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Felvidéki
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész év re  ................................................

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra eztmezve Turócz-Szt.-M ártonba küldendők

Hirdetések lojcjutányonabban. árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- e.j külföldi hirdetési iroda fogad el.
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Színvallás . . .?
A nemzetiségi orsz. képviselők már bon

togatják kis lobogóikat az ország szine előtt. 
Magyar színek is vannak azokon az apró lo
bogókon, de csak halványan, kopottan, s 
mintha a fehér szin a piszkos szürkébe akarna 
átmenni, a piros pedig a kékbe, a zöld a fe
kete-sárgába, vagy tudjais atudójamibe, merthisz 
ráeznak is, szásznak is, tótnak is más-más a „nem
zeti” szine. . .  De azért akadnak a képviselöház- 
ban jámbor magyarok, akik Lindner—Ruzsiák— 
Weszelovszky-féle lobogócskákon mi kivetni 
valót sem találnak, a kiknek az a „feltételes” 
hazafiság is imponál, amelyről jól mondja a 
„Magyar H írlap,hogy : „Otthon, a Felvidéken 
is tessék a magyar államról és nemzetről olyan 
tisztelettel nyilatkozni, mint ahogy azt a par
lamenti környezet nyomása ugratta ki mai szó
nokukból (Weszelovszkyből).” Itthon azonban 
máskép beszélnek azok a jó urak! Itthon 
Ázsiába tessékeli ki Valasek János a magya
rokat; itthon becsmérlik, gyalázzák e párt 
ujságlapjai a magyart; itthon, a mi piszkot 
csak kikotorázhatnak a magyar közéletből, 
azt mint jellemzőt a jámbor tót nép elé tálal
ják; — a mi jót, nemeset, kiválót pedig még 
a nagy külföld is készséggel elismer rólunk 
és országunkról, arról hallgatnak, de dicsőítik 
— Oroszországot! A millennium a maga csu
dáival, a maga lélekemelő ünnepségeivel a 
tót nemzetiségieknek olyan volt, akár csak a 
japánok cseresznyeünnepe, — de Prágába, 
Varsóba, Zágrábba szives készséggel elmennek 
ünnepelni.

S oda áll Weszelovszky Ferencz szeniczi 
képviselő az ország szine elé és farizeusi alá
zatossággal hálákat mond a koronás királynak 
azért, hogy tiszta, szabad választásokat ren
delt a Felvidéken! Ugyanaz a politikai pózolás 
ez, mint a melylyel az oláh, tót és szász la
pokban sűrűén találkozunk, a hol szemérmet
lenül dicsekesznek el még most is azzal, hogy 
a tótok, oláhok, szászok nem álltak Kossuth 
Lajos mellé, hanem „gutgesinnt” maradtak, s 
csak a magyarok voltak a rebellisek. A szé
gyenükből dicsőséget kovácsolnak maguknak, 
a magyarságnak pedig a hütelenség, az álnok
ság vádját! — Aztán pedig, ha etettek, itattak 
is talán az ezelőtti választások alkalmával, 
sőt még ha pénzen is vásárolták volna a sza
vazatokat, ez a voksvásárlás még sem méte- 
lyezte meg úgy a nép erkölcsét és lelkét, mint 
azok a rágalmak és hazugságok, amelyekkel 
a tót nép hazafias érzületét megmételyezik 
azok, a kik a magyar nemzet, a magyar állam 
egysége ellen, a kik fajgyűlöletre izgatnak s 
képtelen Ígéretekkel vezetik félre a gyanuta- 
lan népet. Szabad választás! Ilyenről beszél 
Weszelovszky, mintha nem tudná, hogy még 
a zsidókat is a maguk táborába akarták kény
szeríteni az utolsó választásukkor, s a kik 
mégis mertek lelkiismeretük szerint szavazni, 
azokat most rendre-sorra boykottálják. Hát 
csak a gulyás, a pálinka, a szivar lehet esz
köze a szabad választás meghiúsításának?

Ám Weszelovszky Ferencz mégsem olyan 
naivlelkü, mint a minőnek az ő nagy „szerény
ségében” látszik. Virilis, jegyző, megyei tiszt
viselő ne legyen a megyei bizottságban, — 
ezt kívánja, s óhaját meg is motiválja. Csak
hogy nem uz igaz motívumokat adta elő, ame
lyek nem mások, mint, hogy a Felvidék me
gyéiben a magyar és a magyar érzelmű elem 
a megyei bizottságokból kiszoruljon, s helyébe

lépjenek a tót papok, tanítók, ügyvédek és 
egyéb nemzetiségi korifeusok, a kik aztán ma
gát a főispánt is kényszeritenék a — pove- 
dálásra. No, ebből semmi sem lesz, valamint 
a titkos választásból és más egyéb rejtett ; 
szándékokat takaró óhajokból sem!

Sok-sok megjegyzésünk lenne még a We
szelovszky beszédére, a melyet alább ogész 
terjedelmében közlünk, de mivel több mint bi
zonyos, hogy még több ily felszólalásban lesz 
részünk, mondani valónkat egy későbbi alka
lomra hagyjuk. íme a vonatkozó képviselőházi 
tárgyalás.

Farkas József jegyzó : Weszelovszky Ferencz !
Weszelovszky Ferencz: T. képviselőhöz! Kellemes 

kötelességet teljesítek, midőn Magyarország törvény- 
hozásának népképviselői házában először szólhatok.

Ö Felsége, dicsőségesen urtlkodó szeretett királyunk, 
azon óhajának adott volt kifejezést, hogy az éppen 
lefolyt országgyűlési választásokat szabadon és tisztán 
toganatositva szeretné látni. (Mozgás.) Az igen t. kormány 
ezen királyi óhajhoz képest híven járt el, a midőn tiszta, 
szabad választásokat rendelt, és a mennyiben tehetsé
gében állott, részben foganatosított is. Én és elvtársaim 
ezen királyi óhajnak és az igen t. kormány törvény 
szerinti eljárásának köszönhetjük azt, hogy megválasztat
tunk. (Mozgás. Felkiáltások jobbfelöl : Sajnos!) A midőn 
ezért ö Felségének, szeretett királyunknak legmélyebb 
alattvalói hódolátunk kifejezése mellett legmélyebb 
köszönetünkot mondjuk, nem mulaszthatjuk el azt sem, 
hogy a kormánynak is legbensőbb köszönctünkct ki ne 
fejezzük.............

Rakovszky István: Kötelessége volt!
Weszelovszky Ferencz: lgoJs, kötelessége, annyival 

is inkább, mert eddig a Felföldön szabad, tiszta válasz
tásokról szó sem lehetett. (Igaz I ügy van ! a baloldalon. 
Élénk ellenmondás jobbfelöl.)

E lnök: T. képviselőhöz! Én nőm szeretem a szónokot 
félbeszakítani, de most mégis kénytelen vagyok meg
jegyezni, hogy a választások szabadságának és tiszta
ságának megőrzése nem valami különleges királyi rende
letnek, ténynek, kegynek vagy kedvezésnek kifolyása, 
(Élénk helyeslés, éljenzés és taps balfelöl. Felkiáltások 
a szélsöbaloldalon : Éljen az elnök!) hanem egyszerűen 
minden egyéni akaraton, legyen az a legmagasabb is, 
felUlálló törvényes kötelesség. (Általános élénk helyeslés. 
Kérek csendet! Méltóztassék a szónokot meghallgatni.

Weszelovszky Ferencz-. Ezt csak azzal indokolom, 
hogy a Felföldön mindig a legnagyobb terrorizmus és 
erőszakoskodás folyt a népek ellen, a melyeknek nép
képviseletét tűrni nem akarták. Mi hiszszltk és reméljük, 
hogy a Felföldön is mindig szabadabb és tisztább válasz
tások lesznek, de ajánlom az igen t. kormánynak 
és különösen a kormányelnöknek figyelmébe azon 
törvénytelen, égbekiáló üldözéseket, a melyek most a 
választások után folynak.

Rakovszky István : íg y  van! Az igaz! (Derültség 
jobbfelöl.)

Bnzáth Ferencz-. Tessék bemutatni! (Zaj.) Elnök: 
Csendet kérek, t. képviselő urak !

Weszelovszky F'erencz: Mi a felirati vitában részt 
nem vettünk, t. ház, szerény számunk miatt. (Felkiáltások 
a szélsöbaloldalon : Kik azok a „mi“ V Hányán vannak V 
Zaj.)

Elnök: Ne tessék a szónokot félbeszakítani .''Hall
juk! Halljuk 1)

Weszelovszky Ferencz: Magyar országgyűlési kép
viselők : négy tót és egy szerb. (Folytonos zaj és közbe
kiáltások a néppárton és a szélsöbaloldalon.)

Elnök: Kérőm, no méltóztassék a szónokot előadásá
ban zavarni. Éppon az ilyen eltűnő kisebbséggoi szemben a 
méltányosság követelményei kétszeresen szem elölt 
tartandók. (Általános helyeslés és tetszés.)

Weszelovszky Ferensz: A felhatalmazá>i törvény- 
javaslatnál, az indemnity ügyében sem szólaltunk fel. 
mert szerénységünkből nem akartunk kilépni. Jelenleg 
azonban, midőn a költségvetés tárgyalása folyik, ezt az 
alkalmat találtuk a legjobbnak arra nézve, hogy elveinket 
és állásfoglalásunkat a t. ház elé terjeszszük.

Politikai főelvünknek és tevékenységünk főirányának 
azon olvot választottuk, a mely e régi latin közmondás
ban nyer kifejozést: „Salus reipublieao supreina lex 
osto“. Ezen elvből kiindulva, mi hazánk egységének, 
oszthatatlanságának és függetlenségének hívei vagyunk. 
(Tetszés a szélsöbaloldalon.) Minthogy az „egység" és 
„oszthatatlanság" kifejezések magyarázatra nemszoriilnak. 
én ez alkalommal csak a függetlenség kifejezésnek

általunk értelmezett magyarázatát fogom érinteni. (Hall 
ju k ! Halljuk!)

Köztudomású dolog, hogy hazánk bizonyos állami 
önállósággal és függotlonséggol jelenleg is bir, (lTgy van! 
í gy van ! a szélsöbaloldalon. ) a minthogy az is ismeretes, 
hogy hazánk a tökéletes és teljes önállóságról és füg
getlenségről soha sem mondott le. (Igaz! ügy van! a 
szélsöbaloldalon.) Az 1807 : XXII. t.-cz.-bcn foglalt 
intézkedések csakis az együttes védelemre és az együttes 
védelem eszközéül szolgáló külügyi képviselet miképi 
kezelésére vonatkoznak. Mihelyt mi a már kivívott, a 
már élvezett önállóságból és ‘ függetlenségből mitsem 
veszíthetünk, mit sem koczkáztathatunk, másrészt, mihelyt 
a tökéletes és teljes függetlenséghez előkészítve, be
rendezve leszünk és mihelyt a tökéletes és teljes füg
getlenséggel kapcsolatos jelentékeny terheket is elviselni 
képesek leszünk, azonnal beáll kötelességünk a tökéletes 
és teljes függetlenséget követelni, kivívni. A inig azonban 
ebben a meggyőződésben szűkölködünk, a mennyiben 
és a meddig önállóságunkból, jelenlegi önállóságunkból 
bár mit is veszíthetünk, avagy koczkáztathatunk; más
részt, a inig a tökéletes és teljes önállósághoz és füg
getlenséghez berendezve, előkészítve alig vagyunk és 
valószínűleg a terheket sem bírjuk még el. addig az 
1867 : XXII. t.-cz. alapján kell megmaradnunk. Midőn 
tehát elvben a függetlenségnek, a tökéletes és teljes 
függetlenségnek vagyunk hívei, mégis a viszonyokkal 
számot vetve, ez idő szerint a Deák Ferencz által 
alkotott alapon állunk.

Belpolitikánk tekintetében kijelentem, hogy mi az 
egységes politikai magyar nemzet elvét magunkénak 
valljuk (Általános tetszés.) úgy, a mint az 1868: XLIV. 
t. ez.-ben kifejezve vau, hogy i. i. hazánk összes lakossága 
az egységes politikai magyar nemzetet képezi. (Úgy van 1 
Úgy van! a jobb- és baloldalon.)

Hazánk geográfiái, közművelődési, közgazdasági 
viszonyait tekintetbe véve, önként következik, hogy a 
teljes jogegyenlőség, szabadság és testvériség elveinek 
fentartása mellett a magyarságot az elsőség, a veszér- 
szerep. a túlsúly megilleti, (Általános helyeslés.) és pedig 
azért, mert czentrális fekvése mellett számszerűleg, köz- 
nnivelödésileg és közgazdáságilag is a legerősebb.

Lengyel Zoltán : Hát a történelmi múlt V (Úgy van ! 
Úgy van ! a szélsöbaloldalon. Nagy zaj. Elnök csenget)

Beöthy Ákos: Egészen jól beszél!
Weszelovszky F'erencz: .\ történelmi múlt is. A 

magyarság ezen szerepéből kiindulva, de a czélszerüség 
okaiból é> a törvény rendelkezéseiből is az következik, 
hogy a magyar törvényhozásnak, hogy a magyar köz
ponti kormánynak és a legfelsőbb bírósági és közigaz
gatási dikaszteriumoknak a nyelve kizárólag a magyar 
legyen. (Nagy zaj. Elnök csenget.)

A mi más országokban a legelkeseredetlebb harezok 
tárgvát képezi a mi más országokban az állam létét is 
kérdésessé teszi, azt Magyarhonban a magyarság javára 
eldöntöttnek vehetjük. (Általános helyeslés.)

A nem magyar ajkú magyarországi népeknek 
fentartása, művelődése és fejlődése czéljából követeljük 
azt. hogy azon népek nyelve az általuk tömegekben 
lakott vidékeken, az iskolában, és pedig a nép-, az alsó-, 
a közép-és felsöiskolákban egészen az egyetemig . . . .
Nagy zaj és ellentmondások a ház minden oldalán.). . 

községekben, a városokban, a megyékben, különféle 
hivatalokban, az egyházakban,'a bíróságnál és a törvény- 
hatóságoknál használtassák. Mi ezen jogokat a nem 
magyar ajkúak természeti, isteni és törvényes jogánál 
fogva követeljük. (Ellentmondás és nagy zaj a szélső
baloldalon. Elnök ismételten csenget.) Követeljük ezen 
jogokat, ezen nyelvek használatát az 1868: XLIV. tcz., 
a nemzetiségi törvény alapján.

Rákosi Viktor: Majd revideáljuk azt a törvényt! 
A legszerencsétlenebb törvény!

Beöthy Ákos: Fennáll!
Krasznny Ferencz: Egy kis bismarcki politikát!
Weszelovszky Ferencz: A nemzetiségi törvénynek 

jóindulatú, czélszerll. barátságos foganatosítása hazánkban 
igen sok bajnak elejét vette volna. (Felkiáltások a 
szélsöbaloldalon: Az csinálta a bajt!)

Nyelv nélkül népek nem léteztek, nem képzel
hetők. nem is fognak létezni. (Nagy zaj. Egy hang a 
szélsöbaloldalon: A magyar nyelv nagyon szép nyelv ! 
Elnök csenget.)

Nyelvről népek le nem monthatnak, azzal fel nem 
hagyhatnak, a jelenkorban pedig népeket nyelvüktől 
megfosztani, más nyelvitekké átváltoztatni képzelhetetlen.
Felkiáltások a , szélsöbaloldalon : Hát Oroszországban!)

Beöthy Ákos: Erőszakkal történik! (Zaj. Elnök 
csenget.)

Weszelovszky Ferensz: A nyelv az az éltető erő,
a melynek elhanyagolása, mellőzése, kiszorítása az azzal



élő népet erkölosíleg, szellemileg, anyagilag tönkretenni 
képes. A nyelv elhanyagolása azt a népet elkedvetleníti, 
elszegényíti és egyátalán elsatnyulttá teszi. így ma
gyarázandó a tótoknak Amerikába való utazása. (Nagy 
mozgás és ellenmondások. Elnök csenget.) Rákosi Viktor : 
Amerikában angolul megtanulnak, de itt magyarul nem. 
mert önök nem engedik !

Elnök : Kérem, szíveskedjenek a szónokot meghall
gatni ! Méltóztassék elhinni, több erő mutatkozik a 
meghallgatásban, mint a zajongásban. (Elénk tetszés. >

Ráköti Viktor: Amerikában nem tót a hivatalos 
nyelv!

Weszelovszky Ferencz; A tót ember szereti hazáját, 
a hazai röghöz szivvel-lélekkel ragaszkodik.............

Lukáts Gyula : Az intelligeneziája nem !
Weszelovszky Ferencz: . . . hozzá szorítkozik, rajta 

cstlgg. De végre is az a szellemi elkagyatottság, az a 
megvetés, a melyben részesíti . . (Zajos felkiáltások: 
Nem á l l! Nagy mozgás.)

Elnök: T. képviselőházi Van egy megjegyzésem. 
(Felkiáltások balfelől: Halljuk az elnököt!) Én azt hiszem, 
jogom van a házszabályok alapjáu a szónokot arra 
kérni, hogy ne használjon olyan kifejezéseket, a melyek
ből az tűnnék ki, mintha valamely nemzetiség ebben 
a hazában megvetésben részesülne, Helyeslés.) mert ez 
alkalmas arra. hogy — a házszabályok intenczióinak 
ellenére (Felkiáltások a szélsőbalokban : És nem igaz!) 
csakugyan ebben a házban is nemzetiség elleni izga
tásnak vagy izgatott hangulatnak felkeltését idézze elő. 
(Elénk helyeslés és felkiáltások: Éljen az elnök! A t. 
házat pedig arra kérem, szíveskedjék a szónokot türel
mesen meghallgatni. (Felkiáltások a szélsöbaloldalon: 
Ha lehet!)

Weszelovszky Ferencz: T. liáz! Ha ezen szellemi 
elhagyatottsághoz a szegénység is hozzá járul, nem 
csodálni való, hogy az egyszerű ember, könnyezve bár, 
de mégis elhagyja hazáját. A tót nép Amerikában jelen
tékeny szabadságokkal él, mert az északamerikai államok 
köztársaságának közszabadsági intézményei a tótságra is 
kihatnak. (Egy hang a szélső baloldalról : Miért nem 
hivatkozik Németországra?) Hogy a tótok milyen sza
badságot élveznek Amerikában, bizonyítják iskoláik, 
templomaik, bizonyítja nagyszerű organizacziójuk . . .

Rákosi Viktor: Igen ! Orosz pénzzel! (Igaz! Úgy 
van! a szélső baloldalon.J

Lukáts Gyula : Oroszország segítségével.
K ulinyi György: Es Csehországba küldik a fiakat!
Lukáts Gyula : Oroszországból küldik a papokat 

és pénzt és áttérítik a tótokat görög keleti vallásra! 
(Zaj. Mozgás.)

Elnök (csenget): Ezeket elmondhatja a képviselő 
őr beszédében, de most méltóztassék közbeszótásoktól 
tartózkodni.

Weszelovszky Ferencz: . . . és bizonyítja az a tény, 
hogy a tótok Amerikában saját anyanyelvűkkel bárhol 
szabadon élhetnek. (Felkiáltások: Hát Magyarországon 
nem? Egy hang jobbfelöl: l'gy  látszik, kivándorlási 
ügynök í)

Rákosi Viktor: A második generáczió már an
gollá válik!

Weszelovszky Ferencz'. T. ház! A törvényhatósági 
gyűléseken a tót nyelv használata el van tiltva (Zaj. 
Elnök csenget.) T. ház! A nemzetiségi törvény végre
hajtása a hazai béke, a haza népességének javára igenis 
segíthetne. És mi, a midőn a nemzetiségi törvény 
szigorú végrehajtását kérjük és követeljük, a hazának 
vélünk szolgálatot tenni.

Most átmegyek . . . (Egy hang a szélsöbaloldalon: 
Oroszországba! Derültség.)

Beöthy Ákos: Halljuk! Halljuk!
Weszelovszky Ferencz: . . . a gazdasági kérdésekre. 

Tudvalevő dolog az, hogy a népek létkérdései jelenleg 
nem annyira a harcz mezején, (Halljuk ! Halljuk ! bal
felöl), mint inkább a gazdasági küzdelmek terén intéz
teinek e' es a mely nép, a mely állam fennállani, erős- 
bödni és fejlődni akar. annak gazdaságilag is erősnek 
kell lennie. Mi a nép alsó rétegeit erősítendőknek vél
jük és mindig kiváló figyelembe fogjuk ajánlani a kis
embernek, a munkásnak, a kisbirtokosnak, a kiskeres
kedőnek és általában a szegény embernek sorsát. (He
lyeslések a néppárton.) Minthogy nézetünk szerint be 
fog következni az az idő, a midőn a jövedelemminimum 
és a birtokminimum adómentességéről is gondolkodnunk 
kell; (Úgy van! a szélsöbaloldalon.) mivel továbbá a 
kis- és középbirtokosok terhei fel nem emelhetők: nem 
marad egyéb hátra, mint hogy uj adóról gondoskodjunk.
A mi nézetünk az, hogy okvetetlenül be kellend hozni 
a fokozatos, a progresszív adót, Helyeslések a szélsö
baloldalon.; És pedig a nagybirtokra, a nagyvállalatokra, 
a nagyiparra és a nagytőkéié vonatkozólag. (Helyeslé
sek a szélsöbaloldalon. A nagybirtok Magyarországon 
hajdan jóformán egyedül viselte az ország közterheit, 
mert a bandériumok állítása és fenntartása által a had- 
ügyet szolgálta: mert ügy az iskolai, mint az egyházi 
ügyet fentartani, azok szükségletei felöl gondoskodni kö
teles volt: mert a közigazgatást, az igazságszolgáltatást 
és rendészetet saját közegeivel, saját költségein eszközölte. 
De nemcsak azt, hanem háború esetében köteles volt 
megadni a királynak a szubszidiumokat is, rossz időkben 
pedig íentartotta mindennel, ellátta az egész népet. Ezen 
terhektől a nagybirtok, a banderiális birtok jóformán 
teljesen megszabadult, és ezen terhek a népre gördít- 
tettek. Mi azt véljük, hogy szükséges, hogy a nagybirtok 
ezen terhek viseléséhezismét nagyobb fokban járuljon 
hozzá. A nagyvállalatok, a nagyipar, a nagytőke a 
munkások véres verejtékéből sokat szereznek, milliókat 
halmoznak fel: egészen igazságos és méltányos tehát, 
hogy közczéloknak szolgálótcrhekhez is sokat fizessenek, 
mert különben a társadalom milliomosokra es koldusokra 
oszlik, és ez hazánkra nézve nagy bajoknak lesz ku.-
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forrása, (Helyeslés a szélsöbaloldalon.) és beláthatatlan 
viszonyokat teremt.

A közös kiadásokhoz való hozzájárulás arányát, a 
quótát telemelendőnek nem tartjuk, mert inkább elsze
gényedtünk. sem mint gazdagodtunk. (Úgy van! íg y  
van! a szélsöbaloldalon.) És azért sem. mert ezen kia
dások nagyobbrészt improduktivok.

A vám- és a kereskedelmi szerződéseket nagy 
éberséggel, körültekintéssel elintézendőknek, illetőleg 
megkötendőknek tartjuk, mert ezen ügyöknek hazánkra 
nézve szerencsés megoldásától annak vagyonosodása, 
felvirágzása, káros megoldásától pedig hazánknak elsze
gényedése, sülyedésc, esetleg íelbomlása is követ
kezik be.

Szellemi és közszabadsági tekintetben követeljük 
az általános választói jognak behozatalát és pedig a köz- 
ségenkint titkosan megejtendő szavazást. (Zaj, az elnök 
csenget.) Követeljük pedig ezt a jog, méltányosság és 
czélszerüség okából. Ha minden 20 éves ember védkö- 
teles és adóköteles gyerekkorától kezdve, miért nem 
adatnék meg neki a legszebb jog, a választói jog akkor, 
a mikor ö a közügyek iránt, a közszabadság, a haladás 
iránt még lelkesülni is tud? A korteskedések, vesztege
tések és üldözések máskép ki nem irtatnak, mint az ál
talános választói jog behozatával.

Követeljük a szabad egyesülési, szabadszólási és 
szabad gyülekezési jogot, és a szabad sajtót. Haladás, 
szabadság, egyesülési jog, szabad szólási és szabad gyűj
tési jog nélkül lehetetlen. Politikai szabadság, szabad 
sajtó nélkül, alig képzelhető. Ezen jogok azonban csak 
akkor bírnak értékkel és hatálylyal, ha törvényen alap
szanak és törvényben biztosíttatnak és ha ezeknek hasz
nálata semmiféle hivatalos közeg akaratától, önkényétől 
nem függ. Követelni fogjuk c szerint ezen polgári alap
jogoknak törvénybe való foglalását és biztosítását.

Követeljük a virilizmusnak eltörlését, mert fenn
állása mellett szabadságról, önkormányzatról alig lehet 
szó, mert az a korszellemmel ellenkezik és egy uj feu- 
dumnak behozatalát czélozza. Yirilizmus mellett önkor
mányzatról, szabadságról a községben vagy municzipium- 
ban szólni képtelenség.

Követelni fogjuk az ingyenes oktatást. (Felkiáltá
sok a bal- és szélsöbaloldalon: Magyar nyelven.) Még 
pedig az ingyenes oktatást a népiskolákban, az alsó, 
közép és felső iskolákban és cgyotemen, hogy Magyar- 
országon minden ember fiának szabad legyen az útja a 
művelődéshez. Hiszen az emberek jóformán az állam 
számára élnek ; tehát jogosan megkövetelhetik azt, hogy 
az oktatás ingyenes legyen.

És most egy igen kényes kérdéshez jutok és ké
rem a t. ház figyelmét arra, hogy félre ne értessem. 
Ajánlani fogjuk a nemességnek, a czimek és kitünteté
sek adományozásánál a legnagyobb körültekintést és a 
képességnek tekintetbevételét. Mi nagyon jól tudjuk azt, 
hogy a nemességnek a haza körül érdemei vannak és 
hogy a nemesség tiszteletben tartandó. Azt is tudjuk, 
hogy' jelenleg is lehet, és nincsen kizárva, hogy egye
sek a csatatéren, a bírói székben, a hivatalokban, a 
közigazgatás terén vagy más tereken a haza körül oly 
érdemeket szerezhetnek, a melyek megjutalmazandók. 
De — nem a jelen kormány alatt — tapasztaltuk, hogy 
a nemesség adományozása olyanok részére is történt, a 
kik azt nem érdemelték meg. a hol a nép megütkö
zött azon.

Ajánlani fogjuk uj Intbizományok alapításának 
megszüntetését, és mivel a földmivelö nép jelenleg fel
szaporodott, mivel a mezőgazdasági viszonyok máskép 
alakultak és idomultak, azt is fogjuk ajánlani, hogy a 
kötött birtok is alkalomadtán fololdassék és annak a 
földmivelök kezére való juttatása eszközöltessék, a mely- 
eljárásnál azonban a legnagyobb éberség és elövigyázat 
gyakorlandó.

Ajánlani fogjuk az állandó hadseregbeli szolgálat
nak két évre való leszállítását. (Helyeslés a bal- és 
szélsöbaloldalon.) És ajánlani fogjuk az állandó hadse
regnek népvédelmi rendszerré való átváltoztatása c.zéljá- 
ból a szükséges előkészületek megkezdését.

A katholikusok autonómiáját a tökéletes szabadság 
és önrendelkezés alapján a korszellemnek és haladásnak 
megfelclöleg létesítendőnek véljük. Mi a katholikusokat 
gondnokság és gyámság alatt tartandóknak nem véljük, 
különösen akkor, mikor a nem katholikusok teljes ön
állósággal, teljes autonómiával bírnak. A régi rendszer
nek békéi alól a katholikus egyházat is valahára felsza- 
baditandónak és önállósitandónak tartjuk. (Mozgás a 
szélsöbaloldalon.; Eli katholikus vagyok. Követeljük az 
egyházpolitikai törvényeknek a revízióját.

A közigazgatási reformot, oly sürgősnek tartjuk, 
hogy azt minél előbb kellene végbevinni. Első feltételéül 
azonban a virilizmus eltörlését követeljük. Követeljük 
továbbá, hogy a községi és körjegyzők, a községi, vá
rosi, megyei járásorvosok és állatorvosok, az összes po
litikai hivatalnokok a törvényhatósági képviselőtestüle
tekből kizárassanak. Helyeslés a szélsöbaloldalon. Ellent
mondás a jobb és baloldalon.)

A virilizmus eltörlését azért követesük, mert a 
virilizmus mellett szabadságról, önkormányzatról szó sem 
lehet. Mert a virilizmus önmagában a vagyont, müveit 
séget, önállóságot, függetlenséget, közérdek iránt való 
érzéket, bátorságot és közbizalmat még nem bírja. Hi
szen, ha a vagyonos ember okos, független emberbarát, 
ha bátor, akkor a nép úgyis megválasztja. A községi 
és körjegyző, a különféle orvosok és politikai közigaz
gatási hivatalnokok egyáltalában szerény fizetésük miatt 
a municzipális vármegyei közgyűlésekre önszántukból 
nem is járnak, mert erre nincs pénzük. Azonkívül ela
dásodnak. a hátrálékok felszaporodnak és e miatt a nép 
szenved. Ha azután tekintetbe vcszszük, hogy ezek a
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közigazgatási hivatalnokok, ezek az orvosok és jegyzők 

la közgyűléseken saját elöljáróik felelt Ítélkeznek, birás- 
I kodnak, látható, hogy ezek függetleneknek nem tekint
hetők, elöljáróik hibáit elnézni kénytelenek, és éppen 
azért ezeket már észszerüség szempontjából sem kellene 
a megyei és városi képviselőtestületek tagjaivá meg
választani.

E két feltétel előrebocsátása után a közigazgatási 
reformot csak akként véljük létesítendőnek, hogy a pol
gároknak összes közszabadságai, polgári és közgazda- 
sági viszonyai törvényekkel intéztessenek el, és pedig 
specziális törvényekkel, mert a hivatalnokoknak pusztán 
miként való alkalmazása a dolgon nem segít, javulást 
nem hoz magával.

A törvényhatóságok jogait nemcsak fonntartamlók- 
nak, de minthogy csekélyek, bővítendőknek véljük. 
Azonban, hogy a basáskodás, az önkénykedés lehetet
lenné tétessék, ez csak közigazgatási bíróságok felállí
tása által eszközölhető A közigazgatási hivatalnokok 
által elkövetett rendetlenségek, túlkapások és erősza
koskodások érzékenyen büntetendők és erre specziális 
törvényt kellene hozni. Oly egyéneket, a kik a nép
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nyelvéi tökéletesen nem birjá <. a kik a népet nem szc-
rétik, a nép hivatalnokaiul megv ilaszthatóknak nem
véljük, mert ezáltal nemcsak i nép hanem a közigaz-
gatás és a haza érdeke is sz nved.

'1ársadalmi élet nálunk alig ran. Közsé goinkbon
és várt sainkbnn alig van egy két család, mely egymás-
sál bizonyos materiális érdek nélkül érintkeznék vagy 
barátságban állana. Ennek okai a politikai klikkekben, 
a politikai csalhatatlanságban, az osztályoknak egymás 
ellenében való kihasználásában, a vallási és nemzetiségi 
türelmetlenségnek felkeltésében rejlik. Mindennek orvos
lása csak úgy eszközölhető, ha mindenkinek megadjuk 
azt, a mi öt természeti, isteni és törvényes jogánál fogva 
megilleti. Valamennyiünk közölt a közös kapocs a haza
szeretetben keresendő, (Helyeslés.) nem pedig az érde
kekben.

Külpolitika tekintetében is Magyarország termé
szeti viszonyait és történetét figyelembe veendőnek tart
juk. Magyarország a keleti népek közt a legrégibb, 

'önálló és mindig független állam volt, ezen népekkel 
barátságban élt, ezen népek érdekében vért ontott. Kí
vánatos, hogy ezen szerepet jövőben is ragyogóan töltse 
be. Az ezeréves kipróbált barátság jelenleg is talán 
legjobb alapja a külpolitikának.

A költségvetést illetőleg e háznak összes szónokai 
azt hangsúlyozták, miszerint az gazdasági erőinkhez ké
pest túlságos nagy és jövőben az államháztartás költsé
geit alig leszünk képesek fedezni. Miután az ellenzék 
igen ügyes, jeles szónokainak aggályait mi is osztjuk, 
a költségvetést ez oknál fogva, de még azért is, mert 
közművelődési czéljainkra mitsem irányzott elő, általá
nosságban sem fogadjuk el a részletes tárgyalás alapjául.

Weszelovszky Ferencz eme beszédével 
Haydin Imre és Hodossy Imre orsz. képviselők 
foglalkoztak a febr. 5. ö-iki képviselőházi ülé
seken, serre lapunk jövő számában visszatérünk.

A tót nemzetiségi párt akcziója mindinkább ki
bontakozik abból a sünt ködhomályból, melybe azt a 
turócz-szent-mártoni sokértelmlt programúi és a lezajlott 
képviselő-választások alatt annak alapján itt-ott, különö
sen a verbói kerületben kifejtett magyar-ellenes s gyű
lölködő izgatás borította. Yeszelovszky Ferencz képvi
selő vállalkozott arra a sziszitusi föladatra, hogy a tót 
túlzók agyrémeit desztillálja és oly programinot adjon 
a magyar törvényhozás színe előtt, mely legalább lát
szólag a magyar alkotmány sarkalatos pontjaiba mere
ven ne ütközzék. Február 3-iki beszéde, bár higgadt s 
feltűnően óvatos volt, még sem volt képes azt a hatást 
kelteni, hogy a négy tót s egy szerb nemzetiségi kép
viselő nevében előre elkészített nyilatkozata ment volna 
minden hátsó gondolattól. Az őszinteség eme hiányát 
pedig nem pótolhatja a körmönfont ügyvédi rabulisztika. 
Mindjárt a bekezde.se, egy settenkedő hízelgés a legfel
sőbb helyre, elnöki rendreutasítást vont maga után, mint 
alkotmányunk, törvényeink és a végrehajtó hatalom incg- 
gyanusitása. Még szerencsétlenebb volt a magyarság 
szupremácziájának elismeréseként tett nyilatkozata. A 
magyar állam szuverén törvényhozásában ez valóságos 
non sens, fonákság, annál is inkább, mivel közvetetten 
előtte két nappal Uindner, szász képviselőnek éppen 
ebbe tört bele a bicskája, amelyet még sem tett egészszé 
az utólagos bűnbánó visszaszívás. Különben is úgy Ye
szelovszky, mint pártjának ott lévő tagjai egynek kivé
telével ügyvédi esküt tettek, mely szerint a magyar 
nemzeti egységes állam hívei maradnak mindhalálig. 
Ámde minden egyes polgár, aki alkotmányos szabadsá
gaink élvezetében akar maradni, hazaárulás terhe alatt 
köteles azt nemcsak elismerni s tisztelni, hanem annak 
végrehajtását támogatni. Ama nyilatkozat helyett bizo
nyára nagyobb hatást gyakorolt volna annak a kijelen
tése, hogy a haza alatt nem a tótok is lakták Felvidé
ket, a szomorú emlékű okolie-t értik, hanem Szcnt-Ist- 
ván koronájának birodalmát, amelyben ők éppen oly 
jó magyaroknak vallják magukat, mint Árpád tősgyöke
res utódjai, s bár anyanyelvűk tót, mégis őseik példá
jára mindenben egyek akarnak maradni az államalkotó 
magyarsággal. Ilyen nyilatkozat nemcsak az ezer éves 
múltnak felelt volna meg, de annak jelen s jövő válto
zatlan továbbfejlődése iránt is kellő biztosítékot nyújtott 
volna. Ámde a tót túlzók éppen ettől fáznak leginkább, 
mert Ők nem állanak a jogfolytonosság alapján, amely- 
Ivei Deák Ferencz kivívta a  48-as szabadságok vissza
állítását : hanem az ezer éves múltból, amennyiben az 
a magyar egységes nemzeti állam alapjául szolgál, ta



tuba rasa-i csinálnak és úgy lösznek, mint a horválok 
1H(>7 dőli, külön s aj kiváltságokat követelnek maguk
nak. És o követelések között egyetlen egy sincsen, nme- 
lyol akár 1807 előtt az osztrák alatt, vagy 1*18 előtt 
az ezer éves múlt bármely korszakában élveztek volna. 
Avagy mikor volt a tót nyelv akár hivatalos, akár fél- 
hivatalos nyelv a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a 
közéj) s felső oktatás terén, mint azt a tót túlzók nevé
ben Voszelovszky kívánja ? Soha, mióta a magyar állam 
tönáll. Nem igaz tehát, hogy Voszelovszky s úgyneve
zett pártja őszintén s gyakorlatban elismeri a magyar
ság szuprcmácziáját: mert, mihelyt a tót nyelv egyrangíi 
lesz hivatalban és iskolákban a magyar nyelvvel, amint 
követeli, akkor illuzórius minden szu|>rcmáez:a és akkor 
d és társai vagy nem értik ennek a fölénynek mivoltát 

követelményeit, avagy vajmi kevésre bc.oülik a ma
gyar törvényhozás s közvélemény értelmi képessegeit, 
midőn ily settenkedő módon remélik tévedésbe ejteni. 
Ilyen jirókátori fogások nem vezetnek czélhoz. Vagy 
elismerik a magyarság fölényét s akkor becsületesen el 
kell fogadniok annak tartozékait; vagy pedig visszauta
sítják annak követelményeivel magát az elvet, a lénye
get: azok nélkül ez sem, o nélkül azok sem állhatnak 
meg. így tehát csalódtunk, midőn azt hittük, hogy a tót 
nemzetiségi párt Voszelovszky szájával végre szint fog 
vallani. Ellenkezőleg, nagyon sokféle szint játszott és 
Haydin képviselő, akinek volt alkalma kártyáikba pil
lantani, figyelmeztette is a képvisolöházat, hogy a tót 
túlzók eredeti programmja s lapjai mind egészen más 
bárokat pengetnek, illetőleg nem élnek oly prókátori 
rabulisztikával, mint képvisolöházba jutott szerencsésebb 
társaik. Megjegyzendő egyébiránt, hogy Veszclovszky- 
nak még beszéde folyamában sem sikerült a kérdés 
érdeme iránt hallgatóságát megtéveszteni. Nemcsak a 
sürü félbeszakítások s tiltakozások bizonyítanak róla, 
hanem az a homeri kaczaj is, molylyol azt a nagy ha
tásra vadászó mondását fogadták, hogy a felvidéki tó
tok azért vándorolnak Amerikába, mert elnyomják a 
nyelvüket, l’cdig éppen a legutolsó statisztikai kimuta
tás szerint 1901. évi október havában 1781 tót mellett 
1172 magyar keresett boldogulást a tengeren túl. Ennél
fogva azon a mondáson a képvisclöházon kívül is jót 
nevetnek, bizonyára legjobban t. tót túlzóink, kiknek 
helybeli laj)ja, íebr. (i-diki számában, szintén közli eze
ket a hivatalos adatokat a kivándorlásról. Voszelovszky 
s társai máskülönben akaratukon kívül nagyon jó szol
gálatot tettek az igaz magyar ügynek, mivelhogy közös 
nyilatkozatuk fényes bizonyítékul fog szolgálni itthon s 
külföldön is, hogy tót ajkú atyánkfiái összehasonlítha
tatlanul jobb sorsban élnek, mint más szláv fajok, |>él- 
dául Porosz- vagy Oroszországban, amennyiben a többi 
honpolgárral ugyanazon szabadságokat s jogokat élvezik.

Az aradi „Tribuna Poporulni" örvendetes jelen
ségnek tartja, hogy úgy a horvát tartománygyülésben, 
valamint a magyar parlamentben felszólalások történtek 
a magyar kormány magyarosító politikája ellen. De L'r- 
banovicz horvát képviselő beszédjénél sokkal fontosabb
nak tartja Lindncr Gusztávnak beszédjét, mert ez az 
1848., 1801. és 1805-ik országgyűlésen tett ígéretekkel 
állítólag bebizonyította, hogy a kormányok a nemzeti
ségekkel szemben nem őszinték, és a nomzcliségi tör
vényt végre nem hajtották, pedig ha valami, úgy a tör
vénysértés megbosszulja magát. A „Tribuna Pojio- 
rulni44 valamint az általa megdicsért horvát és szász 
nemzetiségi atyafiak jól tennék, ha a nemzetiségi törvé
nyen kivin a történelmet is lapozgatnák, csak a mull 
század második felének történelmét, ha a magyar nem
zet és állam ezeréves történelmét sokallanák az alapos 
tanulmányozásra. Onnan azután, valamit a való életből 
is egészen más tanulságot meríthetnének. De hát ettől 
a tanulságtól fáznak leginkább a mi nagyszájú nemzeti
ségi politikusáink, s igy magukra vessenek, ha annak a 
nagy lármának, amelylycl ország-világot telekiálták, 
valami különösebb fontosságot som ország, sem világ 
nem tulajdonit. Minden törekvésnek, tehát a politikainak 
is, igazságon kell alajmlnia, hogy erkölcsi ereje és ha
tása legyen.

fi. szám. Turócz-Szent-Márton

Egyleti élet.
A Turóczmegyei Jótékony Nöegylet közgyűlése.

Múlt vasárnap tartotta meg a megyeház nagyter
mében a T. .1. N. rendes ovi közgyűlését, a melyre meg
jelentek: Zorkóczy Tivadarné alelnök, líoll’mann Edéné 
pénztáros, özv. Rakssányi Gusztáváé ellenőr, lián ti János 
jegyző, Kolosy Béla titkár, — továbbá özv. Soest Ottóné, 
Dr. Lax Adolfné, Dr. Btrausz Adolfné, Náthán Henrikné. 
Fischer arminné, Dr. Haas Ja kaimé, Bchönaich Yik- 
torné, Kirchmayer Gyözöné, Dávid Forenczné, Rakssányi 
Józsofné, ('l)ikán Miklósáé, Gruber Vilma. Üoross Hólánc, 
Reviczky Issvánné, Dr. Boniczkv Akosné, Michnik Gyu- 
láné tagok, — s mint vendégek : Kossuth Ella és Lax 
Valéria. — A jelentésekből fölemlítjük, hogy a múlt 
egyleti év 2(508 bevétellel s kiadással zárult, s hogy ez 
évben 1104 koronát fordított az egylet jótékony ezé- 
lókra. Az egylet összes vagyona 19,473 kor. —■ a Be- 
niczky—Ruttkay Mária-féle alap 1901. évi kamatait a 
kir. tanfelügyelő ajánlatára Krausz Alajos felsö-stubnyai 
és Rcichmann Sándor szuesányi néptanítóknak adomá
nyozta a közgyűlés. — A volt elnök, Fekete Miklósnó, 
meleg hangú levélben búcsúzott el az egylettől, amelyet 
a közgyűlésen felolvastak. — özv. Rakssányi Gusztáv- 
nénak és llofVmann Edének, akik az egyletnek 187ti. 
évi alakuló gyűlésén választattak ncg  jegyzővé, illetőleg 
ellenőrré, s e tisztüket a mai napig egyfolytában visel
ték, jegyzőkönyvben örökítette meg érdemeit a közgyü- 

valamint llofl'mann Edcné érdemeit is, a ki mint

pénztáros 10 évig szolgálta buzgón az egylet ügyeit. — 
Az özv. Soest Ottóné vezetése mellett végbement tisz.t- 
ujitáson élénk éljenzéssel választatott meg elnökké: Justli 
1 eienczné -Batthyány Mária grófnő, alelnökké jiedig az 
eddigi alelnök : Zorkóczy Tivadarné : ugyancsak egyban 
gulag választattak meg jegyzőkké: Hdnji János. Uoff- 
maiin Ede és Kossuth Ella; pénztárossá: Dr. Strausz 
Adolfné; ellenőrré: özv. ltakssányi Gusztáváé: titkárrá 
jiedig Kolosy Bélát nevezte ki az elnök. Választmányi 
tagok lettek, helybeliek: Boldis Ignáczné, Berecz Gyu- 
láné, Dávid Ferenczné, Erdődi Györgyné, Fischer 
Arminné, Gaal Sarolta, Grossmann Adolfné, lloll'mann 
Edéné, Kertész Jánosné, Reviczky Istvánné, Dr. Lax 
Adolfné, Rakssányi Józsofné (uj), Dr. Reniczky Akosné 
(uj), ('bikán Miklósné (uj) és Dr. Strausz Mózesné (u j) ; 
— vidékiek : Aknntisz Rozsöné. lierger Jókaimé, Ro- 
ross Hólánc, ifj. Jüstii Györgyné, Náthán llenrikné, özv. 
Révay Nándorné, ö/.v. Soest Ottóné, Schulz Lajosi é, 
Somogyi Gézáné, özv. L’jhelyi Gusztávné, Rolni llugoné, 
Bchönaich \ ’iktorné, Michnik Gyuláné (uj). Cse|icsányi 
Sándorné (uj) és Kirchmayer Győzőm'* (uj). Mint 
pártfogó (200 kor.) tagok hivatalból tagjai a választ
mánynak: Reniczky Mártonná, Groincr Manőné, Glllcks- 
thai Jónásné, Haas Dávidné, Dr. Haas Jakalmé, Justli 
Rertha — Gcrotine grófné, Justli Kálmánná, Lchotzky 
Lajosná, Lchotzky Vilmosné, l.inksz Jakalmé, Nyáry 
Béla báróné, Révay Simon báróné, Pongrácz Antónia 
grófné, Révay Gyula báróné. Az uj elnököt a közgyű
lésből táviratban üdvözölték és értesítették megválaszta
tásáról.

A közgyűlést nyomban választmányi gyűlés követte, 
amelyen segélyezési és egyéb folyó ügyek nyertek el
intézést.

Nagycsepcsónyi ogyleti gyűlések.
Nagy-Csejicsény községben f. évi február hó 2-án 

két rendes- és egy alakuló közgyűlés volt. Délelőtt a 
„Nagycscpcsényi önkéntes tűzoltó egyesület44 tartotta meg 
rendes évi közgyűlését, amelyen megválasztatott fő
parancsnokká: Vladár János Sándor, alparancsnokká: 
Vladár József, jegyzővé : itj. Sasko Gyula és jiénztár- 
nokká: Vladár Pál (uj). Az egyesületnek már 458 kor. 
29 fillér vagyona van. A tisztikart a május havára ter
vezett kirándulás alkalmával iktatják hivatalba.

Délután a múlt évben alakult „Tejszövetkezet44 tar
totta meg rendes évi közgyűlését. Tárgyai voltak egy 
ijiazgatósági- és egy felügyelő-bizottsági tagság betöltése. 
Az igazgatóságba Reviczky Imre. közgazdasági előadó 
választatott meg, a ki az igazgatóság elnöke is le tt; a 
felügyelő-bizottságba Vladár Feroucz került. A tejnek 
árát literenként január havára 11 fillérben állapították 
meg. Nagy áldás egy ily szövetkezet oly kis községben, 
hol semmi más mellékjövedelemre eddig nem tett szert 
a gazda s a nyert tejet otthon felhasználva garashoz 
nem jutott a kisbirtokos s most — bár a kezelési költ
ség nagy, mert a kezelés sokba kerül, — minden hó
ban néhány száz korona jövedelme van a község né
pének.

A tejszövetkezeti gyűlés után megtartatott a 
„Nagy-Csopcsénv és vidéki gazdakör44 alakuló Illése, 
melynek elnöke: Reviczky Imre s jegyzője itj. Sasko 
Gyula volt Az alakuló ülésen jelen volt Bertsch Ottó, 
gazd. vándortanár s 30 alapító tag. Elfogadták az alaj»- 
szabály-tervczotct. A kór czélja nemcsak a tagokat a 
gazdasági dolgokban szakszerűen vezetni, terményüket 
eladni s szükségletüket közösen beszerezni, hanem ezen 
nemzetiségi vidék gazdáit a tót túlzók izgatásaitól távol 
tartani, a  választmányba megválasztanak: Rontsuk Jó 
zsef (Kelemenfalu), Kontsek Gábor Markovié/.. itj. Kon- 
tsek Károly, Rada József (Ris-Csejicjényi. Kontsek Dá
vid (Dvorecz). Reviczky Imre . Keviez . Vladár Gábor. 
Vladár János Sándor és ifj. Reviczky Gábor (helybeliek.) 
A kör elnöke egyhangúlag Vladár Károly és titkára itj. 
Sasko Gyula lett. A kör hely\ée ct bérel társas össze- 
jövetelekre és népkönyvtárt tart fenn Jó lenne ezen a 
vidéken, sőt az egész Felvidéken több ilyen kört szer
vezni.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

H Í R E I N K .
Személyi hírek. Ifj. jnsth György. Turóczmegye 

főispán a székes fővárosból kétheti ottarlózkodása után 
székhelyére visszaérkezett, s a legna|>i megyebalon, mint 
annak védnöke résztvett. Csillayliy József Árvavár- 
megye főispánja 8 napi tartózkodásra Rudajtestre uta
zott. Utazása állítólag az Árvában legutóbb megtartott 
vármegyei közgyűléssel van kapcsolatban.

— Mcgyobál. Tegnap folyt le u megyebál. a melyre 
ugyancsak nagy előkészületeket lett a rendezőség. Letelt 
folyásáról lapunk következő számában emlékezünk meg.

UJ bíró. Dr. Trombauer Árpád beszterczebányai 
kir. törv. aljegyző, a ki városunkban is mint a kir. já- 
lásbiróság aljegyzője működött, közelebb léte.te a bu
dapesti tudomány-egyetemen a bírói vizsgálatot, s m nt 
ér.esülünk, jeles sikerrel. a mihez neki ezúton is 
gi-aUi'álunk !

Eljegyzés. Saager Ferenc/, a kassa-odorbergi 
vasút felügyelője és a ruttkai főműhely főnöke eljegyezte 
Sztankovics Miklós államvasuti főfelügyelő és miskolezi 
üzletvezető helyettes kedves és nagy műveltségű leányát, 
Daniczdt. Ezen eljegyzéshez szívből gratulálunk!

— Közigazgatási bizottság. Tiirőczvármcgye 
közig, bizottsága I. hó 12-én szerdán délelőtt tartja feb
ruár havi rendes ülését.

— Zcduik József kassa-oderbergi vasúti felügyelő 
Rultkáról áthelyeztetvén, buda|>csti uj alkalmaztatását a 
vasút igazgatóságánál már a mid. héten elfoglalta, azon-

bán egészségi állajiotára való tekintettel szabadságra 
lóg menni a annak a tiszteletére rendezni tervezett bú- 
csulakoma idejét sem tudták megállapítani még tisztelői.

A Turócz-szent-mártonl Magyar Társas Kör
múlt vasárnap tartotta meg évi közgyűlését, amelyen 
Keviczky István árvaszéki elnök vezetése mellett az uj 
választás megejletvén, lieniczky Kálmán alisjián válasz
tatott meg újból elnökké s a többi tisztviselők és vá- 
lasztmányi tagok is megmaradtak. Szerettük volna ha ez al
kalommal a kör helyiségének ügyét is szóba hozták 
volna, a mely a Körnek legégetőbb kénlése.

Kritika. A Leipzigben megjelenő „Wahres 
Lében44 ez. havi folyóirat februári száma a következők
ben ismerteti a lapunk főmunkatársa által közelebb ki
adott „Nicderlíindische Malcridyllen44 ez. színművöt: 
Történotadomás vonásokat tartalmaz ez a színmű Dov 
Gerhard németalföldi képiró és három tanítványának, 
Micris, Metzu és Belláikon életéből. Az érdeklődés 
központját u geniális Belláikon képezi, a ki mostore a 
világítási effektusoknak s uj irányát kezdi meg a mű
vészetnek. Az első fölvonásban bűvös széj)ségü kéjiokot 
mutat két társának ; de mikor ezek titokban abba a 
szobába behatolnak, a hol ezeket a képeket őrzi, csak 
bizonytalan vonásokat, mázolásokat találnak a vászna
kon. Ebből majdnem párbaj lesz Belláikon és Metzu kö
zött. Ez az uj művészeti i*-ány, a moly a Dov mesteré
től eltér, akadályul szolgál Belláikén szerelmének, ame
lyet ez Dov mesternek bájos leánya, Duyveke (galain- 
hocska i iránt érez. — A szenvedélyes Micris a mester 
második, fiatal nejét, Brigittát szerelmével üldözi s rá
beszéli, hogy öt a németalföldi nyárs|)olgári életből 
Olaszország ragyogó ege alá kövesse. A gyenge asszony 
enged a szenvedélyes férfi csábitó szavának, és reszketve 
bár, éjnek idején már a kertbe is követte öt, hogy on
nan végkéj) elhagyja vele a férje házát, — a mikor 
hegedű szólal meg a férje szobájának nyitott ablakában. 
Férje azt a menüettet játszsza é|>|»cn, amelyet ezelőtt 
egy évvel egybekelésük napján együtt tánczoltak, s ez 
oly hatással van a fiatal asszonyra, hogy legott vissza
tér a becsület és kötelesség útjára. — Jantjo, a Bellái
kén gazdaasszonyának cselédje is szerelmi bánatról pa
naszkodik. Nem kaphatja az ő Pietcrét, mert nincs bár
kája. amit tőle hozományképon várnak és az egybekelés 
feltételéül szabnak. De a bűvész Békáikén segítségére 
van s aranyokat szed ki a Jantje által vásárolt tojások
ból, s azután kéjiet is fest róla, amely őt a bűvös tojá
sokat vizsgálgatva ábrázolja, — ennek árából azután a 
bárka is megkerül. (Ez a kép, úgyszintén a hegedün- 
játszó Dov arczképo is a Drcsdener Gallerie kincsei 
közé tartozik.) Végül Belláikén is megkajija a maga 
Duyvekéjét. — Ez rövid tartalma e bájos kis színmű
nek, a melynek dialógusa is szellemes stb.44

- Eljegyzés. Weichherz Izsó, a Boszterczo-Naszódi 
fai|)ar részvénytársaság hivatalnoka, eljegyezte Lőwy 
Zsigmond helybeli lakos kedves leányát, Malvint.

— Vasúti összeköttetéseink. Nemcsak Turócz- 
vármogye közönségét, de mindazokat, a kik Németor
szág, Trencsén, Nyitna vármegyékből vagy BécsbŐl, Po
zsonyitól az esti személyvonattal esti 9.40 perczkor ér
keznek Ruttkára, igen kényelmetlenül érinti, hogy 
utjokal Zólyom, Budapest felé nem folytathatják. Ter
mészetes, hogy ezt a körülményt leginkább érezzük mi, 
a kik Ruttkához közel vagyunk, mert mégis csak igen 
bosszantó és a közönség igényeit figyelembe nem vevő 
rendelkezés az, hogy a Ruttkára Zsolna felöl érkező 
személyvonatot, a Ituttkáról este 8.45 perczkor Zólyom 
felé induló személyvonat be nem várja, ügy  tudjuk, 
hogy a magyar államvasutak igazgatósága a közönség 
érdekeit is figyelembe veszi. Arra kérjük tehát a mi me
gyei intéző köreinket hogy a közönség érdekéből eszközöl
jék ki az államvasutak igazgatóságánál, hogy a Rultkáról 
este 8.45 perczkor induló személyvonat várja be a zsolnai 
személyvonatot. Induljon el a vonat Rultkáról esti 10 órakor, 
még mindig nagy előny lesz az egész vonalra, mert igy 
az Árva, Lijttó, mint az Udcrberg, Pozsony, Zsolna 
felöl érkezők is még aznaj) este folytathatják utjokat.

Botrány. Egy helybeli végzett joghallgató, a 
ki nemrég doktorátust tett a kolozsvári tudományegye
temen s azon fölül magyar nemesi családból származik, 
tegna|>előtl iát nyelven kért valamit a postán, s mikor 
az illető tisztviselő kijelentette, hogynem ért tótul, nagy 
lármát csapott a fiatal tót, s végre is egy postaszolgá
nak kellett mint tolmácsnak közbeléjmio, mert a ma
gyar doctor jnris nem akart magyarul beszélni. A ta
nulság? Legfőbb ideje már, hogy ezzel a hcnczegö nép
pel a magyar állam végkép leszámoljon vele erejét és 
hatalmát éreztesse. A jmstaigazgatóság jiedig. reméljük, 
nem. (Lajmnk zártakor értesülünk, hogy he lett perelve.)

Szinl előadás Ruttkán. A ruttkai műkedvelők 
igaz lelkesedéssel szolgálják a magyar kultúrát. Pedig 
egy jó részüknek a magyar nyelven való nyilvános sze- 
replés is gondot okoz. Annál nagyobb érdemük és di- 
csérendö azok fáradozása, a kik azokat a műkedvelői 
előadásokat létrehozták. F. hó 1-én „.4 betyár kendőjeu 
cziinil néjiszinmüvct adták elő. még pedig oly készültség
gel. a milyennek műkedvelőknél ritkán találkozunk, a z  
előadás lelke Svdhy Margit meg a rendező Mórán János 
voltak, a kik mellett Bchubort Bzidi, Vogclhuth Gyula, 
Biedcrmann Mártim, Dancs István, Passuth András, Bnl- 
zsanka Olga szintén igen jól töltötték be szerepüket; 
dicséretet érdemelnek a többiek is. a kik kisebb 
szerejiekro vállalkoztak. - Nagyban cmolto volna 
azonban az előadásnak sikerét, hogyha az ének szá
mok zenei kíséretéről valamelyes történt volna gondosko-
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dás Merán János szép bariton hangjai bizonyára jobban 
lehetett volna élvezni, ha azt zene kísérettel halljuk. Az 
előadás folyamán a szereplőket több ízben igen zajosan 
megtapsolták. A közönség láthatólag meg volt elégedve 
és tekintve a szép sikert bizonyosra vesszük, hogy a 
rendezők folytatják a műkedvelői előadások sorozatát 
Az előadást, mely minden tekintetben igen jól sikerült 
valóban kedélyes táncz követte. Már reggeli 5 óra volt 
de a közönség OUavszky Gyula állomási főnök, főren 
dezö élén még mindig talpon volt.

— Szlnikeriiletünkre, mint értesülünk, Hnlasj Béla 
szentesi színigazgató is fog pályázni. Nekünk ugyan 
mindegy, hogy ki lesz az igazgató, — a fő az, hogy 
jó társulata és játékrendje legyen s no látogasson el 
hozzánk megfogyott társulatának utolsó maradékaival — 
„átutaztaban.* Pénzünkért tisztességes játékot kérünk.

— Tűzoltó mulatság Ruttkán. Úgy látjuk, hogy 
a ruttkaiak nemcsak a lurócz-szent-mártoniakra nincse
nek tekintettel a mulatságok idejének kitűzésénél, de 
még egymás között sem egyeznek meg. így február hó 
1-én a vasúti mulatsággal egyidejűleg a tűzoltók is mu
lattak. még pedig mint bennünket mint értesítenek igen jól, 
ögy hogy még reggel felé is tolve volt a Wachsberger 
féle tánezterem.

— Veszett kutya garázdálkodott megint Tót- 
Prónán, sok kutyát összemarva, majd pedig az istállókba 
is befutva, lovakat is kezdett bántani, egy hat éves 
fiút ajkán veszélyesen megmart és csak nagy későn si
került a veszeti ebet lelőni. A veszett ebnek azonban 
Tót-Próna vidékén is több ember esett áldozatul, igy : 
Jaszenován egy fiút a kezén veszélyesen, egy leányt a 
lábán, Rudnón pedig egy fiút és leányt megmart. A 
szerencsétleneket a budapesti Pasteurintézctbc küldik.

— Befagyott ló. Kurinszky Pál tótprónai gazda 
szalmát szállított Hadvigára, a lionnét késő éjjel haza 
felé tartott A korom sötét éjben lovai egy mély árokba 
kanyarodva, az üres szekeret felforditották. A gazdánál 
még egy bicska sem volt. hogy lovait megmentse s igy 
a gyöngébbik lova az árok vizében reggelig megfagyott, 
a másikat, valamint magát a gazdát is arra vetődött 
hadvigai ember a biztos haláltól megmentette.

— Furcsa levél. Furcsa czimet adott valaki a le
velének, okképen : Azon állami Tekintetes Anyakönyv
vezető Úrnak, a ki a szt. Rókus kórház halotti eseteket 
felveszi. Budapest. — Egy másik levelező pedig igy 
czimezte levelét: „Tento list prinálezí koma bozi, od 
koho od tolio éo kolio do toho Budis." Aligha nem far
sangi tréfát üzöti ez utóbbi a póstával.

Felelős szerkesztő : l lo r e c z  V árnia.

Főmunkatárs: H a n ti • iá im * .
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Ajánlja dús raktárát

“ í r  „ D I A N A "  fegyverekből,
ugyszinte

BATIOJíEL (kakasnélkiili) fcgycrekböl
J. P. Sauer und Sohn ezóg KRUPP FRIGYES-féle

különleges aczélosövü fegyverekből,
=  eredeti gyári arakon. ~ __ 1 ' ~
Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és leg

jobban lövő vadászfegyverei s kimerítő leírással, valamint 
számos előkelő vadászkedvelők és hivatásos vadász-refe- 
rencziával. úgyszintén árj< ‘ tt.v'/.el4Kcl készséggel szol
gálok.

Kész vadásztöltények, tfls?  1  n í i,h. » L *
osztr.-magy. igen linóm vadász- és ezéllövő porral, úgy
szintén osztr.-magy. füstnélküli vadászporral töltve szállí
tok bármikor pontosan és frissen töltve, minden kalibe- 
rííhöz a legolcsóbb áron továbbá cn . óm K ir .  a l t  a m i 
á r u lt a  á l t a l  osztrák-magv. füstnélküli I. számú vadá
szati és tárcsa-lőporral töltött töltények eredeti áron kap
hatók.

Vadászati, utazási és sportkülönlegességek.
F e n t i  e z é g  k i f i i n f e t t e t e t t :

a m. kir. földmivelés*. ipar- és kereskedelmi minisztérium 
által .1853. sz a. Budapest. 1893. deczember 1.. a m. kir. 
honvédelmi minisztérium által 5219. sz. a Budapest. 1882. 
okt. 15., a cs. és kir. hadügyminisztérium által 3686. Abtli 
7. sz- a. Bécs, 1881. decz. 17.. a cs. és kir honvédelmi 
minisztérium által 3061 572. IV. sz. a. Bécs, 1882. már- 
czius 16., a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumtól, 

Budapest, 1897. április 2-án.

Eliot György. M ID D LE M A R G H . Regény,
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.

-- — Ki adta a „Kisfaludy Társaság".

4 kötet ára 8 frt helyett 3 írt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van.

TWA1N MARK és WARNER K. D.

•  AZ A R A N Y O Z O T T  KOR. #
•=•=• - Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. = = -

3 kötet ára 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

szorulnak ajánlólevelekre;Twain Márk és Warner K. Dudley ne 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta 1 és meg van az Ítélet.

A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút teli menetrendje
Kassa— Ruttka:

Szv. i.d .u .4 '00 ,érk .éjjel tf2 0  
S>v. i. d. u. i*io, erk. este 8 08 
Gy v. i. rés. 8 00, erk. d. u. 210 
Szv. i. reg 5'05, e. d e  ben I2-C2 
Szv. i. este 8-50, erk. reg. ,-20 

Ruttka—Zsolna:
Szv. i. reg. 805, erk. r--g. 8'35 
Szv. 1. d u. 1 2 26, erk d u. I2 ';4 
Gyv. i. d u. 2-22. erk d. u. 2 45 
Szv. i. este 8-34. erk. este 9 02 
Szv. i. ej jel 11-34. e ejje, 1200 

Kralován— Árvaváralja:
S^v. i. d. c. 1 1 40, erK. cf u. l 10 
Szv. i. es'e 515, érk. este 6 52 
Szv. i. d e 9 56, erk. <1. e. 11 32 

Zsolna— Rajeczfürdö:
Szv. i. d. e. 9 00, CI K. d. V.  9^57 
Szv. i. d. u. 3'48, érk. d. u 4-37 
S/V. i. este 9 30. érk. es te  IO I 8 
Május 26-tól, szept. 16-ig minden vasár- és ünnepnapon köl. 
S/v. 1. d. u. r  18, erk.  d. u. 2 05 1. d u. 2 26, erk.  d. u_3-1 1 
Szv. — --------------- — ------- i. éij. 10 58, érk. éjj. 14.06
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Ruttka— Kassa
i. d.u. 4-30, erk.ejjel 11 50 
i.esteiO ‘50 erk. reg. 7 30 
i.U u. 2-33. erk. este 8 3; 
i. d. e. 9 15. érk d.u. 3-33 
1. reg. 4-45 erk. d. e. 11*50 

Zsolna— Ruttka: 
i. reg 6'05. erk. reg. 6'40 ! 
i d.u 3'40. erk d. u .4  0Ö| 
1. d u. 158. erk. d u. 2-2 i 1 
i. este 9 03, erk. es - 9-40 
1 reg. 4 00. érk. reg. 4 30 

Árvaváralja— Kralován: 
i d.e. 915. erk. d e  IO 30 
i. este 5’27, erk. este y  10 
i. d.u. 3'00, erk. d.u. 4 35 

RajeczfUrdő— Zsolna: 
'•reg. 7-03, erk. r< g. 7 55 
i.d.e. i 1*48, erk.reg. 2 40 
i. este 7-24, érk. rét; 8-t;

A R ichtar-fóle

LINIálENTóM CAP3. COIP.
H o r g o n y -P a in -E x p e lle r

ogy ré̂ i kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölésül alkalmaztatik 
köszvénynél. csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 

-! óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban ajorgony" védjogygyel és a„Richlcr‘'czég- 
jegyzóssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: T  ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

J R io n te r  F . A .d. é s  t á r s a ,
C8&8Z. és k ir . u d v a ri szá llítók  

____ - _____ __  R u d o ls t a d t .  ,

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.

MARKEVITCH B.

A SZÖGHAJI), Fordította: SZIGETIIY SZÁLAY IC. 

Ára 1 frt 20 kr. helyett 60 kr.
350 oldal terjedelem.

js e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 
érdekes cselekményt.

M a  Miklós: i A I f m i f l í
150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerli borítékban

3 frt helyett 65 kr.
Diszes négyszinfi kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.

A szerény cziiu engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet, liartha .Miklós, a nagyszerű publiczista Icícbz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé ilt.

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI
Összeállította és bevezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill, egy. tanár

944 oldal tartalmú 2 vastag dlszkötésben 2 frt.

b r á d d o n I T  e .bADV cecils.
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

Az itt felsorolt művek, a megjelölt árakban 
utánvét mellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala u.ján ren- 

delhetők meg.

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

»

=  K ö h ö g é s t  =
a flnem zamatu ós elismert hatású

K aiser-fele mell-czukorkák
csillapítanak.

5 7 4 - 0  közjt-gyzfiileg meg- ^  
w  ™ * ■ *  erősített e l is m e rv é n y  ™  

köhögés, rekedtség, hurut és elnyálkásodás elleni kitűnő hatá
sát bizonyítják. Kaiser-félének kínált más gyártmány 

visszautasítandó.
Kapható <JO és -IO filléres csomagokban

GRABEH MIKSA és FIA fiiszeriizlctében
Turocz Szent Nartonban.

| A „LA FLEUH”
X s z iv a r k a p a p ir  • • • • • > <  
^  « • •  s ■ s z iv a r k a h ü v e ly  H

kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
W  anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek. 
y  a melyek az egészségre, lőképen a légzési szervekre káros y  
Q  hatással lehetnek, mellőztetnek.
q A JTacobi Monopol K 
q „La Pleur“ Á

szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok- ^  
nak ajanlnató a legmelegebben, a kik sokat doha- ^  

nyoznak. — Kapható : Q

^  Wix Miksánál T.-Szt.-Mártonban. p
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Eckert „ E d e lr a u t e “ -ja, jjj
Kellemes izü ós gyomorerösitö alpesi fü
vekből készült diátetikus l«‘ i in« */<>i4>* 
l i k ű r .  Vadászatok es utazások alkalmá
val vízzel vegyítve kitünően üdítő. Legjob

ban ajánlható házi-szer.
Gs. kir. orsz. szab. likőr-gvár 

ECKERT ALBERT, GRÁZ

F c K c r t  nl . 4l<‘ l i n i l l 4>u- j 4; l
ajánlják: fc

■i u h o  é«  m i i H i :  i 
T II IM I H  t  41. |

TURÓCZ-SZENTMÁRTONBAN. j

Van szerencsém a n. é. közönség szi
ves tudomására hozni, hogy Körillöczbá- 
nyáil, egy a mai kor igényeinek meg
felelően berendezett

kocsigyártó- és 
fényező-műhelyt

nyitottam. - Midőn ezt kőztudomásra 
adom, bátor vagyok magam minden e 
szakba vágó munkák u. m. kocsiféliyezés, 
kárpitozás, (liván-gnriiiturák stb. stb. 
gyors, pontos és kifogástalan elkészíté
sére ajánlani.

-Minden, a legcsekélyebb rendelés is, a 
a legnagyobb gonddal és szakszert! kivi
telben készíttetik.

Magamat a n. é. közönség becses párt
fogásába ajánlva vagyok

kiviilú (iszteleltcl

Rónai Igndcz,
kocsigyártó,

Körmöczbányán.

EliiC’í szivarka
papir

ói az abból 
előállított 
hasonnevű

sz iv a rk a 
hüvely

eddig forgalomban levő gyártmányok lenkiválóbhikia 
iW T .J y y  kísérlet orröl mindenkit meggyőz. —  4J

Kapható Moskócii Ferencznó Üzletében Turócz.j

Kiadótulajdonos: özv. Woskóczl Ferencznó
Szt.-Máronban

Tanoncz felvétetik
a t.-szt-martoni magyar nyomdában. 

X K K X K H V H t t X X X K X K X H X X H
Nyom. T róo-ti?1-ira-toni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-né.
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