értelmét maga 
hámozza k i ; tehát úgy fogadja azt 
el, amint föltálalják neki. Ahhoz soha 
sem engednek neki időt, hogy az 
ilyenek meg- vagy meg nem emészt
hetőségéről tapasztalatokat is szerez
zen. A népnek csak rágódni szabad, 
amig egy újabb falattal meg nem 
kínálják.

„Za tú nasu slovenőinu." Ezt ol
vassuk és halljuk legújabban minden
felé. hol a tót túlzók a nép széles 
rétegeiben eredményeket várnak. Ez a

legújabb falat, mit valami pihent agyú 
ember kotyvasztott össze ott, ahol 
észrevették, hogy eddig kínált bolond- 
gombáikat a leleplezés veszélye fe
nyegeti, ahol eddig használt jelsza
vaik a tömegre nincsenek hatással 

■jtí(bbé. Nincsenek azért, mert vagy 
tM alm uk volt olyan, hogy avval a 

' népi lelke megbirkózni nem volt ké
pes, külső formájával, kifejezésével 
is elütvén a nép szókincsétől, vagy 
pedig azért, hogy a józan fölfogás 
azok keresztülvitelében legyőzhetet
len akadályokat látott.

A zsebükre féltékeny uraknak 
azonban szükségük volt valamire, a 
mi az összetartás szent elvét részükre 
biztosítani fogja. Eszmét nem tudtak 
felmutatni. Ilyet alacsony indok által 
vezérelt törekvéseik elé állítani kép
telenek voltak. Lázasan keresgéltek 
hát a szótárban, míg végre a nép 
legközönségesebb szavaiból összetá
koltak egy mondatot s a hiányzó 
eszme helyét evvel töltötték be.

Igazságérzetük hiányában furfang- 
juk segített nekik. Sikerült össze
állítaniuk egy mondatot, mely céljaik

nak az eddigieknél jobban megfelel. 
Tudták, hogy az egyszerű lélek csak 
a legközönségesebb behatásokra re
agál, hogy a'parasztra nagyobb hatás
sal van az ő szavaiból összecsinált 
rövid, hangzatos mondat, mint a költői 
szárnyalásu beszédek egész serege, 
kivágták tehát, hogy: Za tú nasu slo- 
venfinu. Hát amilyen üres, semmit
mondó lényegében, összeállításában 
éppen olyan veszedelmes mondat ez.

Mert azáltal, hogy a nép legkö
zönségesebb szavaiból van mestersé
gesen összeállítva s igy a nép gon
dolkodásköréből mentettnek látszik: 
tetszetős. Azáltal pedig, hogy tartalma 
a nyelvre, a legfejletlenebb léleknek 
is erre a féltett sajátjára céloz, még 
pedig olyan világításban, mintha az 
valami különösen nagy veszedelem
ben forogna: elkeserítő. De gonosz 
furfanggal gondoskodva van itten 
arról is, hogy bizonyos lekicsinylést 
magyarázzon be, mellyel mi az ő 
nyelvük iránt viseltetnénk; evvel oda 
célozva, hogy nyomában a megtáma
dott nyelv iránti sajnálkozó szeretet 
ébredjen föl, mint olyan tényező, a

T  Á R C fl._____
A karika.

— A „Felvidéki Híradóu eredeti tárczája. —
Bolondság az egész kvalifikációs rendszer. 

Nem sok hasznát veszi az ország. Mióta ki
mérlek, hogy mennyi tudományra van szük
sége egy szolgabirónak, mennyire egy Írnoknak, 
sok írnokot, ismerek, akik inkább rátermettek 
a szolgabiróságra és sok szolgabirót, aki még 
írnoknak is rossz.

Jobb volt a régi rendszer. Akinek az 
Isten hivatalt adott, juttatott hozzá észt is. 
Aki nem hiszi, pillantson csak vissza abba a 

rcg letűnt korba, amelyből egész mondakö
röket gyűjtöttek össze a régi táblabirák, 
alispánok és szolgabirák bölcseségéröl, pedig 
azok közül igen sokan, nem is bárom ujjal, 
hanem egész tenyérrel vetették a betűt. Igaz, 
hogy nem is fogyasztottak minden hiába
valóságért annyi papirost, mint a mai kvali
fikációs bürokraták.

Ha eljött a tisztujitás ideje, összeültek a 
orifeusok, meghányták-vetették jól a dolgot, 

hogy ki való erre, vagy arra az állásra.
em azt keresték, hogy ki végezte el, egy 

csomó nagybácsi protekciójával, kitüntetéssel 
az ( l)0rjesi, pápai vagy a pozsonyi líceumot, 
aneni kinek van helyén a szive, kinek van

elégséges élettapasztalata. És ritkán csalód
tak emberükben. Ha megcsalódtak, kirepa- 
rálták a következő tisztujitáson.

Néha megesett, hogy egy állásra két 
jelölt is akadt. Ilyenkor azután nem volt 
elégséges a vének elekciója, hanem aki bírta, 
az marta. Itt inár nagy szerepet játszott a 
„választási eszköz*, mely megyék szerint 
más-más formában nyilvánult meg. Veszprém
ben a szentyáli fütykös, Somogybán a bicska, 
Zalában meg a fokos döntötte el a jelölt 
sorsát. Azé maradt a győzelem, amely párt
nak a „kavarodás* után több embere maradt 
a közgyűlési teromben.

Sokszor nagyon sok bevert fejbe, betört 
bordába került egy ilyen választás. Boldogult 
apámat is a szentgáliak kvalifiikálták szolga- 
biróvá, pedig ellenfelét édes atyja-ura már 
gyermekkorától fogva nevelte erre a hiva
talra, konvenciós cigányára ráveretvén vele 
annyi botot, ahány szárnyas állatt vagy röfögő 
aprómarba tűnt el a gazdasági udvarról.

A íuróci szelidebb vérmérséklésü tótság 
nem igen vetemedett duhajkodásra. Ritka 
tisztujiiásnál ömlött itt piros, férfivér. Hanem 
pálinka, az annál több.

Itt megint más módját találták fel a vá
lasztási eszköznek. Erre való volt a karika.

Mi volt ez a karika?

A hajdani ódon közgyűlési terem bolto
zott menyezetébe egy ördöngős nagy vas
karika volt megerősítve. Békés, csendes tár
gyalásokkor nem igen volt hivatása, de a 
mi furfangos őseink annál nagyobb hasznát 
vették a tiszt újításokon.

Ha az örökös főispán két jelöltet kandi
dált egy állásra, mindegyik párt vállra kapta 
a saját emberét, vitte a terein közepére, mi
közben menydörgésszerü ordítással kiabálta 
fülébe: csak a karikát! csak a karikát!

Amelyik párt jelöltje eltudta kapni a 
karikát, mielőtt, a földre húzták volna, ren
desen az maradt a győztes, mert az elnöklő 
főispán egyedül látván a magasban, joggal 
hihette a dulakodás közt, hogy ő mellett© 
van a közgyűlés többsége.

Üdvösebb és jobb is volt ez a választási 
eszköz, mert bizony más vármegyében sok
szor megesett, hogy a megválasztott szolga- 
biró saját pártfeleinek lefülelésével kezdto 
meg hivatalos működését, amiből azutáu sok. 
aprehenzió keletkezett s a vége a következő 
tisztujtáson való kibuktatás lett.

Ma már nincs meg a karika. A régi 
jó  időkkel együtt ennek a hivatása is letűnt 
örökre. Csak mint emléket hoztam fel annak 
a kornak, melynek bölcseségéböl táplálko
zunk ma is.
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mely már nemcsak a , veszélyeztetett' 
nyelv védelmére kel, hanem olyan 
törekvéseket is szül, melyeknek sza
vakba való öntése tilos, veszélyes, 
de amelyek az illető képzeletét annál 
inkább foglalkoztatják. Mindenki oly 
gondolatkört fűzhet hozzá, amely vá
gyainak, ábrándjainak leginkább meg
felel. Olyan mondat ez, amihez hozzá 
lehet kapcsolni minden óhajt s igy 
egyesíteni is képes a csoportokat, a 
melyek eddig külöu-külön jelszavak 
után indultak.

És nem csalódunk, ha az izgatás
nak legutóbb észlelt nagy arányait, 
sőt sikereit is ennek tulajdonítjuk. 
Nem ugyan belső értékének, mert 
lényege, magva — amint már kimu
tattuk — nincs, tartalma is homályos, 
sőt hamis; csupán a külső máz az, a 
csillogás, a tetszetős forma az, ami 
a tömegeket félrevezette.

A képviselőválasztásoknál hallot
tuk először hangoztatni. A nemzeti
ségi zászlók alá való toborzás evvel 
ment végbe, még pedig olyan őrült 
fanatizmussal, hogy a megmérgezett 
levegőben úgy röpködött ez a jelszó, 
mint a vihar előtti estéken a csere
bogár. — A jelöltnek ez volt pro- 
grammja, evvel indokolta föllépését 
és izgatását is, evvel appelált a sza
vazók „kötelességeire", melyek azo
kat táborába hajtják. A kortesek ezt 
hangoztatták a korcsmákban, utcán, 
tereken, s itt-ott a szószékeken is. 
Evvel vonultak föl a választásra. 
Ezt foglalták be kortesnótáikba. A 
jelölt ennek jegyében győzött s ha 
bukott, ennek igazáért bukott meg. 
Az uj fegyver bevált s most evvel 
üldözik tovább azt a jámbor népet, 
amely már-már olyan veszedelmeket 
sejt, hogy az ő nyelve lesz az első 
áldozat, ha résen nem áll. Mert való
ságos üldözés az, amit evvel az üres 
frázissal véghez visznek. Ott hemzseg 
az minden nyomtatványban, könyv
ben, újságban, már nemcsak emlékez
tetőül, de jól odaállított fenyegetés
képpen is azok számára, akik „sze
retett" vezéreik iránti kötelességeiket 
talán nem teljesitik olyan buzgalom
mal, amint azt ők kívánják. Mert 
nem állanak meg már az izgatásnál. 
Evvel hozakodnak elő, ha áldozat- 
készségre kell appelálni, ha a „szent" 
cél érdekében gyűjtésről van szó, 
jobban mondva, ha szeretett vezéreik 
zsebei kiürültek. Ha kisül valami, 
evvel takarják el szennyeseiket s ha 
különféle bűnös üzelmekért egyiket- 
másikat utóléri az igazságszolgáltatás 
sújtó keze, akkor is ebből fonnak

__2_______ ____________________________ _

neki mártikoszorut. Jó ez most már 
mindenre: izgatásra, nyerészkedésre és a 
bűn leplezésére egyaránt.

Elkészítették ezt az uj falatot s 
most rajtunk áll, hogy ezt a nép 
szájától elvonjuk, még mielőtt telje
sen megmérgezte volna magát. Ha 
csak félig sikerül is fölvilágosítani a 
népet, akkor is nyert ügyünk lesz. 
Mert ha a lelkűkbe plántált gyomot 
nem is sikerül egészen és mindjárt 
kiirtani, annyit mindenesetre el fo
gunk érni, hogy kételyeket fogunk 
támasztani benne, minek elmaradha
tatlan következménye: a vizsgálódás 
utján maga fog rájönni annak hazug 
voltára, amit eddig vezérei furfangos 
mesterkedéssel a leikébe loptak.

S akkor majd maga fog ülni tör
vényt, méltó törvényt az ámitók fölött.

Adjatok, adjatok . . .  az Isten nevében 1
A „Katolíeké Noviny“-ból átvedlett „Emlővé 
Noviny“-nak rosszul megy a sora. Előfizetői 
egymásután maradnak el, mióta Vaszary éré - 
lyos rendelete lerántotta a leplet. Most két
ségbeesetten vergődik. Vezércikkében kér, 
könyörög: Adjatok, amit Isten adott! Nagyon 
érzékeny veszteségek érték, vagy — hiszen 
átlói az is kitelik — csak alakoskodik, hogy 
mesterkélt fájdalmával maga iránt szánalmat 
kellsen s igy annál szemérmetlenebhul kol
dulhasson. Most- már nem elégednék meg 
eddigi jövedelmével, különféle könyörgések 
között szigorú „keresztényi" kötelességévé 
teszi minden olvasójának, hogy ki-ki még 
legalább egy előfizetőt, szerezzen. A telhetet
len még itt sem áll inog, hanoin „ a z  le te  t 
sze n t nevében s a z  ö véd e lm éb e  v e te tt erős b i

z a lo m m a l"  „ajándékot" koldul. Aki ad, azt 
megáldja, nemcsak az adakozót magát, de 
minden rokonát, gyermekét, sőt b a r m á t  i s ! 
Aki nem ad? Nos, arról nem beszél ugyan, 
de éppen ezt, az Űrt úgy helyezi be, hogy 
az olvasó háta is borsódzik tőle. — Micsoda 
képe ez a kufárhad jelleintelenségének 1

A „Slovensky Tyidenník- a püspökök 
ellen akar Írni, de önmagát és paptársait 
jellemzi vele. Többek között igy ir: „Te, az 
igazságért és a szeretetért megfeszített Krisz
tus : látod-e a gonoszokat, mint torzítják el 
a Te müvedet? Te tanítottad magvetői a 
v a g y o n t, a büszkeséget, látod-e szolgáid meg
hízott termetét? S látod-e tülekedésüket a 
g a r a s o k  és dicsőség után? Látod-e a gono
szok ezen söpredékét? Te korbáccsal verted 
ki a k u f á r h a d a t  és megtisztítottad híveidet 
az ö rothasztó és pusztító határaiktól és lám, 
ma ugyanazok furakodtak nyájad közé s a 
T e neved b en  a z t  t a n í t j á k , a m i t  T e  m e g v e te t
té l . . .  — Saját lelkűk tükrét állították itt 
közszemlére. Nagy pszikológusok lehetnek, 
mert ismerik önmagukat.

A hazflas papság a nemzetiségiek ellen.
A szered egy bázkerüleli papság junius 25-én 
tartotta rendes közgyűlését, melyen szóba 
került a hercegprímásnak papságához inté
zett figyolmezletése, hogy mindazok a papok,

akik képviselői mandátumot óhajtanak vá|_ 
lalni, püspöküknek beleegyezését kötelesek 
kérni. E rendelettel kapcsolatosan foglalko
zott a gyűlés a legutóbbi képviselőválasztás 
alkalmával nemzetiségi programmal megvi. 
lasztolt papoknak féktelen izgatásával, me|y 
a hiszékeny tót népnek ogyháza és hazája 
iránt tartozó tiszteletét és szereteti! teljesen 
megbénította. Entresz Edo galántliai plébá
nos indítványára, Pollacsek Ernő szeredi plé
bános és Gramantik dr. vágszordahelyi káplán 
megokolása után egyhangúlag elhalározták, 
hogy a bazini egyházkerület példáját követve 
a magukról és hivatásukról teljesen megfe
ledkezett. papokat, mint az egyház és haza 
álnok ellenségeit, bojkottálják, velük minden 
hivatalos és magánérintkezést megszakítanak 
s a hercegprímást tisztelettel kérik, hogy 
ezekkel szemben a legszigorúbb eljárást foga
natosítsa, mert eddigi intézkedéseit semmibe 
sem véve, még egyre lázitják a jóhiszemű 
tót népet, süt mi több, a szakadás örvénye 
felé terelik, hilükben és papjaik iránt tar
tozó tiszteletben is megingatva őket. Kérik 
a hercegprímást, hogy mint az egyházra és 
a hazára egyaránt veszedelmes egyéneket 
fossza meg őket papi méltóságuktól s ne 
engedje, hogy a hazafias katolikus papság 
tovább is pirulni legyen kénytelen — miattuk.

Sárosvármegye és a nemzetiségi esz
mék terjedése, tíárosvármegye alispánjának a 
legutóbb tartott közgyűlésnek tett jelentésé
ből kiemeljük a következő, ránk magyarokra 
nagy borderével biró részt: Nem hagyhatom 
megemlítés nélkül azon szomorú tényt, hogy 
a politikai mozgalmak hullámai vármegyénk
ben a magyar nemzeti érzést sem hagyták 
érintetlenül, amennyiben az eddig ilt isme
retlen pánszlávizmus veszélyét hozták fel
színre ; sajnosán kellett tapasztalnunk, hogy 
egyes lelketlen álpróféták nem átallották 
hamis jelszavak hangoztatásával az ugyan tót- 
ajku, de mindenkor jó magyar kazafiságáról 
ismert népünk szivéhez hozzáférni s azt a 
pánszlávizmus veszélyes csiráival megméte
lyezni ; ezen jelentkező veszély elhárítása 
érdekében rendkívüli eszközökkel és mind
nyájunknak karöltve minden lehetőt meg 
kell tennünk, hogy ezen hajt csirájában el
fojthassuk. Amint értesülünk, a lapunkban 
bőven ismertetett temesi átirat kapcsán már 
elötorjesztét is tett a vármegye közönsége, 
mily eszközökkel kívánja a terjedő mozgal
mat még csirájában elfojtani.

ft tőt nemzetiségi töreHVéseH 
a történeti igazság Világításában.

VII.
Az 1861. évi tót memorandum- — 
A tót Matica és gimnáziumok meg

alapítása és egyéb mozgalmak.
Az 1861., 1865. és 1868. évi 

országgyűlési képviselőválasztásokon 
mindenütt jelölteket állított a tót 
nemzetiségi párt, ahol csak némi ki
látása volt a győzelemre, de hang
zatos progratnmja ellenére, melynek 
8-ik ponja nem ismeri el a magyar 
nyelvet hivatalos államnyelvül, az
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1868-iki — Pietor szerint 1869-iki —
választáson csak két jelöltjük győ- 
jjOtt. Paulinyi-Tóth Vilmos a kölpényi 
és Ublárik János az illává—puchói 
választókerületben s ezzel most már 
a parlamentben is elkezdődik a már 
említett u. n. nemzetiségi törvény 
alapján a tót nemzetiségi párt poli
tikai akciója.

Az 1869-ik évben a Éivena nő
egylet alakult azzal az egyik célzat
tal. hogy tót felsőbb leányiskolában 
tót szellemben neveltessenek a tót 
leányok.

Most még néhány — itt még nem 
említett — adat a 60-as évekből a 
Pietor brosúrájából.

Alig hogy a Matica alapszabályait 
megerősítették és a nagyröcei tót 
gimnázium megnyílt, már megint kér
vénnyel járultak a király elé. Ugyanis 
1863 elején huszonöt szepesi község 
azzal a panasszal járult a király elé, 
hogy a tót nyelv sem a megyei hi
vatalokban, sem pedig a lőcsei róm. 
kath. gimnáziumban nem érvényesül. 
A pozsonyi evang. líceumban 8 tót 
tanuló ellen vizsgálatot indítottak 
pánszláv üzelmek miatt, akik aztán 
kénytelenek voltak az 1862-ben meg- 
csehesitett besztercebányai r. kath. 
gimnáziumban keresni oltalmat. — 
Ugyanez évben volt a Matica első 
közgyűlése, amelyen bejelentették, 
hogy a király 1000 forintnyi járulék
kal belépett a Matica tagjai közé, 
ami nagyon valószínűtlen, mert a 
király, mint ilyen, semmiféle egylet
nek nem szokott tagja lenni, legfel
jebb ha anyagi támogatásban részesíti 
a hozzáforduló egyesületeket. Ugyan
ekkor kapta a Matica elnöke, Moyses 
besztercebányai püspök a belső tit
kos tanácsosi címet. B gyűlésből hála
adó küldöttséget menesztettek Moyses 
püspök vezetésével a királyhoz, aki 
megígérte, hogy a hü tót nemzetet 
tovább is oltalmába veszi.

Az 1864 október 26-án Prancisci 
János helytartótanácsi tanácsost Liptó- 
vármegye főispánjává nevezte ki a 
király, de már a következő évben 
rendelkezési állapotba helyezték, majd 
Pedig nyugdíjazták. — Mindez csak 
csalétek volt, — Mondja Pietor, — 
Schmerlig azonban mégis megbukott; 
követte Belcredi, aki a germanizációt 
ellenezte.

Az 1865. évi képviselőválasztáso
kon tizennégy tót jelöltet léptettek 
fól, de egy se győzött.

Az 1867. évben a besztercebányai 
r- k. gimnázium megint magyar lett.

A következő évben megint egész

sorát a kérvényeknek terjesztették 
szepes-, liptó- és gömörmegyei tót 
községek a képviselőház elé, persze 
a Matica főembereinek és ügynökei
nek kezdésére és biztatására; de 
ekkor már figyelni kezdte ezeket a 
mozgalmakat a magyarság is s az 
agitációnak véget vetett. A lőcsei 
gimnázium igazgatóját, Culent, ebből 
folyólag nyugdíjazták.

Az 1869. év augusztus hó 4-én 
volt a Éivena-nöegylet első közgyű
lése Turócszentmártonban. Ugyanez 
év október 21-én a budapesti sajtó- 
biróság hat havi állarafogházra és 
200 forint pénzbüntetésre Ítélte dr. 
Húrban József Miloszlávot a „Peát- 
budinské Vedomosty" cimü lapban 
megjelent „Őomu nás uóia dejiny?“ 
(Mire tanít minket a történelem?) c., 
a magyarok ellen izgató cikkéért. 
Ha valami, úgy ez a cikk árulta el 
azt a szellemet, amely a tót nemzeti
ségi vezérférfiak minden ténykedését 
áthatotta s ha ők az ily cikkek Írói
nak megbüntetésében faji vagy nem
zetiségi üldöztetést látnak, mi viszont 
Húrban és elvtársainak szereplését 
nemcsak a magyarságra, hanem — s 
még inkább —- a tót népre nézve 
veszedelmesnek és károsnak Ítéljük.

A történelem ugyanis nem azt a 
tanulságot szolgáltatja nekünk, hogy 
az egyének, a családok, a néptörzsek, 
a nemzetek szellemileg, erkölcsileg 
és anyagilag első sorban a mások 
gyűlölete révén gyarapodhatnak, mert 
a történelem filozófiája nem taníthat 
erkölcstelenséget. Már pedig a gyű
lölet erkölcstelen motívum még akkor 
is, ha némiképen indokolt.

A tótok kulturális, politikai, nem
zetiségi és gazdasági törekvéseit, ha 
azokat a fejlődés, a haladás, a ver
senyzés vágya idézi elő és irányítja, 
minden kulturember, minden kultur- 
nép, első sorban pedig a magyarok 
rokonszenvvel nézték és támogatták 
volna, mert hisz a résznek gyarapo
dásával az egész is gyarapodik s ha 
kicsiny is a tót nép, mégis számot 
tesz ő is nemcsak a magyarországi, 
hanem az összes kulturnépek nagy 
családjában is. S a haladás, a fejlő
dés, az önfentartás vágya természetes 
is lévén, azt, ha tisztátalan motívu
mok és célok nem vegyülnek bele, 
semmiféle törvénnyel vagy egyéb in
tézkedéssel elnyomni nem lehet, de 
nem is szabad s ha a tót nemzetiségi 
vezérférfiak mégis azt állítják, hogy 
a magyarságnak a tót nép szellemi 
és anyagi elmaradása az érdeke, úgy 
ezzel csak a saját bűneiket takar

gatják, amelyek azt eredményezték, 
hogy a tót nép föltolakodott vezérei 
révén a hazafiatlanság, a magyar- 
gyűlölet gyanújába keveredvén, nem 
részesülhetett az állam, a magyar
ság részéről abban a bánásmód
ban és támogatásban, amelyet mint 
a magyarhoz legközelebb álló testvér
nép, méltán megérdemelt volna.

A múlt század hatalmas éveiben 
történt tót nemzetiségi mozgalmakból 
im ezt a tanulságot merítheti tehát a 
tót nép, ha a történelmi igazságokon 
okulni akar, amikor azután azt is 
meg fogja érteni, hogy miért nem 
lehettek e korszakban elért tót kul
turális vívmányok szilárdak és tar
tósak.

A nemzetiségi párt 
felirati javaslata.

A nemzetiségi párt immár másodszor 
teszi, hogy külön felirattal járul a Felség leg
magasabb trónja elé. Nem szükségből, mert 
hisz a silányan kidolgozott javaslatban fog
lalt eszmék és irányzatokra nézve, a trón
beszéd már megadta a kellő impulzust, hanem 
tisztán szereplési mániából és csak azért, 
hogy az általuk hamis jelszavak által elmasz- 
lagolt választók ezrei előtt, bizonyságot te
gyenek az ö nagy honmentő munkásságukról.

Ez az elv, továbbá a külön nemzetiségi 
eszmék nyílt propagálása vezérli a nemzetiségi 
pártot akkor, midőn tisztán a nemzetiségek 
részére sajátítja ki mindazon egészségtelen 
helyzetek és függő kérdések megoldásának 
szükségét, melyeknek hiányait a nemzet 
egyeteme s ezek közt talán a magyarság 
zöme érzi első sorban. De ez, szerintük, igy 
van jól, mert máskép nem volna létjogosult
ságuk ott, ahol ma, bőséges szószátyárkodás
sal, csak haladni, az elmúlt idők mulasztá- 

« sait helyre hozni vágyó nemzet drága idejét 
fecsérlik.

A farizeus tempó, — mely fellépésüktől 
kezdve egész működésűket jellemzi, — meg
nyilatkozik még akkor is, midőn a legma
gasabb trón elé járulnak ezek a mély 
hódolatai telitett képviselők.

Mindjárt a felirat elején örömüket fejezik 
ki a felett, hogy Ö Felsége atyai gondosko
dása folytán alkalmat nyújtott arra, hogy az 
államélet irányítására, a népjogok fejleszté
sére, az állampolgárok jólétére irányuló és 
alkotmányunkból kifolyó működésűket meg
kezdhessék.

Mi igenis örülünk, de ők nem, mert a 
lezajlott sötét korszak volt az ő életük, az 
volt az ő eldorádójuk s sikereik csak annak 
tudhatók be, hogy a megbénított nemzeti 
szellem eme korszakában szabadabban hir
dethették azokat a szeparatisztikus tanokat, 
büntetlenül izgathattak annak az irányzatnak 
érdekében, mely bűnös irányzat nekik a. 
választásokon mandátumot juttatott.

Igazuk van abbaD, hogy a lefolyt válasz
tások nem fejezik ki a választópolgárság: 
igaz akaratát, mert ha azt fejezték volna ki, 
akkor ők nem ülnének a kupolás terem pad
jain. Nem a közigazgatási hatóságok követ
tek el visszaéléseiket, hanem a tisztelt kép-
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viselő urak kortesutjai jelzik ezen vissza
élések egész sorozatát. Az egyes közigazgatási 
hatóságok nem visszaélést, de mulasztást 
követtek el akkor, midőn az első alkalmat 
megragadva, törvény elé nem állították a 
nemzetiségi képviselő urak legnagyobb részét 
azokért a lázitó fecsegésekért, melyeket ke
rületeikben véghez vittek. Nem erőszakosak, 
hanem gyengék, eluézők és tájékozatlanok vol
tak azok a közigazgatósági hatóságok, mely 
kerületekben a nemzetiségi urak mandátum
hoz jutottak.

A képmutatás, az álszenteskedés, a fari
zeuskodás legjobban domborodik ki a felirati 
javaslat ama részében, hol a magyar állam 
konszolidációját aposztrofálják. A javaslat 
szerint a nemzetiségi uraknak is legfőbb 
vágyuk, legelső óhajuk, reggeli és esteli 
imájukba foglalt könyörgésük a magyar ál
lamiság konszolidációja, de csak addig a 
határig, inig ezt a konszolidációt, a faj és 
nyelvbeli összeolvadásától függővé nem teszik. 
Hát hogy képzelik a tisztelt nemzetiségi urak 
a magyar állam konszolidációjának lehető
ségét máskép, mint tisztán magyar nemzeti 
alapon? Megadja erre is a feleletet Polit ur, 
midőn azt mondja: M a g y a r o r s z á g n a k  v a n  ős 
id ő k tő l  f o g v a  egy eszköze a  n e m z e ti k é rd és t  
m e g o ld a n i s ez a  m eg ye i m u n ic ip iá l i s  ö n k o r 
m á n y z a t . Helyes értelmezése pedig ennek 
csak az lehet, hogy a nemzetiségi kérdés 
csak úgy oldható meg gyökeresen, ha a vár
megyék etnografikus alapon osztatnak be s 
ezen uj beosztás alapján más hazai nyelv
nek is biztosíttatnak ama jogok, melyeket a 
a magyar nyelv érvényben lévő törvényeinek 
alapján, jelenleg élvez.

Hát, igen tisztelt képviselő urak, ebből 
bajosan lesz valami! A konszolidáció ily meg
oldásának módját csak tartsák meg önma
guknak. Mi nem kérünk belőle. A magyar 
nemzet öngyilkosság nélkül nem térhet más 
útra, mint amelyen az egységesítés nagy 
munkájában eddig haladott. Ebben nem fogja 
megakadályozni öt még az a kilátásba helye
zett bizalmatlanság sem, melyet a felirati 
javaslat hirdet, mert ezt a bizalmatlanságot 
is kellő értékére tudjuk leszállítani, tudjuk 
azt, hogy ennek a bizalmatlanságnak forrása 
honnan ered.

Az ország területén élő nemzetiségek azon 
polgári jogokat élvezve, mint a faj magyarság, 
a szeparatisztikus törekvések minden szimp- 
tornája nélkül békén éltek velünk mindaddig, 
mig oly urak, mint a felirati javaslat alá 
Írottak, ezt a békét egyéni ambícióik kielé
gítése miatt meg nem bontották.

Engedjenek minket a magunk utján s ne 
fájjon a fejük a magyar állam jövőjéért.

__4_____________ ________________________ _

Tükörcserepek.
(A sors iróniája. — Egy teljesithetetlen kívánság. 
— Gyönge argumentum. — Mentő ok. — Fregolik).

Chudovszky Gézával, a rózsahegyi tör
vényszék erős magyarérzésü elnökével és 
Hlinka Andrással, a tót Gaponnal, történt 
meg a következő eset.

Midőn Chudovszkyt törvényszéki elnökké 
nevezték ki, Illinka, ki akkortájban hatal
mának tetőpontján állott, rá akarta venni a 
rózsahegyieket, hogy Chudovszkynak ne ad
janak lakást a városházán. Az intrikának az

volt a következménye, hogy Chudovszky 
csakugyan nagy Uggyel-bajjal tudott lakás
hoz jutni.

Most azután, hogy Hlinka a törvényszék 
fogdájába került, az elnök jóízűen jegyezte 
meg:

— No lám, Hlinka nem akart nekem 
lakást adni, én pedig kénytelen vagyok fedél 
alá juttatni.

Szkicsák ur a folyó hó 5-én tartott „nagy
szabású" beszéde, illetve felolvasása végén 
tót tudományos társaság felállítását kívánta a 
kormánytól. Ilyen abszurdummal igazán csak 
egy Szkicsák állhat elő. Tót társaságot még 
csak összehozhatna valahogy a magas kor
mány, de már a tudományt nem tölcsérez- 
heti a fejükbe. De miért is fordul ezért a 
kormányhoz ? Legjobb lesz, ha a hét tót 
képviselő kimondja magáról, hogy ők egy 
tu d ó s  tá r sa sá g o t k é p ezn e k , legalább a sok 
banda-banda után egy derűs pillanatot is 
szereznek a nemzetnek.

Nagy port vert fel annakidején a nem
zetiségi sajtóban a verbói választás kimene
tele. Telekürtölték a világot, hogy a zsidók, 
midőn látták már, hogy a választás ered
ménye bizonytalan, feldöntötték a lámpát és 
összetépték az iratokat, csakhogy a válasz
tást nullifikálják. Most azután kisült, hogy a 
lámpadöntögető zsidó maga Markovics, a tót 
jelölt volt. Ilyenek a könyvelő ur argumen
tumai mind. Kár velük foglalkozni.

A verbói választásnál Juriga tisztelendő 
urból is kitört a virtus. A papi talár tisztele
tére bele akart kötni valami rendezőbe. Hanem 
egy csendőr útját állta. Uccu, ennek is neki 
megy s belecsimpeszkedik a fegyverszijába. 
Mái-már komoly bajtól lehetett tartani, mikor 
a csendőr félvállról odaszólt neki:

— Ha részeg az ur, menjen haza aludni. 
Jobb lenne, ha az itt őgyelgés helyett a 
breviáriumot olvasná.

Abizony! A reverende domine alaposan 
be volt állítva.

Ernődy Lajos mondta a képviselöházban: 
Az Önök politikai törekvéseinek, tisztelt tót 
nemzetiségi képviselő urak, három fokozata, 
három lépcsője van.

Az első fokozat ártatlan természetű s abban 
nyilvánul, hogy a tót nyelv hozassák be a 
községi adminisztrációba és az iskolákba. E z t  
h ir d e t ik  ö n ö k  fé n y e s  n a p p a l.

A második fokozat már erősebb. Ez: a 
szeparáció, lehetőleg tót autonóm kormány
zattal. E z t  h i r d e t ik  fé lh o m á ly b a n .

a  harmadik fokozat pediglen a nagy 
Morvabirodalom, Szvalopluk szent birodalma ; 
ezt h i r d e t ik  é jje l , amikor önöket sonkisem 
látja.

Hiába tiltakozik Hodzsa ur, Emődy kép
viselő ur fején találta a szöget.

A rózsahegyi gólgota.
Czikkelytlnk élére iktatjuk egy tót nem

zetiségi lap elkeresztelését, mely köztudomis 
szerint egész fönnállása óta frázisokban uta
zik. Tesszük ezt azért, hogy hadd lássa kö- 
zfjnségttnk, mit értenek ezok az atyafiak yot- 
g o ta  alatt, hadd lássák olvasóink, hogy azon 
a golgotán, melyet a nemzetiségi urak leg
újabban körülrajongnak, nem a szeretet, nem 
az igazság megfeszítése megy végbe, hanoin 
a legundokabb blln, a hazaárulással baláros 
nemzetiségi izgatás várja méltó büntetését.

Azokra az urakra, kik a rózsahegyi tör
vényszék fogházában hUsölnek, nem várhat 
egyéb, mint a jól megérdemelt börtön, mert 
nem érték be a hazaárulással határos izgatás
sal, hanem meglopták egy egész vidék jóra- 
való, csendes népének nyugalmát, megingat
ták az istenbe vetett vallásos meggyőződésü
ket, aláásták a közigazgatási hatóságok és 
állatni intézményeink tekintélyét, vad elkese
redéssel rontva mindennek, ami magyar.

Vakságukban még a félrevezetett tömeg 
életét is kockára tették s nem egyszer állí
tották a csendőrfegyverek csillogó szuronyai 
elé a fanatizált nép százait csupa kedvtelés
ből, merő feltűnési vágyból. Hála istennek, 
hatóságainkban több volt az eszélyesség, mint 
a megtorlási szándék s igy nem sikertilt a 
rózsahegyi golgota bőseinek, amiről talán 
folyton álmodoztak, az embervérontás.

Nemsokára eljön az idő, midőn leplezetle
nül állnak ezek a h ő sö k  a nemzet előtt, mi
dőn kisltl majd, hogy ezek a mártírokká 
avatott izék mily eszközöket, mily utakat, 
módokat használtak fel arra, hogy érdemessé 
tegyék magukat a g o lg o tá r a .

H l in k a  A n d r á s  m últjából.

Alattomos ember és közönséges farizeus. 
Ilyennek ismerték mindenkor. Összehúzta ma
gát azok előtt, kiknek pártfogása mellett 
emelkedhetett, de játszotta a tekintélyt azok 
előtt, kikhez hozzáférése volt.

Rózsahegyre jövetele alkalmával, dacára 
adott becsületszavának, hogy politizálni nem 
fog, mindjárt azzal kezdte, hogy egyeseknél 
aszerint tett látogatást, amint az illető nem
zetiségi érzelmit volt, vagy nőm. A szorosan 
vett egyházi hatáskörű tevékenységen kivUl, 
mindjárt kezdetben, máshol, mint nemzetisé
giek társaságában látni nem lehetett. Viszont 
sohasem hiányzott onnét, hol nemzetiségi tö
rekvésekről esett szó. Ebben sem a papi kö
telességeinek elmusztása, sem hiveinek meg
botránkozása nem akadályozta őt.

A nemzetiségi eszmék és törekvések tér
hódítása érdekében megbolygatta a város 
társadalmi békéjét, viszályt támasztott min
denütt, hol érdeke megkívánta. Fanatizálta 
az asszonynépséget, megmételyezte a gyér- 
meksoreg mindenre fogékony lelkét, leszállt 
a legalsóbb néposztályhoz, megmozgatott min
den eszközt, csakhogy az törekvésében, * 
magyar állameszme moggyillöltésében célt 
érhessen. Éjjel, meglopva saját nyugalmat, 
alattomban, tolvajmódra járt oly házakhoz, 
melynek lakói közismert nemzetiségi agitáto
rok lévén, kompromittálhatták volna azok előtt, 
kiknek jóindulatát egyelőre még eljátszani 
nem akarta.

Később, midőn már nem volt mit voszteniei 
nem csinált titkot érzelmeiből. A tót oszm



érdekében izgatott saját paptársai ellen, mely
nek szomorú eredménye az a szerencsétlen 
kimenetelű gyújtogatás volt, mely a derék 
és jóra való K e k a t  plébános életébe került.

Folytonos összeköttetésben állott a túróéi, 
pozsonyi és nyitrai hírhedt nemzetiségi agitá
torokkal. Ő volt a lelke azoknak a nemzeti
ségi összejöveteleknek, melyen megjelent 
Juriga, Jelilicska és Hodzsa Milán is.

A vidéken megforduló klerikusokat, kik 
reveronciából nála tisztelegtek, hazaíiatlan cse
lekedetekre igyekezett csábítani. Hazafias 
Ünnepségek alkalmával megtagadta az isteni 
tisztelet megtartását, ami az ő plébánosko- 
fiása előtt soha meg nem esett.

Az ö felügyelete alatt álló katholikus isko
lákban megtiltotta a Hymnus éneklését s a 
falusi asszonyokat annyira fanatizálta, hogy 
ezek gyermekeiket nem engedték oly isko
lákba, hol a tanítás nyelve a magyar volt.

Meg kell azonban vallanunk, hogy az ö 
h írh ed té  v á l t  a g itá to r s á g a  szépen  is  jö v e d e lm e 
zett, m e r t a z  ig e n - ig e n  s ze ré n y  jö v e d e lm ű  szlécsi

p lé b á n iá n  alig tíz esztendő alatt csekély 
100,000 korona vagyont gyűjtött össze.

M ié r t  ta r tó z ta t tá k  le H l i n k á t  és tá r s a i t ,

A rózsahegyi letartóztatások indító okai 
abba a korszakba nyúlnak meg vissza, mi
dőn a magyar nemzet ellenségeinek szabad 
volt minden, midőn a nemzetiségek féktelen 
izgatására senkisem reagált, sőt onnan felül
ről, bizonyos fokig még jó szemmel [is néz
ték az általános választási jog propagálásának 
Örve alatt megindult nemzetiségi mozgalma
kat. Az akkor vérszemet kapott agitátorok 
fékevesztett működése az általános választá
sokkor érte el tetőpontját.

Ekkor Hlinka András és társai nemcsak 
•magában Rózsahegyen, hanem a környéken 
fekvő falvakban, Fehérpatakon. Cscrnován, 
Villaludrován, Iíisolaszin, Háromszlécsen, Há- 
romrevucán, hónapokon keresztül oly féktelen 
következményeiben egyelőre be sem látható 
izgatást vittek véghez, mely ebben az amúgy 
is fejletlen lelkű népben, teljesen megingatta 
az állami rend iránt megkívánt tiszteletet s 
feldúlta a felekezetok közt eddig fennállott 
békés egyetértést és szeretetek

Még április végén történt K ö zé p re v u c á n , 
hogy mig H l in k a  András és S r o b á r  Lőrinc 
dr. nyílt utcán izgattak a magyarság ellen, 
addig a szintén letartóztatott T o m ik  József 
plébános, a törvény ide vonatkozó szakaszai
nak rendelkezése ellenére, bent a templomban 
szította a gyűlölet tüzét a magyarság ellen s 
a szószékről ajánlotta S r o b á r t  képviselőnek, 
mint az elnyomott, szegény tó t n e m ze t igaz 
jóakaróját.

Hasonlólag járt el H l in k a  András, a le
csukott G reg u ss Györggyel karöltve Villa
ludrován, hol szavahihető fültanuk bemondása 
Szerint, valósággal láaitott a magyar noinzet 
s a magyar állameszme ellen.

T o m ik  József, háromrevucai plébános, a 
korcsma előtt tartott szónoklatában egyenesen 
teítlegességre hívta fel a népet, hogy a más 
politikai nézetet valló H a t t y á r  Lipót és H a tty á r  
Jánost verjék ki a faluból. A felizgatott tö
meg, miután a két kiközösített még ideje
korán megugrott, L á n e r  Lajos erdővédre ve
tette magát s annyira össze-vissza verte a 
szerencsétlen embert, hogy ez a kapott ötle
tek után hetekig nyomta az ágyat betegen.

Ugyancsak H lin k a  András 1906. évi 
ápiilis hó 22. és 29 én, S r o b á r  Lőrinc dr. 
pedig április hó 22-én tartott Szlées község
ben oly izgató és lázitó tartalmú beszéde, 
mely magában véve is elégséges lett volna 
un a nézve, hogy a bűnösök ellen a szüksé
gesnek mutatkozó megtorlás folyamatba té
tessék.

Az egyre szított izgatás alatt a nép elke
seredése azonban csak a múlt hó 15-én érte 
el tetőpontját. Ekkor H lin k a  András Rózsahegy 
népes utcáján, a Mező utcában, mintegy 300 
ember előtt oly beszédet, mondott, a magyar
ság ellen, hogy a hallgatóság közül mintegy 
Ötvenén, J a n c se k  András és G reguss György 
vezetése mellett, fütykösökkel és kapákkal 
felfegyverkezve, a magyarságot és zsidókat 
gyalázó ének és káromlások közt bejárták a 
várost s oly fenyegető magatartást tanúsítot
tak, hogy csak a hatóságok erélyes közbe
lépése akadályozta meg a legrettenetesebbnek 
ígérkező vérontást.

A 15 iki események megismétlődtek a 
múlt hó 19 én, azon a napon, midőn H lin k a  
András felfüggesztése köztudomásúvá vált.

Ekkor éjjel 11 órakor gyűlt össze a nép 
és H lin k a  András és J a n c se k  András által 
felbőszítve, oly garázdálkodást vitt véghez, 
hogy ennek megfékezésére a kéznél levő 
karhatalom elégtelennek bizonyult. A hatóság 
sürgősen katonaságért táviratozott, minek 
folytán a másnapra várt zavargások megfé
kezésére Eperjesről két század gyalogos ér
kezett Rózsahegyre.

A katonaság megérkezése lehütötto egy 
kissé a forróvérű agitátorok vakmerőségét s 
az izgatások terét jónak látták Rózsahegyről 
a közolfekvő községekbe áttenni.

Itt azután még féktelenebből folytatták a 
megkezdett, agitációt. Templomi zászlók alatt 
bejárták az egyes községeket, lázitó nyom
tatványokat osztogattak a falusiak közt, mely
ben nyílt ellenszegülésre hívták fel a népet* 
a megyés püspök rendelkezései ellen.

De ezt már a hatóságok sem nézhették 
összetett kezekkel. A rózsahegyi törvény
székhez beérkezett jelentések alapján, S zé k e ly  
Miklós vizsgálóbíró elrendelte a garázdálkodó 
agitátorok letartóztatását s ma már a tót G a p o n  
társaival együtt ott ül a törvényszék fog
házában. A vizsgálatot széles alapon, nagy 
eréllyel és tudással S z é k e ly  törvényszéki vizs
gálóbíró vezeti s a jelek arra mulatnak, hogy 
dacára a gyors munkának, a felhalmozott nagy 
anyag miatt a végtárgyalás az ősz előtt aligh a 
lesz megtartható.

G a p o n  a  b ö r tö n b en .

H l in k a  András a börtönben is kihívóan 
viselkedik. A vizsgálóbíró felhívására vona
kodik engedelmeskedni s midőn kihallgatásra 
vezették, állítólag odanyilatkozott: ha valaki 
beszélni akar velem, akkor jöjjön le hozzám!

Keveset eszik és iszik. Az éjjel nagyobb 
részét sétálással tölti cellájában s egyáltalán 
senkivel sem érintkezik.

Beszélik, hogy az utolsó időben már 
annyira ment őrültségében, bogy elhatározta, 
miszerint a gondjára bízott hívőkkel egye
temben kitér a katholikus egyházból s állép 
a lutheránus egyház kötelékébe.

Erdekosnek tartjuk még megemlíteni, hogy 
a jelonlegi törvényszéki elnöknek, C h u d o v szk y  
Gézának, midőn ez ügyészből elnökké ne
veztetett ki, Hlinka, dacára a régi gyakor-
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latnak, nem akart lakást adni a városházán, 
íme, most az elnök önkénytelen lakosa lett 
Hlinka uram.

A nemzetiségi sajtó különös előszeretettel 
okolja C h u d o v szk y t a rózsahegyi letartóztatá
sokért. Ebben sincs igazuk ! Biztös tudomá
sunk van ugyanis arról, hogy a törvényszék 
elnöke sem a vizsgálat folyamatba tétele, sem 
pedig a letartóztatások idejében nem volt 
Rózsahegyen, hanem valahol Árvában járt a 
királyi járásbíróságok vizsgálata végett.

h í r e k .

Magyarház.
A Magyarház ügye ismét előre 

halad egy lépéssel. Az építő bizottság 
határozatából kifolyólag a vármegye 
alispánja, a főispán felkérése folytán, 
a folyó hó 8-ára összehívta a Magyar 
Olvasókör közgyűlését, melyen a 
Magyarház építésének ügye is szóba 
fog kerülni. — Reméljük, hogy az 
eszme lelkes szóvivői mindannyian 
meg fognak e közgyűlésen jelenni.

A F. M K. E. turóoi választmánya folyó 
hó 8-án, ma délután 3 órakor a vármegye- 
háza nagytermében közgyűlést tart. A gyűlés 
tárgyai: 1. múlt évi zárószámadások, 2 . jövő 
évi költségvetés, 3. az uj tisztikar megválasz
tása, 4. indítványok.

Adakozások a gyógyíthatatlan betegek 
kórházára. D r . jöoZemannJánosnéőnagysága 
gyüjtőivén a kővetkező adományok folytak be 
a turóci jótékony nöegylet által a gyógyítha
tatlan betegek részére építeni tervezett kórház 
javára: N y á r y  Károly gróf 20 kor., J e sz e n s z k y  
István dr. 5 kor., Mfj. E r d é ly i  Sándor dr. és 
T rn ix  Hugó 10—10 kor., összesen 45 korona. 
A kegyes adományok a jótékony nőegylet 
elnökéhez, Justh Ferencné Öméltóságához 
küldettek meg.

Nyári mulatságok. Mint értesülünk, a me
gyebeli ifjúság, Justh Ferencné gróf Batthyány 
Mária úrnő védnöksége alatt, a jótékony nő
egylet javára, nagy nyári mulatságot fog 
rendezni. Igazán örömmel vesszük tudomásul, 
hogy ifjúságunk, amely évek óta nem adott 
életjelt magáról, egyszer már felébred álmából. 
—• A  d r a sk ó c d o lin a i ifjúság a folyó hó 8-án, 
délután 2 és fél órakor a „draskócdolinai 
ligetben" nyári táncmulatságot rendez a 
draskócdolinai népkönyvtár javára. Belépti- 
dij: személyjegy 2 kor., családjegy 4 kor. 
Felülfizetéscket köszönettel fogadnak és hírla
pikig nyugtáznak. Kedvézőtlen idő esetén a 
mulatság folyó hó 15-én tartatik meg. — A  
p r ie k o p a i  önkéntes tüzoltóegylet f. évi julius 
hó 15-én aNyirfa-ligetben, aTuróczhid felett 
juliálist rendez. Beléptidij: tetszés szerint. 
A tiszta haszou az egylet javára fog fordittatni. 
Kedvezőtlen idő esetén a mulatság folyó hó
22-én tartatik meg.

Színészet Stnbnyafflrdőn. A múlt szá
munkban említettük, hogy Bányai Lajos szín
igazgató társulatával néhány előadást tart 
StubnyafUrdőn. A társulat julius hó 3-án, 
kedden mutatkozott be Schöuthan Pál és 
Ferenc kitűnő bohózatában, a SabinnŐk el
rablásában. Azóta naponként megtartja elő
adásait elég csinos közönség előtt.
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SaJMp&rSk. A „Katolické Noviny“-nak
20 ., 22. és 20. Brémait a szakolcai rendőr- 
kapitány a kir. ügyészség rendeletére lefog
lalta és ellene izgatás cimén a sajtópert meg- 
inditotfa.

Elitéit nemzetiségi Izgatok. A verbói 
főszolgabíró Bodiczky Mihály krajnai evang. 
lelkészt 10 napi elzárásra és 150 korona 
pénzbüntetésre, továbbá öt podkylavai lakost
5 —5 napi elzárásra és 100—100 korona 
pénzbüntetésre Ítélt a képviselőválasztás al
kalmával elkövetett nemzetiségi kihágások 
miatt. Ugyanezért a miavai főszolgabíró bét 
brezovai lakost tiz-tiz napi elzárásra és 
150—150 korona pénzbüntetésre Ítélt el.

Ne JitSZ töltött fegyverrel. Halálos sze
rencsétlenség színhelye volt a f. hó 4-én 
Nyáry Károly gróf szenipéteri kastélya, Sztruha 
Károly, a gróf lovásza, a kastélytól távol mu
lató gróf vadászfegyverével babrálgatott s 
utoljára is a fegyver felhúzott ravaszát nem 
tudta sehogysem leereszteni. Az ide-odavaló 
tologatás közben a fegyver véletlenül elsült 
s az ablakon kirepülő golyó a kertben fogla
latoskodó Séd aj Annát oly szerencsétlenül 
találta, hogy a leány még az nap belehalt 
sebébe. A szerencsétlen lovász önként jelent
kezett a turócszentmártoni járásbíróságnál.

A hercegprímás rendeletének kijátszása. 
Köztudomású dolog, hogy az esztergomi érsek 
még a múlt hó folyamán kiadott rendeletével 
megtiltotta a „Katolické Novinynak“ a katho- 
likus jelző használatát. A szerkesztőség most 
úgy játsza ki ezt a tilalmat, hogy alap fejére 
kis betűkkel kinyomatja a „Ludové Novinyt" 
és alá nagy, a régi fejirással a „Katolické 
Noviny“ címet. Szép dolog volna ez igy! 
Hanem az érsekudvarnak is van ám magához 
való esze, tisztelt szerkesztőség, s valószínűleg 
nagyon hamar megkapják legújabb furfang- 
jukra az illő feleletet.

Tnrsneoz András. jNcrn is oly rég, né
hány év előtt, midőn még virágjában volt a 
turániak eszes bírája, senki sem gondolt 
volna oly gyászos végre, mely ennek a sze
rencsétlen embernek osztályrészül jutott. Való
ságos kis uralkodó volt ö a faluban, rendel
kezéseit követte vakon mindenki, mert félt 
a nagytekintélyű bírótól. Hogy azonban a 
birói tisztségtől elesett, ezzel együtt nemcsak 
tekintélye szállt alá, hanem túlságos költeke
zése által vagyoni viszonyai is rosszra for
dultak. Hitelezői jobbról-balról kezdték szo
rongatni s midőn látta, hogy vagyoni bukása 
elkerülhetetlen, bujában, bánatában beleölte 
magát a Vágba. Turanecznek az utolsó évek
ben rosszul ment a sora. A birtokán levő 
adósságának kamatja elviselhetetlen gondként 
nehezedett a mezei munkától elszokott öreg 
ember vállaira. Sokszor napokig távol volt 
hazulról s hozzátartozói eredménytelenül ke
resték őt. A Vág partján legeltető pászlorfiuk 
találtak holttestére. Temetése a f. hó 1-én tör
tént meg Turánban.

Kntbafült gyermek, özvegy Roth Dezsöné 
született Weil Netti Artúr nevű ötéves fiacs
kája szilvát akart 3zakitani a szomszéd kert- 
jében. Mivel azonban a magasan elnyúlt ágat 
nem érte el, felállott a deszkával letakart 
kútra, miközben a deszka felbillent s a sze
rencsétlen kis teremtés a kútba esett és bele- 
fult. Az esetnél senkisem lévén jelen, csak 
órák múlva vették észre a kis fiú eltűnését. 
Keresés közben találtak holttestére. A gyor
san előbivott orvos már csak a halált konstatálta.

T tlilt kutya- Thiele János, rózsahegy- 
fonógyári lakos annak közlésére kért fel ben- 
nttnket, hogy hozzá egy kutya szökött át 
Túróéból, mely 517. srámu báicát visel. Ha 
tehát valakinek elveszett a kutyája, a fenti 
cimnél megtalálhatja.

DJ kakaó. Az ttj Iloff János-féle kakao- 
faj folyton nagyobb kedveltségnek örvend, 
mert valamennyi kakaó faj között, ez a leg- 
zsirszegény ebb (10% zsir gyakran 50% zsír
ral < szemben más kakaó fajnál), őzért rövid 
használat után is már igen könnyen einészt- 
hetők és Ízletesnek faláltatik. Kandol-kakao 
nem dugul és a legfinomabb iz mellett még 
azt a fontos előnyt is bírja, hogy rendkívül 
olcsó, miért is mindenki által könnyen hozzá
férhető és használata a legszerényebb háztar
tásban is lehetővé válik és ajánlatos is.

ISKOLAI ÜGYEK.

A szűcsiülyi ág. evang. iskola dolgai.
Múlt számunkban ez alatt a cim alatt, 

szuesányi levelezőnk tudósítása alapján, fog
lalkoztunk a szuesányi ág. ev. iskola tanító
jának, Helvigk urnák viselt dolgaival. Most 
ezen cikkünkre Hodzsa János evang. lelkész 
ur hosszú levélben válaszol, védelmébe véve 
az iskolát és a tanítót.

Védekezésének főpontjai a következők:
a) Az iskolás fiuk kirándulásán nemcsak 

a tótok, hanem a község mind a három hit
fel ekezete részt vett. Politizálni nem politi
záltak, hanem barátságosan beszélgettek, sőt 
még magyarul is énekeltek.

b) Hazamenet nem az iskolás fiuk, hanem 
csak az inasok tüntettek Lenesé András háza 
előtt, a „Hőre Váhoin" kezdetű dalt ezzel a 
variációval énekelve: Hőre Vákom, dolu 
V áhom dúlta vodu pije, kto si dievía zamiluje 
és kto si Skolu zamiluje.

c) Hogy azok a felolvasások, miket a ta
nító esténként tartani szokott, közhasznú f e l 
olvasások.

d ) Ami az „orosz“ ing viselését illeti, azo
kat csak azért hordja a tanító, mert azokat 
a feleségétől Kapta ajándékba, ki ezen ingek 
gyártásában mester.

Közreadjuk ezt a gyenge védekezést s 
Hodzsa tiszt elet es ur hozzánk intézett máso
dik levele folytán elhallgatjuk első levelének 
azt a részét, amelyet nem szánt a közönség 
részére.

Ez azonban mind nem akadályoz meg 
bennünket abban, hogy a tanitó ur ártatlan 
kedvteléseit jövőben kétszerezett éberséggel 
kisérjük.

A dubovói állami iskola.
A dubovói ev. iskoláról van szó, mely

nek államosítása évröl-évre évtizedek óta 
húzódik. Talán sehol az országban nincs oly 
szükség egy igazi, minden izében magyar 
népiskolára, mint Dubovón.

Dubovó tudvalevőleg megyénk egyik leg- 
eklatánsabb tót fészke, lenéznek ott minden
kit, aki magyar s kiirtani igyekeznek azt, 
ami nem tót. Iíár a jelenlegi tanitó igaz ma
gyar ember, nem képes most célt érni a ma
gyar nyelvvel, mivel nem taníthat úgy és 
annyit, hogy jelentékeny eredményt volna

képes fölmutatni. Küzdenie kell a szülők 
rosszakaralával, kik nem engedik, hogy gyér- 
mekük otthon magyarul tanuljon. A tanitó 
egy ilyen esetet föl is jelentett, de a kir. 
ügyész tno gtagadta a vád képviseletét. Hozzfc 
még az idei összeirt tankötelesok száma is 
meghaladja a 160-at (mindennaposok). Hogy 
lehet ily tömeggel eredményt érni? Merő 
abszurdum.

Tehát a legnagyobb szüksége van ott 
annak, hogy az állami iskola a legrövidebb 
időn belül, lehetőleg még a jövő tanévben 
megnyíljék ; szükség esetén bérházban is 
volna arra alkalmas épület ottan.

Mert olyan helyen, mint Dubovó, minden 
perc, melyben nem a magyar eszméért harco
lunk, égbekiáltó bűn s ezért legjobban har
colni, a magyar állaracszme zászlaját legsike
resebben diadalra juttatni egyedül a jó nép
iskola van hivatva. Mert bár otthon a gyermek 
az ellenkezőjét hallja, de iskoláztatása idején, 
hosszú 9 év alatt, a tanitó a zsenge cseme
tékbe beoltja a magyar eszme iránti szorete- 
tet s egy alakítandó ifjúsági egyesület azo
kat dédelgetve fölneveli.

Egy ilyen nemzedék megváltoztatná az 
egész falu eszejárását és fonák érzelmét.

Mindennek alapja azonban a létesítendő 
állami iskola. A községgel az egyezség már 
meg van kötve, a hely kimérve, a terv ké
szen, maga az iskola engedélyezve s csak 
az építési költség kiutalása hiányzik, A mos
tani hazafias kormány azonban nem fogja 
tétlenül nézni, hogy mily gálád módon terjed 
a pánszlávizmus s minden eszközt és alkal
mat fel fog használni ennek megtörésére.

Egy ily önként kínálkozó alkalom a 
Dubovón létesítendő áll. iskola. Melegen, 
ajánljuk az intéző körök figyelmébe Dubovót 
S iskoláját. Állami iskola, jöjjön el a te országod.

E gy közellakó,.

KÖZGAZDASÁG.

Újdonság,
A felső kereskedelmi iskola értesítője 

most hagyta el a sajtót s annak olvasásánál 
egy ujdonságszámba menő dolog kellemesen 
lepett meg. Ugyanis az abban foglalt érte
kezés gazdasági dologgal foglalkozik, misajnos, 

gazdasági|pályára előkészítő iskoláink édesítői
ben ritkaságszámba megy. Ezen újításért úgy 
Boldis Ignác igazgatót, mint szerkesztőt s 
Brőder Gyula felső keresk. isk. tanárt, mint 
szerzőt dicséret illeti.

A cikk cime: „Miképen szerezte meg 
Németország kereskedelmi piacait ?“ A beve
zetésben ismerteti a külkereskedelem fon
tosságát s különösen az ipari fejlődésre való 
hatását. Majd áttér az értekezés tulajdouké- 
peni tárgyára s Németország gazdasági hódí
tásait ismerteti egészen a legújabb korig.

Nevezetesen azt tárgyalja, miképen hasz
nálta fel a német leleményesség megbízható- 
fogyasztási piacok szerzésére a nagymérvű 
kivándorlást, a csatornahálózat nagyszerű fej
lesztését, ügyes gyarmatpolitikáját, sőt az 
uralkodó s családtagjainak személyes befo
lyását. Nagyon szépen tárgyalja, hogy mi
képen vált veszedelmessé a német kivitel a 
hatalmas, évszázados angol iparra s mikép 
szorítja ki a Levantén a francia ipart.
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A mi speciális szempontunkból nagyon 

szerettük Tolna, ha tengerentúli piacok meg
szerzésének historikuma melle Európa s 
különösen a Balkin gazdasági meghódítását, 
bővebben tárgyalta volna, mert földrajzi fok- 
vésük ez utóbbira szorít bennünket.

K e m é ljü k , hogy szerző avatott tolla ez 
utóbbit alkalomadtán fel fogja dolgozni, hogy 
k e re s k e d o lm ü n k  fiatal nemzedéke ebből tu
dást és lelkesedést merítsen.

A Schillert Testvérek sslanloal kék
festögyira, mint már jeloztük, részvénytár
sasággá alakul át és fonó- meg szövőgyárral 
bővíttetik ki. Az alaptőkét 1,250,000 K-ban 
tervezik 3125 drb. 400 K n. é. részvénnyel. 
Az tizemhez szükséges 1.100,000 K-át a 
Magyar Keresk. Részvénytársaság fogja a 
vállalatnak rendelkezésére bocsájtani. A junius 
24-én tartott értekezleten nyomban 500,000 
koronát jegyeztek. — Egy kis tanulságot 
mi is meríthetnénk ebből.

Tőzsdei hírek. A tőzsde hangulata tel
jesen a beérkezett aratási hírek alatt áll. 
Általában jó terméshirek érkeznek.

Gabonaárak :
Budapesten: búza 15'----- ltí'20

rozs 12'40—12'70
árpa 13-20—14-20
zab 18-50—19-40

S z e s z á r a k :
Budapesten: nyers szesz 138------ 138-Vs

finomított 141-50—142-—

Szerkesztői üzenetek.
S. P. Bánóc. Szives jó kívánságaiért fogadja 

őszinte köszönetemet. A lap megy rendesen. Az 
utalványt csak azért csatolták, mert ahhoz a Szám
hoz valamennyi kapta ezt a piros mellékletet. — 
H. J. Vrickó. Kérünk egy kis türelmet. Okvetlenül 
sorát ejtjük. — B. K. Túrán. Szívélyes köszönet a 
híradásért. Múlt számunkból elkésett. --  T. V. Mossóc. 
Köszönet a gyors tudósításért. De kérlek, a jövő
ben Be feledkezz meg.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferenczné.

FiyyyelmÉbB ajánlom a n. é. közönsBgnek

ig á ié r ii i  irodámat
Turóczszentmárton 130. házszám, Spitzer 
Ede és Fia vegyeskereskedése mellett.
Elvállalok föld-, erdő- és határtagositási mérése
ket, térképrajzolást, ÉPÍTKEZÉS-, alagcsövezés-, 
csatornázás-, mezőgazdasági és ipari gépberen
dezések-, vizí erőmüvek és villanytelepek-, acze- 
tylén- és villanyvilágításról tervek és költség- 
vetés elkészítését vagy felülvizsgálását, talál

mányok szabadalmaztatását.
Levelezés: magyar, német és tót nyelven. —  
Hivatalos órák: kedden és csütörtökön 
délelőtt 9-től 12-ig és délután 3-tól 5-ig.

Ifj. Buócz Károly mérnie —

A közelgő idényre való tekintettel, tisztelettel 
kérem nagyrebecsült vevőimet, hogy

Tátrai fSrős í j  fehér afotiya
nyers állapotban,

Tátrai tnálna-szorp í j  r iz ik ó m b a
elkészített állapotban

5 kilós edény, illetve kosarakban legolcsóbb 
napi ár mellett, őszre való szállításra előjegy
zéseket már most feladni szíveskedjenek, hogy 
friss áru szállításának idejében megfelelhessek.

JESZENSZKY LAJOS
szepesi különlegességek telepe í r n i a  |C7r nPr m t 
és szepesi borovicska termelő jaZapBa m.|

Árjegyzék ingyen 1

W A G N E R  H U G Ó
oki. gépészmérnök.

M üszahi iroda, Budapest V., Arany lános-u tcza 9.

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

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

Telefon 43-98.
I. Általános géposztály. Amerikai és 

egyéb külföldi hírneves ezégek képviselete. 
Szerszám- és bányaipari gépek, szállító és 
különleges gépberendezések szállítása. Ter
vezések és költségvetések felülvizsgálása és 
egyéb műszaki munkák készítése.

II. Amerikai rendszerű központi fűtés 
és szellőztetés, vízellátás, fürdőberendezés és 
mindennemű csövezések vállalata Auto-Den- 
sator szab. alacsony nyomásit gyorskerin- 
gésü melegvízfűtés.

III. Vasbeton tervezési osztály.
Magyar, német és angol levelezés.

-  jó i i i i  -
nagy választékban, 
olcsó árakon csakis

K LEIN SZ. divatáruházában
Turóczszentmártonban kaphatók.

Ráspoly és reszelöYágótanoncok
felvétetnek.

Tót fiuk előnyben részesülnek! ■ Cím:
Krupicska Alajos, Budapest, Hársfa -u tca 31. sz.
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Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudom ására adni, 

hogy a Fischer A dolf és Fia-féle házban (a volt Kmef-féle helyiség

ben) a mai kor igényeinek teljesen megfelelően berendezett

iilizer- és [semeDekereskedést
nyitottunk. Raktáron tartunk: á sv á n y v ize k e t,  friss g y ü m ö lc s ö t ,  

déligyönjölcSöt, friss főzeléket, legfinom abb teát, teaSüteipényt, 
gyünjöRs- és húskonzerveket, Heller és Kugler-féle sütemé
nyeket, cukorkákat, friss gazdasági Vajat. T ováb bá  felhivjuk 

b. figyelmét olcsó fűszer-, liszt-, cúkor- és petroleün>árainkra.

A  n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradunk

mayMihes és Társa.

Csekély haszon, nagy forgalom
 I
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JLiKJ-ar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentinárton, 1900.
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