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Fregoli-politika.
A lezajlott korrupció által meg- 

mérgezett levegő még nem tisztult 
meg teljesen. Sőt az akkor elhintett 
csirák éppen ma kerültek a kifejlő
dés fokozatába, ami úgy tünteti föl 
a dolgot, hogy ezek a jelen szomorú 
tüneményei. Pedig uzok gyökerei még 
abba a talajba kapaszkodtak bele, 
melyet a népcsalás politikája készített 
elő. Innen van, hogy az uj korszak 
eszméi csak nehezen, lépésről-lépésre 
érvényesülhetnek csupán, akkor is 
mintegy körülszigetelve, a tovább 
működésre látszólag tehetetlenül. A 
politikai helyzetnek ezt a látszólagos 
stagnálását a harctéren maradt győz
tes sereg csendes nyugalmához le
hetne hasonlítani, mellyel a rendezés, 
tisztogatás munkáját zajtalanul meg
kezdte, szemben a távozó ellenség 
robajával, mely a közfigyelmet éppen 
azáltal úgyszólván teljesen maga kö
tötte le.

A mi politikai harcterünkön leg
utóbb lezajlott küzdelmek is ezt a 
képet juttatják eszünkbe. A magyar 
nemzeti állameszme érdekében koa- 
lizált pártok hatalmas tábora a kiví
vott diadal után nyugodt méltósággal 
fogott a rendezés nehéz munkájához, 
mig a háttérbe szorított elemek han
gos jajveszékelésükkel törekednek 
arra, hogy maguk iránt a figyelmet 
fölkeltsék, evvel is jelezve, hogy 
vereségük még nem azonos a kimú
lással. És nem is. Mert a nemzetiségi 
vezérek jelenlegi hangos szereplésük
kel bizonyítani akarják, hogy remé
nyüket személyes érvényesülésük 
iránt még nem adták föl s hogy 
egyéni érdekeikért megindítandó moz
galmaiknak annakidején olyan talajt 
készítettek elő, melynek gyümölcseit 
most elejteni szintén nem hajlandók. 
De a mesterségesen megmozgatott 
tömegekre mutatva, azt is szeretnék 
bizonyítani, hogy ezekre joguk is 
van.

Érdekesen változatos volt a nem
zetiségi pártok fegyvertára, mellyel 
már a választás harcába keveredtek. 
Ami hangzatos jelszó, frázis, Ígéret,
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követelés csak létezhetik, azt mind 
hallani lehetett. Egymásnak merőben 
ellentmondó kijelentések szépen meg
fértek nemcsak az egész táborban, 
de egy és ugyanazon szájban is, 
aszerint, amint a körülményekhez 
ki pest hol ez, hol amaz kecsegtetett 
több sikerrel. A nép nyelvéhez, szo
kásaihoz, de a vallásához való alkal
mazkodásnak e téren olyan példáit 
láttuk, amelyekből már akkor is le
szűrhettük a következtetést, hogy a 
hazugságok ezen káosza tulajdonké
pen a nép hiszékenységére épített 
csalás, amellyel mást, mint önérdeket 
szolgálni, képtelenség.

Csak természetes, hogy az ilyen 
alkalmazkodó kezdetnek folytatása is 
csak hasonló lehet. Az a törekvés, 
mit az önérdek mozgat s melynek 
minden munkája a felszínhez való 
szívós ragaszkodásban merül ki, nem 
lehet többé tekintettel azokra a fo
kozatokra, melyeket eddig már meg
járt, melyek emelkedését elősegítet
ték. Az ezeknek tett különféle és 
ellentétes Ígéreteket amúgy sem vált
hatja be; cselekszi tehát azt, ami 
neki jólesik, ami kierőszakolt hely
zetét nem veszélyezteti, de szüksége 
van arra is, hogy felül kapaszkodjék 
meg valamibe, ha már a kiábrándu
lás a gyékényt alóla kirántani készül. 
Hogy az ilyen erőlködésben aztán 
oda is kapkod, ami ellen eddig tüzet 
kiáltott: nem törődik vele; hiszen 
cselekedete amúgy sem lehet már 
következetes.

Ennek rikító példáit láttuk a nem
zetiségi képviselők szereplésében. A 
parlamentben és azon kívül elmondott 
beszédeikben egyformán képviselve 
vannak a haladás és reakció, a 
szociálizmus és osztályuralom, a sza- 
badelvüség és klerikálizmus, sőt még 
a hazaszeretet és a kifelé való 
kacsintgatás ellentétei is.

Ha propagandájuk megerősítéséről 
vau szó, a néppárti kerületekben 
szívesen hangoztatják a legszélsőbb 
klerikálizmust ugyanakkor, amikor a 
protestáns helyeken az autonómiának 
minél szélesebb alapokra leendő ki- 
terjesztését s a kath. papi javak

szekularizációját helyezik kilátásba. 
Ennek — szerintük — természetes 
folyománya aztán, hogy az ország
gyűlésen az egyházpolitikai törvények 
eltörlését követeljék.

Ahol a szociálizmus már megve
tette a lábát, ott a tőke és munka 
közt való aránytalanságról tartanak 
szép prédikációt, de a szomszéd 
helységben már a gazdag parasztok 
szája ize szerint: a munkabérek
rettenetes magassága fölött kese
regnek. Pönt pedig saját iparvállala
taik és pénzintézeteik érdekébeu 
szállanak síkra.

A haza fogalmát illetőleg úgy 
szerkesztik meg gondolataikat, hogy 
azoknak csak egyik felét mondják 
el, a következőket a hallgató kép
zeletére bízván, mely igy legtöbbször 
kifelé kalandozik el, de már a magyar 
országgyűlés padjaiból nem |ritkán 
hangzanak el ugyanazon szájból olyan 
kijelentések is, amelyek a legtisztább 
hazaszeretetei akarják elhitetni.

Ezekhez képest gyengeségükben 
kapkodnak aztán jobbra is, balra 
is, kacérkodnak ide is, oda is s leg
utóbb — mert érdekük úgy paran
csolta — megfeledkeztek ellenzékies- 
kedö játékukról is s az aradi válasz
táson már a függetlenségi 48-as jelöl
tet segítették győzelemre.

A politizálásnak ebben a Fregoli 
játékában egymásután merülnek föl 
események, amelyek az itt-ott külön
bözően és ellentétesen hirdetett 
állásfoglalásokkal merő ellentétben 
állanak. De, — s ez már örvendetes 
jelenség, — hogy evvel párhuzamo
san egymásután józanodnak ki a 
könnyen hívők nagy csoportjai is, 
hogy az ámitókkal minden közösséget 
megtagadjanak.

A ki nem elégített elemek meg 
már a leghatározottabban tiltakoznak 
megaláztatásuk ellen, hogy föltolako
dott vezéreik saját céljaik érdekében 
rájuk hivatkozzanak. Szóval, a tábor 
bomlik; magában a vezérkarban is 
komoly nézeteltérések merültek föl 
— saját felszínen maradásuk feltéte
lei fölött.
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Egy ilyen éhesen maradt eszkimó 
egy napilap hasábjain maga leplezi 
le az egész nemzetiségi politizálást, 
amikor azt „mezítelen népcsalása-nak 
bélyegzi s többek között azt Írja róla, 
hogy ennek a harcnak komolysá
gában, őszinteségében az ilyen események 
után nem lehet már bizni.u

_2______________________________

Nyitravármegye a nemzetiségi sajtó 
ellen. Nyitravármegye közönsége a múlt hó
24-én tartott közgyűlésén a kővetkező hatá
rozatot hozta: Nyitravármegye közönségének 
lelkületébe mélyen bele van vésve az 1848. 
nagy nemzeti átalakulás hagyományainak 
Őszinte tisztelete. Mindenkor kegyeletes tisz
telete tárgya volt az 1848. évi XVIII. t.*c. 
is, mely az előzetes cenzúrát örökre eltörül- 
vén, a sajtószabadságban az alkotmányos élet 
egyik legfontosabb biztosítékát alkotta meg. 
kimondván, hogy gondolatait sajtó utján m in

denki szabadon terjesztheti.

Ámde ezen változatlan tiszteletünkkel nem 
áll ellentétben azon nezetüuk, hogy mint 
minden szabadság, úgy a sajtó szabadsága is 
a fennálló jogrend uralmában találja meg a 
maga természetes és intézményes korlátáit. 
A tételes büntető törvénykönyv az állam, a 
társadalom és az egyén ama javait részesíti 
védelemben, amelynek megóvását az állami 
és társadalmi rend fennállásának mindenek 
felett álló érdeke feltétlenül megköveteli, a 
melyek pusztulása minden jog uralmának és 
egyúttal mindennemű szabadságnak romba
dőlését jelentené.

Ettől a felfogásunktól vezéreltetve, régi 
óhajtása a törvényhatósági bizottságnak az, 
hogy az úgynevezett nemzetiségi sajtó erkölcsi 

pusztításainak gátat kellene vetni és hogy a 
magyar államhatalom, melynek hagyományos 
politikája a szabadságnak és a jogok kiter
jesztésének útját követni, nem vétene a poli
tikai hagyományok ellen az esetben, lia az 
öníeníar.tás elvéből kifolyólag tételes törvé
nyeink rendelkezéseit teljes eréllyel alkal
mazná a sajtó azon része ellen, mely egye
düli céljául nem magyarajku polgártársainknak 
a magyar nemzet érzelmi és politikai egysé
géből való erőszakos kiszakitását, a magyar 

\nemzeti állam negacióját és az ezt biztositó 

törvényeink ellen való lázitást tekinti. Elszo
morodott szívvel látta o törvényhatóság, hogy 
a vármegye azon vidékein, melyeket újabban 
az úgynevezett tót nemzetiségi sajtó népámitó  

termékei árasztanak, szivünknek oly kedves és 

szeretett békés és hazajias tót népünk lelküle

tébe idegenkedés, sót gyűlölet lopódzik be m in

den ellen, am i magyar.

Csupán a magyar nemzeti állam jövendője 
iránt érzett aggódás vezérel bennünket akkor, 
midőn a közigazgatási bizottságnak a nem
zetiségi sajtó üzelmei tárgyában hozott hatá
rozatából kifolyólag kérjük :

1. hogy a bűnvádi perrendtartás 567. 
szakasza addig is, mig a törvény ezen sza
kasza a kilátásba helyezett revízió alá kerül, 
mindazon sajtótermékekkel szemben, melyek
nek valamely közleményét jogerős birói Ítélet 
a magyar faj, illetve a magyar állam ellen 
irányuló izgatásnak minősítette, a legerélye
sebben alkalmaztassák. Szükségesnek látná o 
célból a törvényhatósági bizottság, hogy ily 
lapok megjelenésének helyén és időpontjában

a kir. ügyészség, vagy megbízottja, ügyeletes 
szolgálatot teljesítsen s a büntető törvény- 
könyvbe ütköző izgatást tartalmazó sajtóter
méknek előzetes lefoglalását a bíróságnál oly 
időpontban eszközölje ki, amidőn az illető 
sajtóterméknek tót népünk között való elter
jesztése és ezáltal a sajtó utján eszközölt 
államellenes bűncselekmény végzetes hatása 
nem érvényesülhetett.

2. Szükségesnek látná a törvényhatósági 
bizottság azt is, hogy a közoktatási tárca 
évi költségvetésében megfelelő fedezetről tör
ténjék gondoskodás abból a célból, hogy 
azokon a vidékeken, melyeken az izgató 
nemzetiségi sajtó káros hatása legjobban érez
hető, az illető vidék nyelvén megjelenő haza
fias szellemű lapok szerkesztessonek. E lapok 
legfőbb hivatása lenne nem magyarajku pol
gártársaink felvilágosítása s az izgató nem
zetiségi sajtó hazug és népámitó közlemé
nyeinek megcáfolása.

Meggyőződésünk szerint ezen indítványo
zott intézkedések végrehajtásából származó 
kiadások értéke nem is hasonlítható azon 
kiszámíthatatlan erkölcsi haszonhoz, mely a 
nemzetiségi sajtó végzetes hatásának ellen
súlyozásából a magyar állami életre és nem 
magyarajku polgártársainkra hárulna.

Elhatározza a törvényhatósági bizottság, 
hogy ezen javaslatainak kormányhatósági utón 
való megvalósítását a kormányelnökhöz való 
felirattal fogja kérelmezni.

Végül felhívta a törvényhatóság az összes 
főszolgabirákat és rendőrkapitányokat, hogy 
a nemzetiségi sajtó működését éber figyelem
mel kisérjék.

A morvák rólunk. Az Olmützben meg
jelenő „Nasinecw a rózsahegyi viszonyokkal 
foglalkozva, kesereg a „tót hazafiak* sorsán, 
akiknek — szerinte — nincsen más bünük, 
minthogy a tót képviselőjelölt mellett foglal
tak állást. Aztán szörnyen megbotránkozik a 
világsajtó magatartásán, amely az ilyen „égbe
kiáltó nemzettiprást* hallgatással mellőz. Föl
panaszolja, hogy Droyfus- és Bialistokról ha
sábokat írtak annak idején, holott azok az 
események félannyi figyelmet sem érdemel
tek, mint a „rózsahegyi üldözések*. — Nem 
tudjuk, hol fogalmazták ezt a cikket. Ha itt 
íródott, akkor a nagyzási hóbort olyan foká
ban leledzett az illető, amely már a legszeré
nyebb beszámithatást is teljesen kizárja ;. ha 
meg ott vakarták föl vele a papirost, akkor 
a tudatlanság olyan vastag mennyiségét kell 
benne föltételeznünk, akinek jellemzésére ma
guknak is csak az a kifejezésük lehet, hogy 
„Kubou.

Kritikai jegyzetek.
ii.

( D )  A magyart, mint államalkotó nemzetet 
az országban lakó más nemzetiségek iránt való 
testvéries, türelmes és lojális viselkedés jel
lemezte történeti szerepléso óta a mai napo
kig. E kiváló, talán egyetlen európai nem
zetnél alig feltalálható tulajdonságáról nem 
feledkezett meg akkor sem, midőn az úgy
nevezett úri, helyesebben nemesi jogok kor
szakában minden nagyobb emóció nélkül 
keresztül vihette volna mindazt, amire való 
törekvéssel — érteni az erőszakos magyaro
sítást — nem a nemzetiségek, csak a nem
zetiségi urak a magyarságot, a magyar fajt 
általában megvádolják.

Ha 1848. óta végig tekintüuk népnevelési 
ügyünk történeti fejlődésén, ezt a lojális szel. 
lemet, ezt az igazi testvéries érzést megtalálj  ̂
mindazon alkotásokban is, melyen a mai kor 
népnovolési Ugye felépült. Nincs ezekben 
nyoma sem a faji türelmetlenségnek, az erő 
szakos magyarositásra való törekvésnek, mely. 
lyel a nemzetiségi urak önös céljaik szépít- 
getése miatt, állami tekintélyünk rovására 
minduntalan előhozakodnak. Ellenkezőkig _  
és ezt be fogom bizonyítani — a magyarság 
még törvényadta jogával sem élt oly mér° 
tékbon, mint ezt az állam érdeke megkívánta 
volna oly osetekbon, midőn esetleg a kivé. 
toles és szigorúbb rendszabályok alkalmazása 
ily félreértésekre okot szolgálhatott volna.

Midőn az 1848. év január havában készített 
válaszfeliratban a „Magyar nyelv s nemzeti
ség" Ugye szóba került, az előkészített javas
lat 3. szakaszához, melyben kimondatott volna 
hogy a közoktatás Ugye „kirekesztőiig“ magyar 
legyen, maga Kossuth Lajos emelkedett szó
lásra s oda kivánta módosítani az előterjesz
tett javaslatot, hogy a „kirekesztőig" szó 
csak a tudományos iskolákra értessék, az 
elemi tanodákban azonban a magyar nyelv 
csak rendes tanulmány tárgya legyen. Hasonló 
irányban szólalt fel 1848. január 8-án, mikor 
a tervezett eredeti szöveggel szemben a kö
vetkező módositványt nyújtotta be : „A tudo
mányos köziskolákban a közoktatási nyelv 
kirekesztőleg magyar legyen, az elemi isko
lákban pedig, hol a magyar nyelv minden
esetre taníttassák, annak közoktatási nyelvül 
való behozatala iránt a körülmények tekintbo- 
vételével az illető hatóságok rendelkozenduek."

Kossuth Lajos módosítása s a módosítás 
nyomán elmondott rövid megokoló beszéde 
általános megnyugvást keltett, s ellene, senki 
szót nem emelt. A kérdés ilyetén megoldását 
teljesen kielégítőnek tartották még a felső 
vármegyék követei is, akik bizonyos sérelmek 
esetén óvást emelni el nem mulasztották 
volna.

Ezt a válaszfelirati javaslatot, mely gya
korlatban sohasem vétett, 1848. nyarán az 
első magyar felelős minisztérium alatt követte 
Eötvös József báró kultuszminiszter törvény- 
javaslata „az elem i oktatásról." Az egészen 
rövid törvényjavaslat 10. és 11. szakasza az 
oktatási nyelvet illetőleg a következőket 
mondja : 10. §. Az oktatás nyelve a lakosok 
többsége szerint határoztatik meg. 11. §. Oly 
helyeken, ahol a fentebbi 10. §-a értelmében 
a rendes oktatási nyelv nem magyar volna, 
a magyar nyelv is taníttatni fog.

A kultuszminiszter javaslata az osztályok 
központi választmánya által letárgyaltatván, 
a 10. és 11. szakaszok kivételével, leszámítva 
néhány stiláris módosítást, egészbon elfogad
tatott.

A 10, és 11. szakaszra nézve azonban 
megjegyzi a választmány: mikép a hazában, 
több nem magyarajku helységekben is egy 
idő óta már jó sikerrel folytattatik a magyar 

nyelven általános oktatás. Nehogy tehát a
10. §-beli javaslat szerint o részben ily helye
ken a nemzetiségre káros visszaesés lehetsé
gessé váljék s hogy a kormánynak hatalmá
ban álljon oly nem magyarajku helyeken, 
hol a lakosokban a nemzeti nyelv iiánti 
őszinte hajlam  mutatkozik, azt minden káros 
ellenszenv, vagy visszahatás nélkül az eloint 

I oktatás által is elősegíteni e két §-a központi
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íálasztniiny véleménye szerint a kBretkezíi- 
kép volna módosítandó:

10. §• A magyar nyelv mindenütt rendes 
tanulmány legyen.

11. §. Azon növendékek, akik a magyar 
nyelvet nem értik, az elemi oktatást saját

anyanyelvükön  fogják nyerni.
A központi választmány módosításait a 

minisztermindjárt első felszólalásában elfogadta 
s a javaslat a benyújtott módositványokkal 
kiegészítve le is tárgy altatott.

E javaslatokból is kitetszik, minő lojális 
szellem vezette a magyar törvényhozást köz
oktatásiig) link bölcsőjénél. Féltékeny tisztelet 

az idegen ajkú polgárok nyelvi jogai iránt. 

Erre mindenek felett szem előtt tartott vezér
elvnek tudható bo már az is, hogy az 1848. 
januáriusi feliratban foglalt ama — talán 
visszaélésekre, panaszokra alkalmat szolgál
tatható rendelkezés, mely szerint, a tanítási 
nyelv meghatározása az egyes hatóságokra 
bízatott volna — a nemzetiségek határozott 
előnyére, az Eötvös-féle javaslatban már 
tökéletes, határozott és mindenkit kielégítő 
megoldást nyert azáltal, hogy a tanítási nyelv 
használatának kérdése, minden félreértés ki
kerülése végett, törvényhozásilag köivonaloz- 
tatott.

Nem tagadom, hogy e javaslatok tárgya
lása során akadt néhány radikális hang, mely 
különösen az elemi iskolák felső osztályában 
kizárólag a magyarnyelvű oktatást sürgette, 
de ezeket nem vezette türelmetlenség, vagy 
túlhajtott sovinizmus, hanem egyedül az a 
nemes szándék, hogy ily módon azokra nézve, 
kik tanulmányaikat folytatni akarnák, a ma
gasabb iskolákban való boldogulás lehetőleg 
megkönny illessék.

Mindezen, igen sok tekintetben üdvös fel
szólalás dacára, mindkét javaslat tárgyalásá
nál az a mérsékelt irányzat győzött, mely 
már az akkor lábrakapott nemzetiségi izgatá
sokkal szemben ily fontos ügyekben nem a 
megtorlás eszközeit kereste, hanem tisztán a 
nevelési ügy érdekeit szolgálva, a századokon 
át zavartalanul fennállott testvéri kapcsolatot 
akarta szorosabbá fűzni azáltal, hogy idegen- 
ajkú polgártársaink féltékenyen érzett nyelvi 
jogait, az elemi oktatás terén, törvényileg is 
biztosította.

Ezek után azt vagyok bátor kérdezni, 
hogy az előadott javaslatokban hol van az 
a rikító sovinizmus, melyről a nemzetiségi 
urak egész jeremiádákat simák el ? Hol van 
a magyar fajnak ama folyton hirdetett erő- 

»szakossága, mellyel az idegen ajkú polgárok 
nyelvi elnyomatására és megmagyarositására 
törekszik ? Hol van az az indok, mely fel 
jogosította az önök elődeit ama lelketlen búj
tatásra, mely végeredményében a Ilurban- 
féle felkelésre vezetett?

Sehol! Egyedül elődeik rossz lelkiisme- 
rőtében, mely egyéni önös célok takargatása 
n>'att a magyar fajban kereste a hibát, mely 
fajnak erejét ok vetetten le kellett törni, hogy 
b-'dga álmaik, a tót vajdaság iránt táplált, el
érhetetlen reményeik megvalósításának utjá- 
ân ne állhassanak. Erre volt jó a nyelvi 

Sérelmek hánytorgatása, melyek tulajdonképen 
sohasem léteztek.

Mondanunk sem kell, hogy törvényhozá
sunk eme nemes intenciói a nemzetiségi ura
kat már ebben az időben sem elégítették ki, 
nií‘rt ők az egyre erösbödö osztrák befolyás 
alatt nem a testvéri együttérzést keresték,

hanem néhány fanatikus bolond agyában 
megszületett „Okolta* eszméjét szolgálva, a 

tökéletes nyelvi elkülönítés álmait hirdetve, a 
nyelvi sérelmek fnlv'onog fel panaszolása által, 
a különben is hiszékeny nén között az álta
lános izgatottság eme napjaiban, nagyratörő 
tanaiknak imigyen kerestek prozelitákat.

Egész gyűjteményt lehetne összeállítani, 
az o korban közreadott nemzetiségi röpiratok- 
ban terjesztett alávaló és tendenciózus hazug
ságokból, melyekkel egyes lelketlen haza
árulók, a magyar faj eme lojális felfogásával 
szemben, önző céljaik érdekében a nép lelkét, 
nemcsak a magyarság, de a közös haza sze- 
retetétöl is elidegeníteni igyekeztek.

Követeléseikben annyira szerénytelenek 
valának, hogy nem érték he a tót nemzetiségi 
elemi, polgári, reáliskolák, ‘anitóképezdék. 
papnöveldék, gimnáziumok líceumok és aka
démiákkal, hanem etry tőt egyetem felállítását 
is kívánták. A legszebb azonban az. hogy a 
liplószeiitmiklósi program inban beállították kö 
vetélésül azt a tételt; hogy a magyar megyék 

ben a tőt nyelv az iskolákban taníttassák, de 
viszont arról megfeledkeztek, hogy a n tó t u 
megyékben a magyar nyelv tanításának szük-

A szabadság leveretése után egész termé
szetes dolog, hogy szépen indult nevelési 
ügyünk ismét teljes pangásnak indult, sőt 
mondhatnám — osztrák befolyás alatt — a 
magyar érdekek veszedelmére lényegesen 
visszafejlődött.

Tizenegy bosszú év alatt legfelebb csak 
a szana-szét szórt hazafiak levelezéseiben és 
a Staatshalterei rendeletéiben esik róla szó, 
melyben természetesen köszönet alig volt.

A Felvidéken, az elemi iskolákon kívül, 
működésbe jönnek az úgynevezett „Institutok ", 

melyek az alsó gimnáziális osztályokkal 
egyenrangúak valának, hol, dacára a közép
iskolaijellegnek, a tanítás nyelve és szelleme 
kizárólagosan tót volt.

A rövid alkotmányosság ideje alatt, el
tekintve az 1861. évben híressé vált memo
randumtól, — melyben a tótok a közoktatás- 
ügy terén követeléseiket is íormulázták, — 
mely azonban a józan politikai eszélyesség 
határát jóval túlhaladta, a magyar pártok is 
foglalkoztak e kérdéssel s feledve a közel 
múlt rettenetes emlékeit — ismét csak arra 
az álláspontra helyezkedtek, amely a magyar 
fajt ezer év óta jellemezte : türelmesség a más 

nemzetiségek nyelvi jogai iránt.

így a határozati párt 1861. év április ha
vában előterjesztett javaslatának 2. pontja a 
következőket mondja: A demokrácia vezér
elvének, a jogegyenlőségnek hazánk minden 
lakóira nemzetiségi tekintetben is alkalma
zása, megadva mindenkinek nemzetisége ki
fejtése és anyanyelve használata körül mindazt, 
am i a közös haza integritásával nem ellenkezik.

Hasonló szellőin lengte át D eák Ferenc 
felirati javaslatát s mindazon politikai fakto
rok gondolkozását, kiknek szava ez időben 
a belső politika irányításában súllyal birt.

Tót ünnepségek.
A múzeumi tót társaság közgyűlésével 

összekötött ünnepségek — dacára annak, hogy 
a „Zsivena" közgyűlésétől elválasztották — 
oz idén mégis szélesebb mederben folytak le, 
mivel az újonnan építendő muzeum alapkő
letétele szintén ezen közgyűlés keretébe vo
natott be.
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Dacára annak, hogy egy tisztán tudomá
nyos társulat működéséhez a napi politiká
nak legjobb felfogásunk szerint semmi köze, 
mégis a nemzetiségi urak, mihelyt erre kellő 
alkalom nyílott, kifejezést iparkodtak adni 
annak, hogy itt tulajdonképen nem egy tudo
mányos szervezet, hanem a tótság, vagy amint 
ők gyakran hangoztatták a tót nemzet ünnepelt.

Nehogy azonban ezen megjegyzésünk üres 
vádaskodásnak lássék, tisztelettel kérdjük, 
mi köze a múzeumi tót tudományos társaság
nak a Hej Slovácihoz, mely felhangzott a 
szinielőadás előtt, melyet kórusban énekelt a 
bankettre összegyűlt sokaság? Azt hiszem, 
semmi! Ez rosszul alkalmazott tüntetés volt, 
mely, meglehet, visszafelé fog elsülni!

Bátrak vagyunk továbbá kérdezni, mi 
jogosultságuk van ezen tisztán tudományos 
színezetű egyesület bankettjén oly politikai 
kijelentéseknek és szónoklatoknak, mint ami- 
nök úgy a bel-, mint a külföldi résztvevők 
ajkairól elhangzottak? Legjobb tudomásunk 
szerint a politizálás az egyesület köréből 
alapszabályszerűen ki van zárva. Miért pro
vokálják tehát az urak a megtorlást? Miért 
diszkreditálják az egyesület szellemét? Úgy 
látjuk, hogy még ily kisebb jelentőségű dol
goknál sem tudják betartani azt a határt, 
melyet a józan politikai eszélyesség előír !

Szokolik András tanár úrhoz is volna né
hány szavunk. Nem volna-e szives az igen 
tisztelt tanár ur közölni velünk, minő statisz
tikát használ tudományos színezetű felolvasá
saihoz, mert a mi legjobb s nagy lelkiisme
rettel összeállított statisztikánk szerint nem 
3 millió, hanem Horvátországot is ide számítva, 
csak 2002000 tót anyanyelvű polgár lakik 
a magyar haza területén ?

Nagy kár ilyen hamis adatokkal szépelegni 
egy tudományos társulat nyilvános ülésén, 
mert az ilyen, tisztán a külső hatás kedvéért 
megkockázta'ott állítás, fökép mikor a titkár 
szájából halljuk azt, per analógiám, sokat le
von a társaság belső értékéből is.

Még egy megjegyzésünk volna, amely 
azonban tisztán az ünnepségen megjelent 
vendégeknek szól. A helybeli nemzetiségi 
lapok azon siránkozása, hogy az ötven itt 
lévő csendőr tisztán az ünnepségek miatt 
összpontosillaiolt volna, egyszerűen nem ig a z !  

Ez egy kis nagyzási hóbort! Az ötven csendőr, 
mely kivétel nélkül a turócszentmártoni szárny
parancsnokság hatósága alá tartozik, az éven
ként szokásos céllövészet kedvéért rendelte
tett be. Ha érdeklődtek utána, úgy hallhatták 
és láthatták is s meggyőződhettek állításunk 
valódiságáról. Egyébként is, az egész ünnep
ségek alatt, csendőr nem is mutatkozott az 
utcákon !

A különben csendes városka külső képe 
az ünnepségek ideje alatt, az idesereglett 
idegenek miatt, igen élénk és színes volt. 
Cseh és tót szó vegyest hangzott fel az utcá
kon, melyeket ez alkalomra ki is tisztítottak.

A külföldről következő vendégek érkez
tek : A n ta l György kereskedő (Bukarest), 
Korausch József kereskedő (Bukarest), F r its  

Jaromir müépitö (Prága), Cselakovszky Jaromir 
tanár (Prága), Zavilinszky Román gimnáziumi 
igazgató (Tarnó), Vlcsek Jaroszláv egyetemi 
tanár (Prága), Jankola M. lelkész (Amerika)* 
B ed n a r Ferenc tanár (Blauske), W itte Erzsébet 
(Kuzok, Oroszország). Ezen kívül igen számo
sán vettek részt a hazai nemzetiségi korifeu
sok közül is.
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Az Ünnepségük a folyó hó 7-én Yették 
kezdetüket, mikor is a múzeumi tót társaság 
választmánya délután 4 órakor ülést tartott s 
előkészítette a következő napi közgyűlés 
anyagát.

Este a Dóm nagytermében szinielőadás 
volt, hol Holty József nKubom cimü népszín
műve került színre, melynek tárgya a tót 
népéletből van merítve. Egyes jeleneteiben a 
tót népviselet színes képeit mutatta be. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a műkedvelői társaság 
ez alkalommal a múltakhoz képest — nagyon 
keveset produkált.

Szerdán reggel 9 órakor volt a múzeumi 
tót társaság közgyűlése, melyen Km etty András 
elnökölt, ki megnyitó beszédében hosszasan 
foglalkozott a múzeumi tót társaság múltjával 
s egyben megfestette képét a társaság jöven
dőjének is, kiszínez'e az újonnan építendő 
muzeura hivatását.

Utána Szokolik András titkár emelkedett, 
szólásra, beszámolt a társaság múlt évi mű
ködéséről és előadta a jövő év munkálkodá
sára vonatkozó terveit. Ezután elfogadták 
Halasa András pénztárnok által bemutatott 
évi zárszámadást és a jövő évi költségvetést.

A pénztárnok előadása után Jánoska 

György emelkedett szólásra, ki meleg szavak
ban köszönetét mondott Kmetty András el
nöknek, a muzeum érdekében tett fáradozá
saiért. Utána B allay  Károly olvasta fel 
Kollarovic községről a jelen alkalomra meg
irt monográfiáját.

A felolvasás befejezte után a társaság 
testületileg vonult ki a Dóm mögötti épülő 
múzeumhoz, hogy részt vegyen az ünnepélyes 
alapkőletételnél.

Miután a helybeli tót dalárda elfoglalta 
helyér, Kmetty András hosszú beszéd kísére
tében elhelyezte az e célra szánt üregbe, az 
előkészített okmányokat s a korifeusok, kala- 
pácsütések közben, egy csomó frázist eresz
tettek szélnek a „ tót nemzetu jövőjéről. Ott. 
láttuk Mudrony Pált, D u la  Mátét, Juriga  

Nándort s még egy csomó ismert és isme
retlen nagyságot, kiknek bölcs mondásait a 
hallgatóság élénk zsiviózással kisérte. Kmetty  

beszéde után a tót dalárda énekelt.
Délután 1 órakor bankettre gyülekeztek 

a vendégek s az ebédnél körülbelül 120-an 
vettek részt. Ebéd előtt rázendítettek a „Hej 
Slováci"-ra, melynek eléneklése, úgy látszik, 
szintén a múzeumi tót társaság tudományos 
munkakörébe tartozik.

Az első szónok Kmetty András volt, ki 
rövid beszédében a királyt éltette, kit egyéb
ként táviratilag is biztositottak hü ragaszko
dásukról.

Utána Mudrony Pál, a vajda próbálkozott 
meg a szónoklás művészetével s körülbelül 
ezeket mondta: Azt akarják (?), hogy mi tó
tok ne legyünk, de mégis itt vagyunk. Nem 
akarnak bennünket látni, holott kényszerítve 
vannak ezt tenni (?). Lehetetlen egy ilyen 
nagy nemzetet ma már figyelmen kívül hagyni, 
különösen ha annyi testvérünk van, mint a 
tótoknak. A testvérnemzetek képviseletében 
megjelent vendégekre üríti poharát.

Mudrony után J urig a  Nándor (alias Ferdis) 
képviselő vette át a szót, nagy tűzzel előadott 
beszédében a „tót központot" élteti, melynek 
működése felett magas megelégedésének adott 
kifejezést. Különben pedig Mudrony Pál 
nemzetmentő érdemeit méltatta. Erre Mudrony 
sem maradhatott adós s kijelentette: hogy

az igazságért (?) folytatott harcban a kisza
bott útról egy pillanatra sem fog letérni.

Morhács Márton, mosóéi evangélikus lel
kész a tót tanítóságot buzdítja kiválásának 
teljesítésére, mig Hrobony János nagyfalusi 
lelkész Jurigára és Kmetty Andrásra ürítette 
poharát.

Zavilim zky gimnáziumi igazgató a tót 
asszonyokra mondott frázisokkal tele nőtt 
beszédet s hivatkozva a lengyel nők példá
jára, kitartásra biztatja őket férjeik buzdítá
sában.

Este bál volt, melyen résztvettek az idő- 
genek is.

Az ünnepségek bezárásául 9-én, délután 
kirándulást rendeztek a „Sztránya" nevű 
erdörészbe.

r.

A F. M. K. E. évkönyve.

Turócszentmárton, 1906. augusztus 10.

A F. M. K. E. augusztus hó 27. és 28. 
napjain tartja meg XXIV. évi rendes köz
gyűlését Szentiványi-Csorbatón. Ebből az 
alkalomból az egyesület évkönyve, amely 
Clair Vilmos tőtitkár munkája, nagy részletes
séggel számol be az egyesület széleskörű 
tevékenységéről.

Az egyesület a Felvidék tizenegy törvény- 
hatóságában állandóan fentart és segélyez 
36 gyermekóvót és 1 elemi népiskolát; a 
magyar—tót nyelvhatáron és az egyes 
törvényhatóságok nyelvszigetein 107 nép
könyvtára működik, melyek nagy olvasott
ságnak örvendenek; azonkívül egymásra 
szervezi a magyar olvasóköröket, ifjúsági 
egyesületeket, magyar dalosköröket, műked
velő-társaságokat és iskolai színházakat.

Az elmúlt évben mozgalmat indított az 
egyesület egy Nyitrán építendő kulturház 
érdekében, kiadta, a Vágvidék népmondáit, 
elhagyott árva tót gyermekeket magyar 
vidékekre telepitett, közbelépett a kormány
nál a szenici és tniavai nemzetiségi olvasó
körök engedélyezése ellen, gyűjtést indított 
egy néhai Grünwald Bélának emelendő szobor 
költségeire, emlékiratot intézett a kormány
hoz a vasárnapi munkaszünetnek a pálinka
mérésekre való kiterjesztése iránt, erkölcsileg 
és anyagilag támogatott minden hazafias 
törekvést, mely a felekezeti élet megmagya- 
rositását s illetőleg a magyar isteni tisztele
tek behozatalát célozta.

a  F. M. K. E. eszméje volt, hogy a 
honvédgyalogezredeknél, a katonák művelése 
céljából, úgynevezett legénységi könyvtárak 
szerveztossenek. Az országban első honvéd
legénységi könyvtárat az egyesület mindjárt 
föl is állította Nyitra városában, a 14. honvéd 
gyalogezrednél. Az intézmény annyira bevált, 
hogy Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter 
nyilvános köszönetét fejezte ki érte az egye
sületnek s egyszersmind magáévá tévén az 
eszmét, elrendelte, hogy hasonló legénységi 
könyvtárak az ország összes honvédállomásain 
államköltségen szerveztessenek.

Az egyesületnek összes vagyona 262.411 
korona. Bevétele az elmúlt 1905. évben 
77,594*84 kor. volt, kiadása pedig 68,590*84 
korona. Az 1907. évi költségvetést 93,113 
koronában kéri engedélyezni az elnökség. Az 
egyesületnek ma 7437 tagja van, nevezetesen

713 alapitó, 339 éléthossziglan való és 6385 
rendes és pártoló tagja, szaporodás 1420 ta

A magyar nyelv sikeres tanításáért és 
magyar szellemnek társadalmi utón való tér 
jesztéseért, az elnökség indítványozza, hogy 
a 200 koronás Thuróczy Vilmos-jutalomdij 
Veszély Imre ruttkai állami elemi iskolai 
tanítónak, a budapesti Nemzeti Kaszinó 120 

koronás jutalomdija Korényi Nándor bars- 
szentmártoni állami elemi iskolai tanítónak a 
Bende Imre v. b. t. t. nyitrai püspök 80 
koronás jutalomdija pedig Arvay János nagy. 
bittsei katli. tanítónak szavaztassák meg. Az 
egyesület dicsérő oklevelét 28 felvidéki 
tanító, tanítónő és óvónő kapja. A magyar 
nyelv megtanulásában kitűnt idegen anya
nyelvű elemi iskolai tanulók a jövő évtől 
kezdve nem jutalomkönyvet kapnak, hanem 
egy kéthetenkint megismétlődő jutalmat, az 
„Én Újságom" cimü ifjúsági lapot, amelyet 
számukra az egyesület fog előfizetni, szor
galmuk arányában, egy-két-három évre.

Évkönyvében az egyesület meleg hangon 
méltatja Thuróczy Vilmos v. b. t. t., cs. és 
kir. kamarás elévülhetetlen érdemeit, aki 
nyolc éven át volt elnöke az egyesületnek s 
annak nemcsak erkölcsi tekintélyét emelte, 
de anyagilag is jelentékenyen megerősítette.

Az egyesület jövő évi programmjába 
föl vannak véve: a felvidéki magyar színészet 
rendezése, a névmagyarosítások általánosítása, 
az egyesületi óvónők fizetésrendezése és amit 
első helyen kellett volna említenünk: a nem
zetiségi mozgalom ellen való védekezés és 
annak ellensúlyozása.

Az egyesület ezidő szerint dr. Gyürky 
Geyza ügyvezető alelnök vezetése alalt van, 
aki már tizenkilenc éve szolgálja önzetlenül 
az egyesületet.

*
jKérjük azokat, akik a közgyűlésen részt- 

venni akarnak, hogy ezen szándékukat augusztus 

20 -ig  a központi irodánál (Nyitra), azontúl 

augusztus 2 6 -ig  bezárólag C la ir  Vilmos főtitkár 

( Csórható, L ip tó  m .) cím m el szíveskedjenek 

bejelenteni. Azontúl jelentkezők megfelelő 
elszállásolásáért az elnökség semminemű fele
lősséget nem vállal. Annál kevésbé, mert 
Csorbatón s a szomszédos Móry-telepen szállás 
csak kovlátolt számban kapható.

A közgyűlés alkalmából tiz napra érvényes 
és gyorsvonatokon is felhasználható kedvez
ményes utazásra szóló igazolványok augusztus 
15-től kezdve kaphatók a központi irodánál 
(Nyitra).

Dávid János
1833-1906.

A Felvidéken felséges humoráról, fiatalos 
jókedvéről szerte ismert, mindenkit egyfor
mán, magyaros szeretettel kebléro ölelő „Jani 

bácsi** nincs többé. Hosszú és kínos szenve
dés után a folyó hó 10-én este 8 órakor 
jobblétre szenderült.

A szomszéd Arvamegye egykori pénztár* 
nokát, mi pedig sok szeretettel körülvett tiszt
társunkat, jóbarátunkat vesztettük el a meg
boldogultban.

Egy darabja szállt vele együtt az enyé
szetbe annak a kornak, melyre mi annyi 
tisztelettel tekintünk, amelynek dicsőségteljes



történetéből lelkesedést meritttnk. Csak ei a 
kor rolt képes testileg és szellemileg oly fér
fiakat nerelni, kiknek mindennél előbbre Yaló 
volt a szent haza szeretető, kiknek végső ha
lálos tusájukban is e körül forog utolsó gon
dolatuk.

A halálos percek rettentő küzdelmei közt, 
ha néha egy-egy pillanatra magához tért, 
-elhaló hangon fel felsóhajtott:

— Ne hagyjátok magatokat, magyarok!
Még okkor is azokkal a kflzdolmokkel 

foglalkozott, melyeket politikai ellenfeleinkkel, 
igen gyakran az ő vezetése mellett vívott, a 
magyarság s melyokböl az ő véghotetlon talá
lékonysága, rendiihetotlen bátorsága, szívós 
fáradhatatlansága számtalanszor győztesen 
vozette ki a magyar lobogót.

Egyenes, mondhatnám darabos,szókimondó 
természete sok kellemetlen perceket szerzett 
az öregnek, de tartós haraggal nem viselte
tett iránta senki, mert jó szive mindent feled
tetett. Még ellenfelei is jókat kacagtak humo
ros ötletein, pedig igen gyakran kíméletlen 
nyíltsággal vágta szemük közé az igazságot.

Mesébe illő fizikumával bámulatba ejtett 
mindenkit. Dacára hetvenhárom éves korának, 
egész éjjeleket volt képes keresztül táncolni 
a báli lormekben, megszégyenítve a mai Má
jút fiatalságot.

A választási kampány alatt fáradságot 
nem ismert, ilyenkor csak egy cél lebegett 
.szemei előtt: a győzelem. A hová betette 
libát, nyert Ugye volt a magyarságnak.

A tnult év május havától azonban már 
betegeskedni kozdett s egyre fokozódó nya
valyája ez év tavaszán teljesen erőt vett rajta. 
Kedélye elborult, szellemi világa az utolsó 
hónapok alatt teljesen megbénult. Ily állapot
ban érte az a csapás, hogy egyetlen leánya, 
Éder llóbertné, a kassa-oderbergi vasút fő
felügyelőjének köztiszteletben álló felesége 
meghalt. 0  azonban már nem tudta fölfogni 
a csapás rettentő horderejét, mert már emlé
kezete is toljesen cserben hagyta.

Ágynak azonban csak a múlt hét végén 
dőlt. Agonikus álomba merülve, napokig hal
doklóit. Erős szervezetén csak lassan vett 
erőt az elmúlás.

Haldokló ágya mellett csak mostoha fia, 
Vitviczky István, számvevőségi gyakornok őr
ködött gondos szeretettel s jóbarátai és isme
rősei sürü látogatásai vigasztalták utolsó per
ceiben.

A vármegye tisztikara a következő gyász- 
jelentést adta ki:

„Turócvárinegye tisztikara fájdalmas ér
zéssel jelenti, hogy szeretett tiszttársuk szent- 
péteri és isztebnyoi Dávid János, Árvavár- 
megye nyug. főpénztárosa, Turócvármegye 
várnagya életének 73-ik évében, 1906. évi 
augusztus 10-én eslo 8 órakor, hosszas szen
vedés után, elhunyt. A megboldogult hült 
teteme e hó 12-én délután 3 órakor fog a 
római katliolikus vallás szertartásai szerint a 
helybeli sirkertben örök nyugalomra helyez
tetni. Az engesztelő szentmise-áldozat e hó 
13-án reggol 8 órakor fog a helybeli római 
katliolikus templomban az Urnák bemutat- 
latni. Turócszentmárton, 1906. évi augusztus 
hó 11-én. Béke lebegjen hamvai fölött!'

SziQiSz't.
Thespis egykoron nyikorgó kordéján rótta 

a világot. Ma már Tlialia papjai s papnői, 
ha nem is gummirádlison, de legalább fedett 
hintón járnak. Másszóval az egykori, még 
csak néhány évtized előtti szegényes, élős
ködő, kopott s kiéhezett truppok a múlt 
emlékei. Ma egy tizedrangu társulat is oly 
nagy apparátussal dolgozik, amelynek elő
teremtése nem kis gondot okoz. A közönség 
látja a fővárosi színházakat, megszokja azok 
pazar fényét s nem igen akarja belátni, hogy 
a vidéki színtársulatokat más mértékkel kell 
mérlegelni, mint a fővárosit. A vidéki közön
ség nagy igényeket támaszt társulatai iránt, 
amelyeknek azok lehetőleg igyekeznek is meg
felelni.

S mindaz a nagy teher a szegény igazgató 
vállait nyomja. Mig egyfelől mindent elkövet, 
hogy — a természeténél fogva hálátlan — 
közönség tetszését megnyerje, másrészről 
óriási erőfeszítéssel kell azon módokat ki
találnia, amelyek az összetöréssel fenyegető 
terheket könnyithetnék.

A színészet tehát, hogy a közönség tá
masztotta követeléseknek megfelelhessen, ezt 
csak úgy teheti, ha a közönség is mindent 
elkövet a szinpártolás tekintetében.

Közönség nélkül egy amúgy is szubven
cióra szoruló, kevés tökével rendelkező tár
sulat a tönk szélére jut.

Mindezt csak azért hoztuk fel, hogy reá
mutassunk azokra a következményekre, ame
lyek városunkat esetleg a színészet tekinte
tében érhetik. Még egy-két ilyen szezon és 
kötve hisszük, hogy akad oly könnyelmű 
direktor, aki teljes társulattal közénk merész
kednék.

A jelenleg működő társulat az összes 
eddig nálunk működőitek között a legjobb 
s mégsem tud közönséget vonzani ? Az első 
három estén összesen száz embert nem 
láttunk a színházban s igazán csodáljuk, 
hogy a színészek, látva a terem ásitozó üres
ségét, nem kedvetlenednek el.

A három estén a társulat három oldalról 
mutatkozott be. Játszottak operettet, bohóza
tot s népszínművet, s mindegyikben dereka
san megállották a helyüket. A színészeken 
meglátszik az elmúlt vakáció iiditő hatása s 
az, hogy most teljes erővel és ambícióval 
lépnek munkába.

Az összjáték gondos vezetésről tesz tanú
ságot; az énekkarok precíz működése a 
vezető erős kezét dicséri. Emellett minden 
egyes dicséretes buzgalommal működik s ha 
egyik-másik gyengébb is, az összes kedvéért 
könnyen megbocsátható.

A három előadás még nem nyújtott alkal
mat, hogy az egyes erőkről külön véleményt 
mondhassunk, mindazonáltal már eddig is 
kitűntek Reviczky Etel, Bitterei Erzsi, Herczeg  

és Madas. Völgyi, Csáky és Székely is tehet
séges színészek.

Különösen dicsérőleg kell kiemelnünk a 
társulat pazarul felszerelt ruhatárát, amely 
Ízlés és csin dolgában az eddig itt szerepelt 
társulatokéit messze felülmúlja.

Igazán sajnálnék, ha közönségünk, amely 
különben mindig nagy érdeklődést szokott a 
magyar szó buzgó harcosai, a vidéki színé
szek iránt tanúsítani egy oly társulattól vonná 
meg támogatását, amely azt különösen meg
érdemli. .
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A P. M K. E nj elnöke. Thuróczy Vilmos 
r, b. t. lemondásával megüresedő! elnöki 
állás betöltése végett, mint ezt a múlt számunk- 
bán már hirül adtuk, az egyesület igazgató 
választmánya, az elmúlt vasárnap Budapesten 
ülést tartott. A megjelentek abban állapodtak 
meg egyhangúlag, hogy a közgyűlésnek a s  
elnöki méltóságra E delsheim -G yvlay Lipót 
grófot fogják ajánlani. Az értekezlet egyúttal 
megkérte az egyesület alelnökét és főtitkárát, 
hogy a megválasztandó uj elnökkel lépjenek 
érintkezésbe. A választmány ülésén részt vett 
vármegyénk alispánja is.

Esküvő. Tegnap d. e. 10 órakor vezette 
oltárhoz Némethy Tihamér Kertész János 
tanárnak leányát, Gizellát. A násznép sorai
ban volt Lehotzky Lajos kir. kúriai biró, volt 
alispánunk és neje is. A templomot teljesen 
megtöltötte az érdeklődő közönség. Sok 
szerencsét kívánunk az ifjú párnak.

A vasúti állomás kibővítése. Múlt szá
munkban hirt adtunk arról, hogy a helybeli 
yasuti állomást Ruttka felé 200 méterrel 
meghosszabbítják. A helybeli kereskedők, de 
különösen a gyárak képviselői, tekintettel a 
rendkívül megnövekedett forgalomra, az állo
más ilymérvü megnagyobbitását nem tartják 
elégségesnek arra, hogy a forgalom akadály
talanul lebonyolítható legyen. E célból érte
kezletet tartottak s feíiratilag megkeresik a 
m. kir. kereskedelemügyi minisztert, hogy a 
tervezett állomás kiszélesítését, az ő megin
dokolt kérelmükhöz képest, vegye revízió alá 
s ha elháríthatatlan akadályokba nem ütközik 
tervük kivitele, úgy ezen, már foganatosítás 
stádiumában tevő kibővítést aszerint engedé
lyezze.

A turócl Ifjúság nyári mulatsága. Mi
előtt a rendezőség számadásait közölnők, 
szükségesnek tartjuk a mulatságon tett tapasz
talatainkat. leírni. Ezen tapasztalataink vég- 
orediuényekép kimondhatjuk, hogy kár Turóc- 
vármegyében bármily társadalmi lépést tenni. 
Mindama nagy fáradság, amely ilyenkor egy
két ember vállait nyomja, haszontalan idő- 
veszteség, amelyért nem elismerés, de bosszú
ság és az erodménytelenség érzete a tevé
kenységben kimerült rendezőség jutalma. A 
közönség érdeklődésének végtelen hiánya, 
— amely különösen ez alkalommal szembe
ötlő — szinte megdöbbentő. Ez már nem 
véletlen, amelyot a bizonytalan idővel lehetne 
monteni, mert hiszen este az előre jelzett 
folytatás teremben folyt le, ez már kórtünet. 
A mulatságon, tekintve vármegyénk intelli
genciájának nagy számát, meglehetősen 
kevesen vettek részt, mindazonáltal az anyagi 
eredmény eléggé szép, amennyiben a tiszta 
jövedelem a 239 korona 36 fillér. Felülfizet- 
tek, illetve jegyüket megváltották: Justh 
Ferenc főispán 18 korona; Justh Kálmán, 
Kohn Hugó, Kuffler Zsigmond, Fischer Lajos 
10—10 korona; Toperczer Sándor 6 korona; 
Dávid Ferenc, Dlábik A., Dráskóczy Árpád, 
Joób Győző, Keviczky Istvánné, Löwinger 
Lajos, Michnik Gyula, Milch D. (Komárom), 
Náthán Henrik, Párvy Endre, Somogyi 
Gézáné, Schönaich Viktorné, Steiner Saran 
5—5 korona; dr. Simko János, Michnik 
Vilmos, Perl Zsigmond 4—4 korona; Bertsch 
Ottó, Lauko Sándor, Pécli Dezső 3—3 korona; 
Hudák Endre, Herz Ignác, Wunder József,
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Greiíuneer J., Berfter Ede, Ruttkay Béla, 
ár. Haas Zsipa. Roll Béla, Spitier Albert
2 -  2 korona ; Ivánka Zsipmond, Gross Samu. 
Spitzer Mór. Fischer Nándor, Grossmann 
Miksa. Grossmann Ármin 1 — 1 korona; NC. 
Co. 20 fillért. A nemesszivtl adakozók fogad- 
ják ezúton is a rendezőség köszönetét.

Ig»zgatóvil*s*tmányl ülés. A F. M. K. 
E. igazgató választmánya 1906. augusztus 
11 én (szombaton) d. e. 11 órakor Nyitrán, 
a vármegyeház nagytermében rendkívüli ülést 
tartott, melynek tárgya a Sembery-hagyatéK 
ügyének végleges rendezése volt.

Szépségverseny. A turóci ifjúság által
rendezett nyári mulatságon megtartott szép
ségversenyen a legtöbb szavazatot Gross 

Sámáné úrnő nyerte. A szépségdijról a jöve
delem javára a nyertes hölgy lemondott.

Céllövészet. A helybeli szárnyparancsnok
ság fen ha lósága alá tartozó csendörlegénység 
a folyó hó 8. és 9. napjain tartotta évi rendes , 
céllövő gyakorlatait a jahodniki határban e 
célra ideiglenesen berendezett lövő téren. Az 
eredmény, mint a hivatalos statisztika mutatja, 
teljesen kielégítő volt.

UJ nemzetiségi klub. A román képviselők 
julius elején elhatározták, hogy külön román 
nemzetiségi pártkört alakítanak. Most a párt- 
körbe belépés iránt felhívási bocsátottak ki.
A felhívást Papp György, az országos román 
nemzetiségi párt elnöke, Mihályi Tivadar kép
viselő és Lukaeiu László, lacfalusi plébános 
Írták alá. Az évi tagsági dijat tizenkét koro
nában állapították meg. Az aláírásokat Suciu 
János, Vlád Aurél, Mihályi Tivadar és 
Brediceanu Koriolán képviselők gyűjtik, akik 
Aradon, Szászvároson, Désen és Lúgoson 
toborozzák a kör tagjait. Az uj nemzetiségi 
klubot szeptemberben nyitják meg, amikor 
az alakuló értekezletet is megtartják.

Hírek Rózsahegyről Hogy a hűvösre 
tett tót agitátorok kultusza a „magára hagya
tott* nép lelkében el ne homályosodjék. 
gondoskodnak róla, akiket illet. Ennek érde
kében legutóbb az ókor babonaságára is 
rápiritó eszelős hülyeséget főzték ki, hogy 
azt a tudatlan nép között mint megtörtén! 
eseményt terjesszék. Illinka plébános a h lt * 
hőse, akiről — hogy megcáfolják a bírt. mely 
áttérését emlegette — azt tanítják minden
felé, hogy fogságában oltárt, állíttatott föl. 
melynél reggeltől estig imádkozik szeretett 
híveiért. Egy nap aztán megesett volna az a 
csoda, hogy amikor Székely vizsgálóbíró be
nyitott hozzá, tulvilági fényesség támadt a 
szobában, amelynek egyes foszlányaiból két 
angyal bontakozott elő, akik vakító glóriát 
tartottak Illinka feje fölé. Itt-ott ki is bővítik 
ezt a hülyeséget avval, hogy a vizsgálóbiró 
szemevilágának ez annyira megártott volna, 
hogy már-már a megvakulástól kell tartania 
s azért szabadságra is ment. Srobár Lörincet 
íendőri felügyelet alatt ideiglenesen szabad 
lábra helyezték. Családja kereset nélkül 
maradt, volna.

Lövöldöző férj. Ruttkán Vesselényi 
Mátyás mozdonyvezető és Gotsch János fő 
mozdonyvezető régóta haragosai egymásnak,
A haragra okot Vesselényi neje szolgáltatott, 
aki hitvesi kötelességeiről gyakran megfeled
kezett, e miatt többi zör volt már bíróság 
előtt is, ami a férj elkeseredését még jobban 
nevelte. F. hó 8 án végre kitört belőle az 
indulat s revolveréből háromszor közvetlen 
közelből Gotschra lőtt. A golyók célt tóvesz-

lettek s Így az udrarló ép bőrrel menekült. 
A térj azt’ állítja, hogy csak őnyédelemből 
lőtt, mert Gotsch őt késsel támadta meg, 
majd követ dobott feléje.

Elgázolás. A folyó hó 10 én délután 
Ruttkán a mészégető telepen egy megterhelt 
kocsi elgázolt eey rauDkásembert. A szeren
csétlent életveszélyes sérüléseivel a helybeli 
kórházba szállították.

Balek. A helyben megjelenő „Cerno- 
knazník“ cimti tót élclapnak megint sikerült 
balekot fogni. Amint értesülünk, a múlt szá
munkban említett s a kir. ügyészség által 
inkriminált versért Thurzó Gedeon helybeli 
betűszedő vállalta el a felelősséget.

Vízbe dobott méhmagzat. Ruttkán a f. 
hó 6 án Majercsik János 7 éves fiúcska a 
patak mellett játszadozott, miközben egy 
3 hónapos méhmagzat hullájára talált. A kis 
fiúcska többedmagával a furcsa kis alakot 
mutogatni kezdte a járó kelőknek, niig végre 
a hir az ottani csendőrórsnek is fülébe jutott, 
ki széleskörű nyomozás után megállapította, 
hogy a kis áldozatot Behul Ferencné szül. 
Fralrik Anna dobta a patakba. A csendőrség 
az esetet a besztercebányai ügyészségnek 
jelentette be.

Akik késsel fizetnek. A múlt vasárnap 
este Patscb Ignác helybeli nagyvendéglös 
helyiségeibe két, már nem a legjózanabb 
állapotban lévő munkásember tévedt be sö
rözni. Mikor fizetésre került a dolog, valami 
differenc;ák merültek fel az elszámolásnál s 
megtagadták a fizetést. A gazda erélyesebb 
közbelépésére azután az atyafiak kést rántot
tak s a bicsakkal hadonázva, fizetés nélkül 
elmenekültek. A csendőrség nyomozza a jó 
madarakat.

A levélszekrények célszerű használata.
A pozsonyi m. kir. posta és fávirda igazgató
sága a levélszekrények használata tárgyában 
a következő figyelmeztetést bocsájtotta ki: 
Az ulóbbi időben gyakran előfordul, hogy a 
közönség nagyterjedelmü leveleit is beerő- 

szakolja a kifüggesztett postai levélszekré
nyekbe. E levelek terjedelmüknél fogva a 
szekrény belső oldalfalai közé szorulnak és 
ezek miatt a később bedobott levelek a 
szekrények kiürítése alkalmával a szekrény
ben maradnak. Az ily képen benszorult leve
lek csak a levélszekrények időközönkénti 
megvizsgálása alkalmával kerülnek elő és 
nagy késedelmet szenvednek. Ajánlatos tehát, 
hogy a levelek gyors és akadálytalan továb- 
bithatása végett, a nagy terjedelmű és súlyos 
vagy szokatlan alakú leveleket ne dobja a 
levélgyüj!ősz.ekrénybe, hanem a postahivatal
ban adják fel.

Az őr. Fényesen rácáfol au ugynevozelt 
uborkaszezónra „Az Ör“ 15-ik száma, amely 
majdnem a rendesnél kélszer akkora tarta
lommal jelent meg. Ez már a központban 
való megjelenés okozla nagyobbodás, amely 
még fokozódni fog. A tartalom különben ez: 
A nemzeti kegyeletről, Irta (Hit.). Megnyug
vás. (Vers.) Irta Kordina Lilly. A kulcs. Irta
11. Szederkényi Anikó. Excelsior! Irta Láng 
A. József. Mesék nagyoknak. A világ vége. 
Szabhath hercegnő. (Vers.) Irta Heine Henrik. 
Fordította Faragó József. A m irő l készéinek. 

A tisztesség. Irta Benedek László. Az első 
évfordulón. (Vers.) Irta Ilaraszthy Lajos. Ostor. 

Még egyszer a Humbug-város. Irta Adrién. 
Teher nélkül. Irta Szépfaludi Ó. Ferenc. Régi 
dal. (Vers.) Irta Vékony Pál. Kovácspataki
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levél. Irta B. L. Írókról — könyvekről. Jásjj 
Oszkár: Művészet és erkölcs. — Hárman.
A szociálizmus történele és tanításai. — szjp. 
faludy Őrlőssy Ferenc meghalt. — Roller 
István: A polgári iskola feladata. — Láng 
A. József uj kötete.- — II. Rákóczi Ferenc 
és Sárosvármegye. — Uj könyvek, — La],, 
szemle.

ISKOLAI ÜGYEK.

ősztóndijpályifat. Megüresedvén egy 
168 koronát, néhai Klucb József nyilrai püs
pök által alapított iskolai ösztöndíj, erre pá
lyázatot hirdetek. Pályázhatnak elsősorban 
turőcvármegyei törzsnemes családok róni. kath. 
vallásu gyermekei; másodsorban pedig az 
alapitóval rokon r. k. vallásu, szegénysoron 
tanulók. A folyamodványok keresztlevéllel 
iskolai bizonyítvánnyal, nemesi oklevéllel, 
illetve az alapitóval való rokonságot igazoló 
hivatalos okmánnyal felszerelve a znióváraljai 
plébániai hivatal utján a besztercebányai 
székeskáptalanhoz f. évi szeptember hó 25-ig- 
nyujfandók be. Znióváralján, 1906. augusztus 
hó 6-án, B enisek Im re, esperes-plébános.

KÖZGAZDASÁG.

A kereskedői tisztesség. A kúria érde
kesen határozta meg f. évi 4854/B. sz. ítéle
tében a kereskedői tisztességet. A kereskedői 
tisztességnek, úgymond, a határa nem ott 
végződik, ahol valamely törvényes rendelke
zéssel nyílt ellentétbe jön, hanem a közön
séges üzleti érdek mellett is vannak olyan 
erkölcsileg kötelező szabályok, amelyeknek 
figyelmen kivül hagyása alkalmas arra, hogy 
a kereskedő eljárása jogos bírálat tárgyává 
tehető legyen. Már pedig, amikor valamely 
cég a per rendes útja helyett a csőd elrende
lése által kivan követeléséhez jutni a felszá
molásban levő társasággal szemben és a fel
számolás lehetőségét kerülő utón megakadá
lyozni törekszik, kétségtelen, hogy a főmagán- 
vádló ténykedései a törvény keretén bellit 
maradván bár, de minden esetre olyanok 
voltak, amelyek alapján a vádlott jogosan 
használhatta a cég eljárásának jellemzésére 
a vádbeli meggyalázó kifejezéseket.

Az erdőőrök fegyvertartási joga. A 
belügyminiszter egy rendeleto több szolga- 
bírónak azt az intézkedését, hogy az erdő- 
őrök csupán szolgálati és nem vadászfegyver
rel lehetnek külön ^engedély nélkül ellátva, 
s egyidejűleg elrendelték, hogy a vadász
fegyverek, amennyiben azok a kitűzött záros 
batáridő alatt golyós fegyverekkel fel nem 
cseréltetnének, elkoboztassanak: megsemmi
sítette és elrendelte, hogy a felesketett erdő- 
tiszteknek és erdőőröknok szolgálati fegyve
rükre nézve, szolgálatuk ideje alatt a fegyver- 
tartási engedélyek évről-évre hivatalból meg- 
ujittassanak.

ÜJ iparvállalatok, Siposs A. Gyula 
kassai kötö-szövögyáros Úrvölgyön (Zólyom 
ni.) fióktelepet létesít, az ott feloszlott bánya
társulat ingatlanaiban. — Uj fezgyár van 
alakulóban másfél millió korona alaptőkével 
a Magyar keresk. r. t. vezetése alatt. Az uj 
gyár Trencsénben épül s 150 munkást lóg 
foglalkoztatni.



F E L V I D F, K T n I R A D 0 7
Uj pénzintézet Zsolnán uj pénzin'ézet Tan 

alakulóban Első Felvidéki Népbank cég alatt
100 .0 0 0  korona álaptökével.

Tőzsdei blrek. A tőzsde hangulata tel
jesen a beérkezett aratási hirek alatt áll.

G a b on a á ra k:

Budapesten: búza 
rozs 
árpa 
zab

14-60—15-55 
11-95—12-10
11- 55-12-55
12- 50—13-50

Szeszá ra k:

Budapesten: nyers szósz 138-—139-50 
finomított 141-—141-50

Szerkesztésért felelős : Dipuich TitlIS. 

Kiadótulajdonos: MOShÓCZÍ Flimní.

divatos kalapot
Qhap, az tehintse meg a „HBLBPMRBLY"

(KLEIN SZ. Turócszentm árton)
d ú s  raktárát.

Kerestetik

i  joh!uró9iíár-lieFendezés
megvételre, esetleg helyiséggel együtt. Fel
vétetik egy szakember, ki a gyártást ünállólag 
vezettetné. — Ajánlatok e lap. kiadóhivatalá

hoz kéretnek „Liptói turógyár" cim alatt.

Árverési hirdetményi kivonat.

A znióváraljai királyi járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Schwarz Illés és társai végrehajtatóknak 
Pktner József végrehajtást szenvedők elleni 
170 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a besztercebányai kir. törvény
szék (a znióváraljai kir. jbiróság) területén 
levő Szklonó községben fekvő, a szklonói 
352. sz. tjkvben I. 2—24. és 26. sorsz. 
egészben Pittner József nevére irt ingatla
nokra az árverést 823 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendolte és liogv 
a fentebb megjelöt ingatlanok az 1906. 
évi szeptember hó 1. napján d. e. 10 óra
kor Szklenó községházánál megtartandó nyil
vános árverésen, a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok bocsárának 10°/0-át készpénzben, 
yagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1 8 8 1 . évi novem
ber 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- 
teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a érteimé 
bon a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Znióváralján, 1906. évi junius 9-én.

Janovják, kir. albiró.

1818. sz.
1906. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszentmártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Dula 
Maiénak Kosa János és neje szül. Habrda 
Anna elleni végrehajtási ügyében Turóeszent- 
marton községben fekvő, a turócszentmártoni 
922. sz. tlkjvben A. I. 3. és 5. sor, 945. és 
1185. hrszám alatt felvett ingatlanoknak 
II. 3 4. tételek alatt Kosa János és Kosa 
s/.lll. Habrda Annát illető 2/o részére, Ztoclia 
József utóajánlata folytán 1573 korona kiki- 
íi Itási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanság az 1906. évi 
augusztus hé 30-án d. e. 10 érakor Turbo- 
szentmárton községbon a telekkönyvi 
hivatalban megtartandó árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság becsárának 10%-át, azaz 16 korona 
70 fillért készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turócszentmárton, 1906. julius 10-én.

Horkely, kir. albiró.

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

Tát ra i  Vörös és f e h é r  a f o n y a
nyers állapotban,

Tátrai málna-szörp és riziHe-gomba
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.

J E S Z C N S Z K Y  L A J O S

FELHB (Szepes m )

Árjegyzék ingyen 1

Nyári menetrend 

A magyar királyi államvasutakon:

(Érvényes 1906. évi május 1-töl kezdve.)

—T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton—Budapest:
Gyv. i. reggel 7-10, é. d. u. 1-38 i. d. u. 2*54, é. este 9-10
Szv. i. d. e. 9*35, é. este 7-52 i. reg. 8*42, é. este 7-00
Gyv. i. d. u. 3*30, é. este 10-21 i. reg. (?*08, é. d. u. 12-40
Szv. i. d. u. 5*35, ó. reg. 4-18 i. este 11*35, é. d. e. 9-45
Vv. i. éijel 11-10. ó. d. e. 11-41 i. d. u. 4*57, é. reg. 5-20
Vv. Jánoshegyiből i.reg. 5-07, ó., reg. 8 06 i. d. u., 12.06, é. d. u. 3-27

T.-Szt.-Márton—1Ruttka: Ruttka—T.-Szt.-Márton:

Gyv. i. d. u. 1*39, é. d. u. 1-47 i. d. u. 2*45, é. d. u. 2-53
Szv. i. este 7*54, é. este 8-03 i. reg. 8*30, é. reg. 8-40
Gyv. i. este 10*22, é. este 10-30 i. reg. 5*59, é. reg. 6-07
Szv. i. reg. 4*20, é. reg. 4-30 i. este 11*22, é. este 11-33
Vv. i. reg. 7*47, é. reg. 8-06 i. d. u. 4*45, é. d. u. 4-56
Vv. i. d. e. 11*42, é. d. e. 11-53 i. d. e. 11*16, é. d. u. 12-06

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest:

Gyv. i. reg. 7*20, é. d.u. 1-33 i. éjjel 3*46, é. reg. 9-25
Szv. i. reg. 9*20, é. este 8-30 i. reg. 7*11, é. este 5-55
Gyv. i. este 6*45, é. éjjel 12*24 i. d u. 3*14, é. este 9-45
Szv. i. este 10*30, é. reg. 7-20 i. este 9-15, é. reg. 6-35

A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergl vasutakon:

Kassa—Ruttka: Ruttka—Kassa:

Szv. i. reg. 5-45 é. d. u. 12*14 Gyv. i. reg. 4 05 é. reg. 8-33
Szv. i. reg. 7-45 é. d. u. 2*11 Szv. i. reg. 4-56 é. d. e. 11-55
Gyv. i. 'd. u. 12-35 é. d. u. 5*35 Szv. i. reg. 8-35 é. d. u. 4-40
Szv. i. d. u. 12-43 é. este 8*13 Gyv. ii. d. u. 12-20 é. d. u. 4-55
Szv. i. d.u. 3-48 é. este 10*52 Szv. i. d. u. 2.30 é. este 8-47
Gyv. i. este 7-35 é. éjjel 12*07 Szv. i. d. u. 4.22 é. éjjel 11-35
Vv. i. este 9-50 é. reg. 5*53 Vv. i. este 10'53 é. reg. 6-14

Ruttka—Zsolna:
Szv. i. reg. 6-30 é. reg. 6-5S Gyv. i. reg.
Szv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 1-05 Szv. i. reg.
Szv. i. d. u. 2-21 é. d. u. 2-46 Szv. i. reg.
Gyv. i. d. u. 5-42 é. este 6-04 Gyv. i. d. e.
Szv. i. este 8-33 é. este 9-00 Szv. i. d. u.
Szv. i, éjjel 11-08 é. éjjel 11-35 Szv. i.d. u.
Gyv. i. éjjel 12-11 é. éjjel 12-33 Szv. i. este

Zsolna—Ruttka :
3- 39 é. reg. 4-01
4- 20 é. reg. 4-46 
7-40 é. d. e. 8-10

11-54 é. d.u. 1216 
1-55 é. d.u. 2-20 
3-34 é. d. u. 4-02 
9-20 é. este 9-50
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