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IV.

Tót lopvéleményeh a PiElar-brosuráról.
Nagyon megszokott dolog a poli

tikai harezban, ■—■ igy kezdi első 
czikkelyét a „Slov. Nov.“, —• hogy 
egyik vagy másik politikai párt k i
sebb vagy nagyobb füzetekben, úgy
nevezett röpiratokbau tárgyalja a 
napirenden levő kérdéseket, ekkópen 
akarván a maga számára megnyerni 
a közvéleményt, a közvélemény jó
indulatát és bizalmát. Ezt az eszközt 
hosszabb idő óta felhasználják a nem
zetiségi buzgólkodók is s időről-időre 
Magyarország nemzetiségi kérdését 
tárgyaló füzeteket adnak ki. A füze
tek nagyobbrészt német nyelven van
nak Írva, ami bizonyítéka annak, hogy 
a nemzetiségi férfiak súlyt helyeznek 
arra, hogy a külföld nemzeteit, külö
nösen azonban a mi belső viszonyaink 
iránt a legélénkebben érdeklődő 
Németországot megnyerjék a maguk 
részére. Legújabban is „Nápor-Odpor" 
czimen megjelent egy kisebb brosúra, 
mely a magyarországi tót nemzetiségi 
kérdéssel foglalkozik.

A füzet kronologikus sorrendben 
közzétett történeti eseteket sorol fel. 
A szerző nem hozza nyilvánosságra 
az okokat is, amiért ez vagy amaz 
esemény megtörtént,*) nem von le 
következtetéseket, mindezt az olva
sóra bizza. Már ebben is nyilvánul 
az említett mü tendencziája; Mert a 
történeti események egészen más 
világításban tűnnek föl előttünk, mi
dőn ismerjük azoknak indító okait s 
egészen máskép Ítélünk, midőn nincs 
tudomásunk arról, hogy miért történt 
meg valami, avagy milyen czélból, 
milyen szándékkal vitetett keresztül, 
vagy léptettetett életbe. Ezeket az 
okokat, ezeket az inditó okokat a 
füzet egyszerűen elhallgatta. Holott 
az inditó okok ismerete nélkül semmi
féle történeti eseményt híven meg 
oem magyarázhatunk magunknak.

A magyar polgárok évszázadok 
óta egyetértésben s testvéri jó vi
szonyban éltek egymással, egyedüli 
czéljuk az volt, hogy közös hazájukat 
mint független államot fentarthassák. 
A nemzetiségi kérdésnek évszázado
kig hire-hamva sem volt országunk^ 
bán. Amit a magyar haza érdekében 
szükséges volt megtenni, azt minden

*) Van esze, hogy azt ne tegye. Szerk.
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állampolgár szent kötelességének is
merte, hogy megtegye, A nemzetiségi 
kérdés csak később, a múlt század 
első felében merült fel, még pedig 
az akkori időben domináló nyelvkér
désből kifolyólag.

Évszázadokon át Magyarországon 
a latin volt a hivatalos nyelv. E mel
leit minden nemzetiség a maga ma
gánéletében anyanyelvit használta s 
a lehetőséghez képest az irodalmát 
is kultiváltu. De Mária Terézia, külö
nösen azonban II. József császár ural
kodása idejében, mellőzni kezdték a 
közéletben a latin nyelvet, még pedig 
a német nyelv javára. Ennek volt 
politikai czélja. Mária Terézia királynő, 
különösen azonban utódja, II. József, 
törekvése az volt, hogy a Habsbur
gok oltalma alá tartózó összes orszá
gokat egy nagy, egységes biroda
lommá egyesítse. A bécsi hivatalos 
körök azt a meggyőződést vallották, 
hogy ennek az egyesítésnek első föl
tétele az, hogy az egész birodalom
ban egy nyel v uralkodjék. E czélból 
a bécsi uralkodó körök elhatározták 
a Habsburgok oltalma alá tartozó 
összes országok meguémetesitúsét. 
Megkezdődött tehát a németesítés 
iskolákban és hivatalokban, ahol 
német tanárok és hivatalnokok fog
lalták el a helyeket egymás után.

A német uralkodó köröknek e tö
rekvése nagyon nyugtalanította a 
magyar hazafiakat. Attól féltek, hogy 
Magyarország előbb-utóbb meg lészen 
fosztva áll. önállóságától, amivel a bécsi 
körök végre elérik, amiért 300 éven 
felül a Habsburg-ház első uralkodója,
I. Perdinánd óta hiába fáradoz
tak. Ezért a magyar országgyűlés 
alaposabban kezdett foglalkozni a 
nyelvi kérdéssel.

A magyar hazafiak határozott,állást 
foglaltak Magyarország eluéuietesité- 
sével szemben s úgy gondolkodtak, 
hogy midőn már a holt latin nyelvet 
élő nyelvvel kell fölcserélni, úgy ez 
a változás javára váljék annak a 
czélnak, hogy Magyarország állami 
egysége, önállósága és függetlensége 
azzal is kifejezést nyerjen. Megkez
dődött tehát az akczió, hogy a magyar 
nyelv a magyar állam hivatalos nyel
vévé törvényben mondassék ki. De 
a bécsi hatalmi körök ezéljai és ér
dekei gátolták a magyar hazafiak 
emez óhajának teljesülését. Csak las
san, lépésről-lépésre sikerült végre 
rendezni a nyelvi kérdést, amint ezt a 
kérdéses brosúrában fölemlített törté
neti tények is bizonyítják. Hogy tehát I
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a magyar nyelvet a holt tatin helyett 
mondották ki Magyarország hivatalos 
államnyelvévé, annak magasabb politikai 
ezéljai voltak. A hozott törvények czélja 
az volt, hogy Magyarország nemzeti egy
sége, állami függetlensége, önállósága ki
fejezést nyerjen.

Miként azelőtt mindenkinek, aki 
a közéletben érvényesülni akart, el 
kellett sajátítania a latin nyelvet, úgy 
későbben fölmerült annak a szüksége, 
hogy a közélet terén működő minden 
ember elsajátítsa a magyar hivatalos 
államnyelvet. Erre alkalmat kellett 
nyújtani s ezért ezt a nyelvet beve
zették az iskolákba, ahol azelőtt a 
latin volt a tanítási nyelv.

A magyar nyelv tanítása így állami 
érdeleké vált s a magyar nyelv elsajá
títása érezhető szükséggé, sőt köte
lességükké vált a magyar polgároknak. 
Széchenyi István gróf, kinek a nem
zetiségi politikában való mérsékelt 
gondolkodását a temzetiségi buzgól
kodók is helyeslik s azért gyakran 
hivatkoznak is reá, a következőleg 
nyilatkozott a nemzetiségi kérdésről: 
„A mi törvényeink egy hajszálnyival 
sem Írnak elő többet, minthogy a holt 
latin nyelv helyébe az élő magyar 
nyelv lépjen, hogy a közigazgatás 
nyelve annak a fajnak a nyelve le
gyen, amelytől nemcsak nevét nyerte 
az ország, de amely alapja is az al
kotmányos életnek. Mi sem lehet igaz
ságosabb és illőbb ennél."

De a nemzetiségi túlzók máskép
pen fogták föl a nyelvi kérdés ren
dezését. Fölszólaltak inár az erre a  
kérdésre vonatkozó törvények hoza
tala ellen is s az alatt az ürügy alatt, 
hogy az anyanyelvűket akarják meg
védeni, hova-tovább nagyobb és na
gyobb szenvedelemmel rohantak a
nemzetiségi harezba.*

A „Nápor-Odpor" czimü brosúra- 
Írója, — igy folytatja a „Slov. Nov.“ 
fejtegetéseit a második czikkelyben, 
— följegyezte azokat az intézkedé
seket, melyek a magyar hivatalos 
államnyelv terjesztésének az érdeké
ben az évek során hozattak létre. 
Hasonlóképpen följegyezte a nemzeti
ségi mozgalmakat is, még pedig amint; 
ezek kronologikus sorrendben egymás 
után fejlődtek ki. Itt is nagyobbrészt, 
csak száraz tényeket sorol föl, kellő 
bizonyitékok hijján. Holott e nélkül 
a nemzetiségi mozgalmakról nem le
het képet alkotni.

A múlt század elején a Magyar- 
országon lakó nemzetiségek az eddi-
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ginéi nagyobb hévvel kezdtek szor
goskodni anyanyelvűknek tökéletesí
tése- és fejlesztéséről. Felvidékünkön 
már a XVIII. század vége felé lehe
tett észrevenni oly irodalmi tevékeny
séget, melynek ezélja vala a tót 
irodalmi nyelv megalkotása, mely az 
akkori időben használt cseh irodalmi 
nyelvet cserélné föl. B czélból iro
dalmi körök létesültek s az Írók ket
tős szorgalommal fogtak a munkához, 
hogy a tót nyelvnek sikeres fejlődé
sét elősegíthessék. Az evang. isko
lákban úgynevezett „Tótszövetségek" 
keletkeztek, melyeknek a kezdet ele
jén ezélja volt az anyanyelv fejlesz
tése és művelése; hasonló egyesüle
tek némelyik papnöveldében is ala
kultak. Ebbe az időbe esik a „Tatrín" 
nevű irodalmi egyesületnek is a meg
alapítása.

Az irodalmi egyesületek alakítása 
elé senki sem gördített akadályokat, 
amint később sem gátolta senki a 
tót irdalmi körök szervezetét, amit 
az a körülmény is bizonyít, hogy 
ilyen egyesületek ma is léteznek. 
(Múzeumi Társaság, Éivena.) A kul
turális tót czélokat anyagilag és er
kölcsileg a felsőmarországi társadalom 
előkelő tagjai is segítették (Szent- 
iványi Jenő, Révay F. báró, Justli 
József alispán, Lehotzky L. volt al
ispán stb.); ezek azonban későbben 
megszakitottak a nemzetiségi férfiak
kal való minden összeköttetést, amint 
bebizonyosodott, hogy a nemzetiségi 
férfiak irodalmi tevékenység ezégére 
alatt politikai czélokat szolgálnak.

Hogy a tanuló ifjúság irodalmi 
egyesületei messzire túllépték műkö
désűk eredeti czélját, arról bizonysá
got tesz a nádornak az ág. ev. egy
háznak 1840-ik évi szeptember lü-iki 
általános gyűlésen felolvasott levele, 
melyben a nádor felhívja a gyűlést, 
hogy szigorúan ügyeljen arra, hogy 
az irodalmi egyesületek meghatározott 
czéljuktól el ne térjenek. Zay Károly 
gróf, az ág. ev. egyház főfelügye
lője, értesülvén az akkor megjelenő 
„Jelenkor" és „Társalkodó" czimü 
folyóiratok ezikkeiből, hogy a lőcsei 
tanuló ifjúság kihívó nemzetiségi po
litikával foglalkozik, 1840. évi nov. 
hó 24-én kelt levelében a tanári kart 
hazafiui kötelességének teljesítésére 
emlékeztette s minthogy ennek a 
figyelmeztetésnek semmiféle foganatja 
nem volt, az 1841-ik évi szeptember 
hó 8— 10-én tartott gyűlés a tanuló 
ifjúság irodalmi egyesületeinek a fel
oszlatását határozta el.

A legnagyobb tót irodalmi egye
sület, a „Slovenská Matica" műkö
déséről is jelentették a belügyminisz
ternek, hogy ez az intézet politikával 
foglalkozik, habár ezt alapszabályai
nak 2-ik §-a határozottan kizárja; e 
mellett elhanyagolja a saját czélját; 
a tót nyelv és irodalom művelését. 
Ezenkívül némely szabálytalanságok 
is merültek föl az egyesület szám
adásainak vezetése körül. Ennek a 
következménye volt az, hogy az

akkori belügyminiszter, Tisza Kálmán, 
beszüntette a Maticának további mű
ködését s a további nyomozással Justli 
Józsefet, turóczinegyei alispánt bízta 
meg, kormánybiztossá nevezvén ki őt.

A belügyminiszternek Justli József 
kormánybiztoshoz intézett második le
iratában azok az utasítások foglaltat
nak, amelyek szerint a nyomozásnál 
eljárnia kellett. A belügyminiszter 
egyebek közt a „Letopis", a Slov. 
Matica legnagyobb folyóirata némely 
czikkeinek hiteles fordítását követelte 
be; továbbá elrendelte a Matica által 
kiadott összes könyvek és iratok fel
olvasását és azoknak a czikkeknek 
a lefordítását, melyek nemzetiségi 
izgatást, az igazságnak szándékos el
ferdítését és a történeti események 
hamis magyarázatát tartalmazták ; 
bekövetelte egyszersmind annak a 
beszédnek a lefordítását is, melyet 
Húrban J. M. a liorvát. egyetem meg
nyitása alkalmából mint a Slovenská 
Matica által a „tót nemzet" képvise
lőiként kiküldött küldöttség vezére, 
Zágrábban mondott el. A küldöttség 
tudta, hogy Zágrábba a magyar kul
tuszminiszter is érkezett s helyénvaló 
lett volna, ha a küldöttség az ő ve
zetése alatt vett volna részt az ün
nepségben; de a küldöttség tagjai 
nem csatlakoztak a magyar minisz
terhez, sőt figyelemre sem méltatták 
s reprezentálni mentek a Slovenská 
Matica kulturintézetet, mintha ennek 
az intézetnek semminemű összekötte
tése nem lett volna a magyar kul
tuszminiszterrel.

A Slovenská Matica irodalmi in
tézet ellen folyamatba tett nyomozás 
eredménye ismeretes. A Maticát be
zárták, gyűjtéseit elkobozták. Így 
szűnt meg a legnagyobb tót irodalmi 
egyesület azoknak túlzásai és túl
kapásai következtében, akiket a tót 
nép vezérei gyanánt állítottak oda 
az intézet élére.

A viszonyok, — igy kezdi harma
dik ezikkót a „Slov. Nov.“, — külö
nösen a külföldi, nevezetesen a cseh 
és orosz folyóiratoknak Magyarország 
belügyeibe való beavatkozása követ
keztében, kezdtek kiélesedni. A nem
zetiségi túlzóknak, akik idegen álla
mokban hajszoltak rokoni atyafiságot, 
a külföldi sajtó e czikkei szives fo
gadtatásban részesültek. Az ily eljá
rás kellett, hogy kellemetlen hangu
latot keltsen s a legkevésbbé sem 
járult a testvéri egyetértés s bizalom 
szorosabbá való tételéhez, melynek 
egy haza polgárai, egy nemzet tagjai 
között fönnállania kell.

Kellemetlen hatást szült a nem
zetiségi túlzók politikai programmja 
is, melyet 1848-ban állítottak össze 
és a május hó 10-én Liptószentmikló- 
son tartott gyűlésen terjesztettek elő 
s amelyben egyebek között „önálló 
tót kerület" (Okolie) kihasitását kö
vetelik. Ezt a kívánságot az 1861-ik 
évijunius hó 7-én Turóczszentmárton-

ban megtartott gyűlésen szerkesztett 
memorandumban is megismételték. A 
„Nápor-Odpor" czimü brosúra Írója 
töljegyezte, hogy az utolsó gyűlésen 
többek között jelen volt llévay Simon 
báró, Turóczvármegye főispánja, 
Szentiványi Márton, Liptóvármegye 
főispánja és id. Justli József ország- 
gyűlési képviselő és a Deák-párt el
nöke, akik kijelentették, hogy jó tó
tok, de a memorandumot elfogadui 
nem akarták. Az okot mindenki köny- 
nyen eltalálja. Már az az egyetlenegy 
pontja a memorandumnak, melyben 
az önálló tót kerület alakításáról van 
szó, elegendő volt arra, hogy aggo
dalmakat keltsen a magyar hazafiak
ban és hogy e férfiak a nemzetiségi 
túlzókkal minden további összekötte
tést megszakítsanak. Mert az ország
nak nemzetiségi kerületekre való fel
osztása a nemzet erejének földarabo
lását jelentené.

Mégis a „tót kerület" kihasitása 
hosszú éveken át egyik főpontját 
képezte a tót nemzetiségi programúi
nak. Még a 70-es évek elején az 
összejövetelek s a kirándulások alkal
mából, melyeket a nemzetiségi túlzók 
rendeztek, nemzeti szinü zászlók he
lyett vörös-fehér-kék, állítólag tót 
lobogókat lengettek a nemzetiségi 
túlzók szeparatisztikus törekvéseinek 
jelvényei gyanánt. Egy ilyen zászlót 
Czékus szuperintendens a nagyröczei 
tótev. gimnázium ellen folytatott vizs
gálat alkalmával talált. A zászlón ez 
a fölirat vala: „Tót kerület".

Az összes szlávok egyesítéséért 
lelkesedő orosz páuszlávoknál a tót 
túlzók e szeparatisztikus törekvései 
szives fogadtatásban részesültek. A 
cseh buzgólkodók is sokat vártak e 
mozgalomtól, hogy a csehek,— miként 
Tliun gróf kifejezte magát, —- „friss 
erőt kapnak a Tátra felöl." Az orosz 
és a cseh törekvéseknek útjában 
állott főképpen az, hogy a tótok év
századokon át a többi nemzetiségek
kel egyetemben egy egységes magyar 
nemzetet alkottak. Tehát ennek a 
nemzeti egységnek a megtörésére 
kezdtek fáradozni. A tót túlzók pedig 
kongresszusokra és ünnepségekre kül
dözgették képviselőjüket, melyeket 
időről-időre Prágában, Moszkvában, 
Kievben stb rendeztek, — beszéde
ket, felköszöntőket tartottak ott s 
ezekben oly kijelentéseket tettek, 
melyek idehaza mindig kellemetlen 
hangulatot keltettek és fokozták a 
nemzetiségi túlzók eljárásával szem
ben táplált bizalmatlanságot. Nagy 
mértékben hozzájárult ehhez a nem
zetiségi sajtó is, mely az oroszoknak 
és általában véve a szláv világnak 
a földicsérésében áradozott. Magyar- 
országról pedig kicsinylően irt; e 
czikkekböl csupa idegen hang ritt k i ; 
valahányszor szó volt benne hazai 
ügyekről, a czikkek az ország viszo
nyainak fotytonos leszólását s meg- 
rágalmazását tartalmazták. A nemzeti
ségi túlzók úgy viselkedtek, mintha 
a tótok a külföld előtt, sőt idehaza
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is, valami külön testet jelentenének, 
holott a tótok részei a magyar nem
zetnek, fiai a magyar hazának, mely
nek határai elválasztják őket a kül
föld nemzeteitől.

Ilyen körülmények között csökkent 
a bizalom, csökkent a jó egyetértés 
is, mely a magyar haza fiait évszá
zadokon át egyesítette és hazafias 
munkára ösztönözte. A nemzetiségi 
huzgólkodók irt-ott ellenállással talál
koztak, mely annál inkább növekedett, 
minél erőszakosabb volt az ő eljá
rásuk.

az újabb időben a nemzetiségi 
vezérférfiak más meggyőződésre ju
tottak. Az 1901. évi általános ország- 
gyűlési választások előtt kiadott pro
gram injuk bán már nem említik a 
„Tót kerületet", hanem a programm 
legelső pontja igy hangzik: „Kívánjuk 
magyar hazánk egységességét, föloszthat- 
lanságát és függetlenségét.“

A sok sikertelen kísérlet, a sok 
csalódás meggyőzte, vagy legalább 
meggyőzhette a nemzetiségi vezér
férfiakat, hogy pártfogás, valódi test
véri részvét nem lelhető föl ott, ahol 
az embert csak eszköznek tekintik, 
hanem óhajaikat és kívánalmaikat 
összhangba kellene hozniok az egész 
nemzet czéljaival s érdekeivel és 
ekkor nem fognak minden eljárásuk
nál ellenállással találkozni.

A „Nápor-Odpor" czimü brosúra 
írója történeti tényeket halmozott föl, 
azonban az okok közlése, a körül
mények magyarázata nélkül. Pedig 
aki nem ismeri ezeket az okokat és 
körülményeket, az nem alkothat ma
gának valódi képet a nemzetiségi 
mozgalmak fejlődéséről. A legke- 
vésbbé sem lehet érdeke Magyaror
szág polgárságának, hogy a politikai 
viszonyok még jobban összekuszálód- 
janak, hanem törekednie kell min
denkinek, hogy még azok az ellen
tétek és félreértések is eltávolíttas
sanak, melyek áldatlan harczot idéztek 
elő a magyar polgárok között. Tegyünk 
félre minden előítéletet, ne ragadtas
suk el magunkat túlságos buzgalom 
által, különösen pedig igyekezzünk 
kitérni az erőszakos haladásnak, hogy 
egyértelműséget, egyetértést és békét 
érjünk el, mely alapja és előfölté- 
tele a közéletben való sikeres mű
ködésnek.
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Az utolsó órában.
Lapunk egyik barátjától kapjuk e közle

ményt, melyet minden megjegyzés nélkül 
szószerint közlünk: „A béke, amely után 

,/í; minden igaz magyar ember epedve vágya
kozott — nem következett be. És a borús 

•| politikai láthatáron nincs egy sugár sem, 
mely reményt nyújtana arra, hogy az, a leg
közelebbi időben megvalósulhatna. Nem a 
mi feladatunk ennek káros hatását az országra 
bővebben ecsetelni. Ezt a munkát elvégzik 
a napilapok, amelyek bő tájékozást nyújtanak 
a béke-válság kedvezőtlen befejezéséről. Mi 
csak a magunk bajával foglalkozunk, mely 
most kétszeres súllyal nehezedik reánk.

Mert nálunk nemcsak az országos pangásnak 
káros hatását érezzük, de nap-nap után látjuk 
a nemzetiségiek kárörvendését is helyzetünk 
fölött, meg azt a törekvésüket, amellyel a 
zavarosban halászni szeretnének. Az országos 
bajból, a közgazdasági és kulturális károkból 
kivesszük a magunk részét, bár véleményünk 
szerint némi önmegtagadással a koaliczió 
vezéremberei ezt is elháríthatták volna tőlünk, 
ha kormányalakításra vállalkoznak és hely
zetüket felhasználják egy szebb jövő előkészí
tésére. Ámde ez, sajnos, nem következett be. 
A mi részleges helyi bajunkon azonban még 
tudnánk segíteni, ha elfogulatlanul mérlegelnök 
a helyzetet, amely azt tenné kívánatossá, 
hogy vármegyénk vezetésében zökkenés ne álljon 
be, hogy az uj főispánnak ne adjunk alkal
mai kivételes hatalmának gyakorlására, a 
melyet részére a minisztertanács még a múlt. 
hó 28 án kelt elhatározásával megadott. Es 
erre nemcsak a tisztviselők egyéni érdekéből, 
de a vármegye közönségének jól felfogott 
érdekéből is szükség van. Ha a vármegye 
közönsége ragaszkodik azon elhatározásához, 
hogy tisztviselőit a kormány rendelkezései
nek végrehajtásától eltiltja, bizonyos, hogy 
a vármegyei tisztviselők rövid idő alatt el- 
mozditfatnak állásukból, amelyekbe idegen 
emberek kerülnek, olyanok, akiket nem 
ismerünk és akik minket meg viszonyainkat 
sem ismerik ; olyanok, akik iránt mi bizalom
mal nem viseltetünk, akik nálunk a mi 
intenczióinknak megfelelőleg nem működhet
nek. De föltéve, hogy az uj kinevezett tiszt
viselők jóakarattal fognának hivataluk el
látásához, mennyi uj izgalom várna 'reánk 
— amelyeknek elkerülése pedig módunkban 
van. Erre a példát Beregvármegye már meg
adta. Ott is elhatározták mindazt, amit mi 
elhatároztunk. Ámde látva azt, hogy a jóléti 
bizottság működése nem biztosította a tiszt
viselők kártalanítását és mert az úgynevezett 
országos alap, amelyre mi is számítottunk, 
nem fedezheti a tisztviselők elvont illetményeit, 
elveinek fenntartása mellett — tisztviselőit 
felmentette a határozat tilalma alól. Ha ezt 
Turóczmegye is megteszi, megmenti önmagát 
az idegen befolyástól. Azoknak kipróbált 
kezeiben marad meg a hatalom, akik ezt a 
vármegye közönségének megelégedésére már 
évtizedek óta gyakorolták. És amikor a 
legutóbbi közgyűlést megelőző értekezleten 
Újhelyi Attila és többen ezen értelemben 
szólaltak föl, előrelátásuknak adták jelét. A 
vármegye közönségének érdeke forog kérdés
ben — nem a tisztviselőké. Nem a kormány 
vagy az uj főispán helyzetét könyitjük meg, 
hanem a magunk helyzetén segítünk. Ütött 
az utolsó óra, még rajtunk múlik, hogy a 
hatalmat a magunk kezében tartsuk meg.*

A tőt néppárt. A tótok tudvalevőleg egy 
uj politikai pártot alakítottak, egy tót nép
pártot. Programmja alig térne el a meglevő 
tót nemzetiségi párt programmjától. Éppen 
csak a szocziális és nemzetgazdasági kérdé
seket részletezné. A tót néppárt egy embere, 
hogy Csehországban is megmagyarázza az uj 
párt politikáját, levelet irt a prágai Ndrodní 
Listy-be s ebben a levélben sok olyan dol
got is elfecseg a tót néppárti hírlapíró, amely 
a magyar politikust is érdekelheti. A levélíró 
azt mondja, hogy a magyarok 100 év óta 
arra törekedtek, hogy a politikai hatalmat az

országban a saját nemzetük részére kinyerjék. 
Az utolsó 50 óv óta a hegemónia tényleg a 
magyarság kezébe került, még pedig Bécs 
támogatásával. A levélíró úgy találja, hogy 
vak volt Becs politikája, mert az erősödött s 
a hatalmat kezelő magyar faj önállóságra 
gondol. A magyar fajt ezen óhajok vezérlik 
a levél szerint: Teljesen elszakadni Ausztriá
tól, perszonális unióban éldegélni egy ideig 
s ha kedvez a sors, egy olyanformáiu állam
jogi változtatást tenni, amilyen nemrég Svéd- 
és Norvégországban történt. Időközben a ma
gyarok olyan erősöknek érezték már magukat, 
hogy egyszerre felvették a harczot Ausztria 
ellen is s az oOhon lakó nem magyar nemze
tiségek ellen is. Egv olyan hazárdjátékos jut 
eszünkbe, aki nem elégszik meg azzal, amije 
van, hanem ki akarja fosztani a szomszédját. 
Tagadhatatlan, hogy a magyarok erősek. Ma 
már mindenük megvan, ami az államiságot 
biztosítja. De másrészt az is igaz, hogy a 
fejlődés nem természetes utón történt, erősza
kon alapul, amely egy nap alatt már fordu
latot vehet. — Végül a levélíró ezt mondja: 
Nem lehet tudni, hogy a magyarok harczai 
milyen véget érnek, de mi azt hisszük, hogy 
a Bécscsel szemben felvett liarcz időelőtti, 
de lehet, hogy a magyarok kiegyeznek Bécs
csel s mi irtózunk attól a gondolattól. Ezt a 
kiegyezést a nemzetiségek fizetik meg. A 
levél szerint az uj tőt pártnak eddigolé két 
közlönye van, a Hodzsa-féle Slovenskj Tjz- 
denník (Budapesten) s a K  itolické Noviny.

A magyarság és a pártok.
Számtalanszor hangoztattuk már a felvi

déki magyarságnak tömörülését. Egész czikk- 
sorozatokban magyaráztuk, hogy a magyar
ság csak tömörülve képes fölényét biztosítani 
és elveszti ezt azonnal, amint úgyis csekély 
erejét pártok szerint osztja meg.

Örvendünk annak, hogy szavunk nem 
hangzott el, mint pusztába kiáltott szó.

A Rózsahegyen megjelenő egyik laptársunk 
közöl most hasonló szellemű czikket:

Magyarországon ma annyi politikai párt 
van, hogy hamarjában elő sem tudnám vala
mennyit sorolni.

A politikai pártoknak mindenütt vannak 
hívei, igy a Felvidéken is. A pártokra val6 
szakadozás ártalmára van a magyarságnak. 
Itt a mi vidékünkön a magyarságnak nem 
volna szabad apró-cseprő pártokra , szakadoz
nia. Máskép kell megítélni az országos poli
tikai fejleményeket és kialakulásokat aa 
Alföld rónáin és egészen másképen a Fel
vidéken.

Tessék elhinni, hogy az Alföldön vagy a  
dunántúli vidéken igen könnyű negyven- 
nyolczas hazafinak lenni. Ellenben minálunk,. 
itt a Felvidéken merészség nyíltan magyar
nak lenni.

Nézzünk csak körül. Mindenütt, amerre* 
csak tekintünk, a magyar nemzetnek, a 
magyar hazának tömeges ellenségeivel talál
kozunk. A magyarság pedig maroknyi. A 
magyarság a tót nemzetiségekkel szembeni 
gyenge és tehetetlen. Ha ez a kevés magyar
ság még pártokra oszlik, kinek használunk 
vele? Nem-e az ellenségeinknek?

Sajnos, mégis azt látjuk, hogy némely meg
gondolatlan polgártársaink az országos poli
tika hatása alatt itt külön pártokat alakítanak.

Mi magyárok nem vesszük észre azt a
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veszedelmet, amely bennünket környékez. 
Nem látjuk, hogy a tót néppárt miként 
szervezkedik a Felvidéken. Mi tétlenül néz
zük ezt az agitácziót. Nem gondoljuk meg, 
hogy elérkezett a legtöbb ideje, hogy párt
ós valláskülömbség nélkül mi is tömörüljünk.

A tót nemzetiségi agitáczió bennünket 
egészen készületlenül talál. Sőt ahelyett, hogy 
a Felvidék magyarsága tömörülne egy táborba, 
alakit disszidens-pártot, Bánffy-pártot, magyar 
néppártot, függetlenségi pártot és szabadelvű 
pártot.

Nem mulaszthatom el, hogy rá ne 
mutassak azokra a magyarokra, akik a 
kártyaasztalnál ugyan nagy hazafiak, de ami
kor a magyarság érdekében csak egy lépést 
is kell tenniük, bebújnak a kaszinó és klubok 
kényelmes termeibe és onnan nevetik azokat, 
akik a magyarság érdekében mozgalmat és 
harczot indítanak.

A magyar ember közönyössége ismeretes, 
de itt a Felvidéken az a magyar ember, aki 
fajunk ezen rossz tulajdonságát tradiczióból 
továbbra is megőrzi, az egyenesen bűnt követ 
el a magyar haza ellen.

A Felvidéken nem volna szabad a magyar
ságnak sem politikailag, sem társadalmilag 
külön yálniok, mert ez a széthúzás, ez a 
közönyösség a mi gyengeségünk oka.

Ne alakítsunk különféle pártokat, köröket, 
hanem tartsunk össze erősen. Úgy is annyi 
az ellenségünk, hogy azokkal is elég nehéz 
megküzdenünk, ha még egymás között is 
czivódunk, ha még testvérliarczotis folytatunk, 
úgy teljesen tehetetlenül állunk majd ellen
ségeinkkel szemben, akik már is igyekeznek 
kihasználni a mi gyengeségünket és fárad
ságot nem ismerő agitáczióval szervezkednek 
ellenünk, illetve a magyar haza ellen.

Tegyük tehát félre azt a híres magyar 
nembánoinságol, tartsunk mi is össze! Tanul
junk ellenségeinktől, akik nem gyűlölik, 
hanem szeretik egymást!

Ha a felvidéki magyarság összetart, úgy 
a tót nemzetiségi agitácziót ellensúlyozhatja, 
lia pedig továbbra is Pató Pál uram módjára, 
karba tesszük kezünket és várjuk a fejle
ményeket, akkor ma-holnap már majd azért 
is beverik a fejünket, ha a Felvidéken, tehát 
Magyarországon magyarul merünk beszélni.

Magyar nemzeti közművelődés.
VII.

Megjelölvén az utat és módot, melyek 
segítségével a küzmüvelódési egyesületek 
szövetségét inegalakitliatónak véljük, elméleti
leg már, a hozzá fűzött hazafias reményektől 
eltelve pedig, ;i közeljövőben tényleg meg- 
alakultnak his- ■ most rámutatunk azon 
forrásokra, un1 1 hivatva vannak a leg
nagyobb akadá: ír megdönteni, illetölog a
szövetség prosperál át biztosítani. Az anyagi 
fedezet biztosítása •udkivül fontos kérdés 
a mi viszonyaink között, mert sok tapaszta
lás tesz tanúságot arról, hogy a legtöbb 
kulturakczio a lelkesedés hiánya mellett leg
többször az anyagi eszközök hiánya miatt 
vall kudarczot.

A legoptimisztikusabb számítás mellett is 
tehát csak akkor tudjuk e propagandát 
sikerre vezetni, ha kellő jövőd ölemről gondos- 
kódunk.

Nézzük tehát tételenként, miket tekint

hetünk valóban a jövedelemszerzés forrá
saiul.

1. A részes egyesületek hozzájárálása.
A legtermészetesebb és első sorban számí

tásba vehető jövedelme a szövetségnek a 
belépő egyesületek hozzájárulási dija. A be
lépő, részes egyesületek, akár valamely meg
határozott fikszummal, akár a tagsági dijaik
ból befolyó jövedelmük arányában járuljanak 
a szövetség kiadásaihoz: az igy befolyó 
összeg mindenesetre elegendő lesz arra, 
hogy a szövetségnek úgynevezett postakiadá
sait, a nyomtatványokra, u. m. meghívók és 
értesítésekre való költségeit fedezzék. Meg 
kell jegyeznünk, hogy az egyesületek e 
hozzájárulásuk réven körülbelül meg is 
takarítanák a hozzájárulási összeget, amennyi • 
ben elesnék költségvetésükből a jövőben a 
nyomtatványokra fordított kiadás, mert hiszen 
ezeket közölné a szövetség által alakítandó

2. szövetségi közlöny, mely második 
jövedelmi forrása volna a szövetségnek. 
Ugyanis, mig a hetenkint megjelenő s a 
részes egyesületek összes tagjainak megkül
dendő közlöny egyrészt a belépő egyesületek 
terheit jórészt csökkentené, másrészt, ha a 
hazafias, áldozatkész társadalom a közművelő
dési eszme szócsüjéhez méltóan hirdetésekkel 
is támogatná a közlönyt, az nagy jövedelmet 
hajtana majdan a szövetségnek.

Ezen hivatalos közlöny felül állana 
minden politikai pártálláson, politikai rovatot 
egyáltalán nem vezetne, hanem mint a köz
művelődés ügyét szolgáló hivatalos orgánuma 
a szövetségnek, első sorban arra szorítkoznék, 
hogy az egyesületek hivatalos hirdetéseit és 
az egyesületek életében előforduló eseménye
ket, valamint a szövetségi ügyeket, neveze
tesen a szövetségnek az egyesületek részére 
adandó közléseit hozná s igy rendeltetése 
különösen az volna, hogy az egyos egyesü
letek működésének liü képét adván, egyrészt 
a részes egyesületek között a legnemesebb 
versenyt keltse fel, másrészt pedig, hogy 
magokat, az egyes egyesülőtök tagjait is 
tájékoztatná más egyesületek működéséről, 
aminek viszont az lehetne az eredménye és 
kulturális előnye, hogy a lanyhább egyesülő
töket magok a tagok kényszerithetnék inten
zivebb munkálkodásra. Ez volna a legradi
kálisabb mód arra, hogy a társadalomnak a 
közművelődési állapotok s általában a köz
ügyek iránti közönyét megtörje.

A legnagyobb kulturális eredménye tehát 
o körülménynek az volna, hogy a magyar 
társadalom nagy tömegének tartaná állandóan 
ébren az érdeklődését a magyar közművelő
dés iránt s éppen ezért állandó rovatot kellene 
nyitnia irodalmi, művészeti és tudományos 
ügyeinknek.

E rovat helyes vezetés, megválogatott 
czikkek befogadásával nagy lendületet adna 
a tudomány és művészet népszorüsitésének, 
de hogy czéljának megfeleljen, társadalmi 
színvonalon álló és lehetőleg az élő társa
dalom légköréből vett czikkeket szabad 
közölnie, melyek a magyar nyelv fenséges 
humorát, nyolvboli zengzotosségét, a tudomány - 
nak folyton haladó álláspontját, hódításait és 
a művészetnek reformjait hirdetnék s nem- 
zetünk javainak ismertetésével foglalkoznának.

A felsoroltakon kívül foglalkoznék a lap* 
mint olyan, kereskedelmi és ipari hirdetések- 
kel is, de azon megszorítással, hogy csupán 
magyar ezégek, magyar iparosok és honi

termékek hirdetéseit közölné, miáltal számot
tevő eszközévé válnék a magyar ipar támo
gatásának is. E réven, mig a hirdetésekből 
jókora jövedelmet biztosíthatna magának, 
másrészt mint a magyar kereskedelom és 
ipar nyílt szószólója, jogezimeí szerezhetne a 
közlöny a magyar állam, illetőleg a keres- 
kede'mi minisztérium támogatására, esetleg 
a díjmentes postai szállítás engedélyezésére 
is. A részes egyesületek, hathatós támogatása 
mellett, valamint a magyar ipari és keres
kedelmi vállalatok remélhető áldozatkészsége 
folytán, az egész ország területéről Össze- 
gyüjtendő hirdetések dijai és az állami 
szubvenczió, minthogy a lapnak munkatársait 
anyagilag honorálni nem igen kellene, mert 
anyagának túlnyomó részét az egyesületek 
hivatalból adnák fel: nemcsak a lap előál
lítási és kiadóliivatali költségeit fedeznék, 
hanoin még meglehetős fölösleget is adnának.

A közlöny természetesen az alkalmi és 
szükség szerinti, igy a téli hónapokban min
denesetre nagyobb terjedelemben jelennék 
meg, mint a nyáriakban, amikor tudvalevő
leg egyesületeink működése kevésbbé inten
zív szokott lenni.

Ily módon kellő organizáczió és helyes 
vezetés mellett nemcsak értesítője és érint
kezési eszköze, de szórakoztató lapja is 
volna az egyesületek szövetségének.

h í r e k .
A tnróczl hitelbank részvénytársaságmeg- 

alakiíása tárgyában az előmunkálatok mind 
befejeztettük. A turóczi kereskedelmi és 
hitelintézet ma délelőtt megtartandó köz
gyűlési határozatától függ már most a meg
alakulás módozata. A részvényesek hangulatát 
mérlegelve, semmi nagyobb akadály nem fog 
felmerülni és igy előreláthatólag a turóczi 
kereskedelmi és hitelintézetnek felszámolása, 
illetve beolvadása az uj pénzintézetbe bizto
sítottnak tekinthet/). Horváth Elemér udvari 
tanácsos, a Hitelbank egyik igazgatója, ez 
ügyben tegnap Turóczszentmártonba érkezett.

Az Idegenforgalom emelése czéljából a 
nemzetközi hálókocsi társulat párisi és brüsszeli 
telepesei igazgatóságainak tagjai Ruttkai 
Ráth Péter, a kassa. oderbergi vasút vezér- 
igazgatójával és Gorenday László, a. hálókocsi 
társaság magyarországi főfelügyelőjével Tátra- 
lomniczon értekezletet tartottak. Az értekez
let után a vendégek tiszteletére Lomniczon 
és Podbánszkon vaddisznóra nagyobb vadá
szatot rendeztek. A társaság 3 tagja Liptó- 
szontmiklóst is meglátogatta, lionnét Újvárra 
Csik Imre erdőigazgatóhoz utaztak.

Halálozás. Rövid néhány napi szenvedés 
után hunyt el folyó évi február hó 7-én 
Ruzsicska József, Turóezvármegye törvény- 
hatósági álhPorvosa, életének 50-ik, boldog 
házasságának 20-ik és közszolgálatának 28-ik 
évében Turóczszentinártonban. Az elhunyt 
valóságos mintaképe volt a kötelességtudó 
lisztviselőnek, az igaz jó családapának. Küz- 
lisztelel és becsülés környékezte mindenkor 
és halála, moly teljesen váratlanul következeit 
he, mély részvéttel töltötte be mindazok 
szivét, akik az elhunytat ismerték. Betegsé
gének csiráját is a szolgálatban kapta. Tüdő- 
gyuladás ölte meg a gyenge szervezetű, j6 
embert. Felesége és 8 gyermeke siratja. 
Temetése pénteken délután ment végbe az 
egész város és vidékének részvétele mellett.

v-



Eskfldtblróság A beszterczebányai kir. 
törvényszéknél a múlt héten ült össze az 
•Dsküdtbiróság és letárgyalta a kővetkező 
'bűnügyeket: Február hó 5-én Jónás József s 
társai ellen rablás. Február hó G-án Kalocsai 
Samu ellen haláltokozott testi sértés. Február 
hó 7. Trebula Ilona ellen szándékos ember
ölés. Február hó 8. Siiuko Zsuzsanna s társa 
ollen szándékos emberölés. Február hó 9-én 
Szliaczky János s társa ellen rablás. Február 
hó 10. Uhrin Zdurni Máté ellen szándékos 
emberölés kísérlete. Ezeken az Üléseken 
Turóczmegyéböl Dugovich Titus föszámvevö 
és Moyzes Miklós znióváraljai tanítóképző 
intézeti tanár vettek részt mint esküdtek.

Eljegyzés. Szegedi Bakkay József m. kir. 
erdőgondnok eljegyezte özv. Margótsy Jánosné 
kedves es nagyinüveltségü leányát, Gizit 
Seimeczbányán.

Kalikó-estély Znlóváralján. A znióvár- 
. aljai Magyar Olvasókör f. hó 17-én — saját 
pénztára javára — táncczal egybekötött 
kalikó-estélyt rendez, melyre a meghívók 
már szét is küldettek. A mulatság iránt 
megyeszerte a legnagyobb érdeklődés mutat
kozik, ami teljesen érthető is, mert a zniói 
mulatságok úgy kedélyesség, mint fesztelen 
jókedv tekintetében a legsikerültebbek szoktak 

Menni. A rendezőség, mikor ez utón is meg
hívja mindazokat, kik esetleg tévedésből 

■•meghívót nem kaptak, egyúttal figyelmezteti 
a kalikóban megjelenni szándékozókat, hogy 
teljesen kész és mérték szerinti kalikók 
Wagner Lipót znióváraljai kereskedőnél kap
hatók 4 koronáért. A levelezőlapokon történő 
megrendelésnél elégséges a test magasságá
nak (a nyaktól a sarokig) mértékszáma. Az 
esetleges elszállásolásról Párvy Endre tanár 
gondoskodik.

Széngázmérgezés. Dobnál' József mint 
• házaló járt Oroszországban, nélkülözések kö
zött kuporgatva össze filléreit, hogy azokkal 
hazatérre, otthont alapíthasson magának. Mert 
volt már menyasszonya, Bruner Paulina, aki 
nógatta is a hazatérésre, mert a farsang fo
lyamán akarták esküvőjüket, megtartani. Deb- 
nár meg is jött, magával hozva megtakarított, 
pénzét. Ennek örömére nagy dáridót csaptak 
ő és menyasszonya, meg sógornője is alapo
san bepálinkáztak és azután lefeküdtek. Hogy 
azonban a meleg ki ne menjen, a vaskályha 
ajtaját lezárták. Ez voltveszedelmük. A pálinka
mámorban nem vették észre a fojtó gázt, mely 
csakhamar megölte a jegyespárt, de eszmé
letét vesztette a velük egy szobában volt 
sógornőjük is. Az a körülmény, hogy Bruner 
János kocsis, Dobnár leendő sógora a pá- 
linkázásban nem vett részt, meg hogy más
hová ment aludni, azt a gyanút keltette, hogy 
ő mérgezte meg nővérét, Dobnár menyasszo
nyát, hogy ily módon a Dobnár megtakarított, 
pénzéhez juthasson. Ezen gyanú súlya alatt 
le is tartóztatták, de a megejtett hatósági 
bonczolás megállapította, hogy nem a pálin
kába állítólag tett mérog, hanem széngáz 
ölte meg a fiatal párt, mire Brunert azonnal 
szabadon bocsátották. Debnárt és menyasszo
nyát már eltemették, Brunernét pedig nagy 
betegen még mindig a kórházban ápolják. 
Remélhető, hogy felépül.

fflunkásgyülés. A ruttkai munkások ma 
egy hete Ruttkán a Rund-féle vendéglő 
helyiségében gyűlést szándékoztak tartani, 
amolyet azonban a járási főszolgabíró nem
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engedett meg, amiéri a „Népszava* erősen 
kikel a főszolgabíró eljárása ellen.

Árvái hangok. Námesztón az ottani haza
fias elemek a farsang folyamán tánczmulat- 
ságot szerettek volna rendezni és erre a 
czélra, más alkalmas helyiség hijján, az ottani 
róni. kat.li. plébánoshoz fordultak a tanterem
nek átengedése iránt. Úgy gondolkodtak, 
bogy ha abban a tanteremben már annyiszor
• ártották tót mulatságokat, mért ne tarthat
nának egyszer magyar mulatságot is, mert 
hiszen az iskola fenntartásához nemcsak a 
tótok, de a magyarok is hozzájárulnak. Ebben 
azonban csalódtak, mert. a plébános ur össze
hívta az iskolaszéket., amely kimondotta, hogy a 
tantermet a mulatság czéljaira nem adják át. 
Es ezen határozat meghozásában nagy része 
volt Szkicsdk Ferencznek, a tót néppárt 
vezérének és egyedüli tagjának, aki mikor 
tudomására jutott a námesztói magyarság 
terve, csakhamar megjelent Námesztón és 
egyenkint felkereste az iskolaszéki tagokat., 
akiket arra birt, hogy a tantermet át ne 
engedjék. Mondanunk sem kell, hogy a 
námesztói plébánosnak meg az iskolaszéknek 
ez a határozata a magyarság körében nagy 
felháborodást okozott. Es ennek élesztője 
egy magyar országgyűlési képviselő volt.

Választási emlékek. Az a nagy harcz, 
mely a legutóbbi képviselőválasztások alkal
mával mindenütt az országban, de különösen 
nálunk a Felvidéken dúlt, ahol a pártszenvedél y 
mellé még a nemzetiségi izgatás is társul 
szegődött, számtalan családot sodort bajba. A 
felvidéki választások között kiválóan izgalmas 
volt a liptószentmiklósi, amelynek megtartása 
alkalmából a pereknek egész halmaza kelet
kezett. Legutóbb a verbicziek állottak a 
rózsahegyi kir. törvényszék blintetötanácsa 
előtt. Knozur József, Sima János, Benko Druk 
János, Miskovics Mihály, Miskovics Mihályné, 
Sefcsik Mihály, Chrapstiak Pál és Pivko 
Mária vorbiczi lakosokat azzal vádolta a kir. 
ügyészség, hogy 1905. julius 17-én és 
augusztus 7-én Mikó Károly és Majorik 
Vizoraj János vorbiczi lakosok házait kővel 
megdobálták s a házak ablakait betörték. 
Magánosok elleni erőszak büntette miatt emelt 
őzért vádat ellenük a kir. ügyészség. — A 
büntető tanács — Vrchovina Győző kir. iíelö
• áblai biró elnöklete alatt. Magerle Győző és 
Nagy András kir. törvényszéki birákból 
állott. A közvádat dr. Szakmáry Pál kir. al- 
ügyész képviselte. Benko Druk János, Misko
vics Mihályt és Miskovics Mihálynét dr. 
Gaiger Miklós, Sefcsik Mihályt dr. Kállay 
József és Pivko Máriát Mayer J nő ügyvéd
jelöltek védték, a többi vádlott egyedül 
védekezett. A tanúkihallgatás, mely egész 
délelőtt tartott s a vád és védbeszédek meg
hallgatása után a kir. törvényszék Nmizur 
Józsefet a rábizonyított hatóság elleni : zak 
vétsége miatt egy havi, Sefcsik udvt, 
Chrapstiak Pált és Sima Józsefet tulajdon 
elleni kihágás miatt 2—2 napi fogházra 
ítélte, a többi vádlottakat pedig felmentette.

Stubnyafürdőn a zöld tükörfürdő egész 
télen át vasárnap és csütörtökön fütve van.

Tánozmulatság Ruttkán. A cs. kir. szab. 
kassa-oderbergi vasút ruttkai mozdonyvezetői 
kara Brunner Vilmos fütőházi főnök védnök
sége alatt, f. évi február 26-án este 8 órakor 
a vasúti éttermekben zártkörű tánczinulatságot 
rendeznek, amelynek tiszta jövedelme részben 
az elhunyt vasúti alkalmazottak árváinak
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segélyezésére, részben a Mozdonyvezetők 
Otthon-körének megalapítására fordittatik. 
Belépti dij személyjegy 2 korona, családjogy 
4 korona. A jótékonyczélra való tekintetből 
felül fizetések köszönettel fogadtatnak.

Akik, még a temetőben is tűntetnek.
Érdekes s állapotainkra teljesen jellemző 
ügyben ítélkezett a hét folyamán a zniói 
járásbíróság. Hat 10—16 éves suhanezot Ítélt 
el elzárásra, mert a halottak estéjén gúnyos 
tót dalokkal zavarták meg a temetőben a 
zniói tanítóképző intézet ifjúsági dalárdájának 
kegyelőtes énekét. A megmételyezett gyerkő- 
czök egész vakmerő nyíltsággal vallották be, 
hogy azért tüntettek, mert az ifjak „magyarul" 
énekeltek.

A ruttkai iparos ifjúság által múlt 
szombaton rendezett műkedvelői előadással 
egybekötött tánczinulatságot nem az eredeti 
terv szerint a Rund-féle helyiségben, f liánom 
a vasúti éttermekben tartották meg. Eme 
változás nagyban előmozdította az est fényes 
sikerét, amennyiben a sziuielőadások szereplői 
a tágasabb színpadon igyekezetüket és a 
műkedvelőknél nem mindig tapasztalható 
tudásukat sokkal jobban érvényesíthették. De 
a dalárda énekszámai is jobban érvényesültek, 
amennyiben a terem akusztikája a dalnak 
mintha szárnyakat adott volna . . .  De külön
ben fényesen sikerült az est anyagi tekin
tetekben is, amennyiben a 236 kor. 75 fillér 
bevételen felül még 22 kor. 50 fillért felüi- 
fizettek is, amelyekért a rendezőség a felttl- 
fizetőknek ezuíon mond hálás köszönetét; de 
hálás köszönetét mond a rendezőség Olsavszky 
Gyula állomásfőnöknek a termek átengedésé
ért, valamint Saager Ferencz főfelügyelő 
urnák a villamos világítás használatáért is. 
A 122 korona 37 fillér tiszta maradvány 
egy színpad felállításának költségeire lesa 
fordítva.

Cseh ember Felsőmagyarországról. A
prágai „Cas“-ban egy cseh iró közzé teszi 
Felsőmagyarországban szerzett tapasztalatait. 
Múlt évi októberben hosszabb ideig tartózko
dott Magyarország tót részében s főleg a 
tótok viszonyait figyelte meg. Általánosan azt 
tapasztalta, hogy Magyarországon nincsenek 
demokraták. S a tót intelligenczia se demo
kratikus érzésű, mert habár érintkezik a tót 
néppel, de mindig megkívánja, hogy a paraszt 
ember kellőképp tisztelje benne az urat. A 
cseh iró onnan magyarázza azt. hogy Magyar- 
országon nincs demokrata ember, a szó 
teljes értelmében, mert az ország tele volt 
apró-cseprő nemességgel s ennek külön ön- 
érzoto átment az újkori intelligencziára. Azon 
kívül a cseh iró azt tapasztalta, hogy Magyar- 
országon minden a „naczionálizmus* jegyében 
történik. Szerinte a naczionálizmus érzése 
még csak Franczíaországban meg Japánban 
olyan erős, mint Magyarországon. Sajnálko
zással „konstatálja*, hogy Magyarországon az 
áilameszme érdekében minden más dobg 
második helyre kerül le s a nemzetgazdasági 
előuyök is feláldoztalak a magyar állam
eszme megvalósítása érdekében. Hogy miért 
nem tud a cseh iró a magyar állameszme 
meg valósításával szimpatizálni, azt nem tagadja. 
Félti a magyarországi tótok nemzetiségét, 
akikről elismeri, hogy a cseh nemzet erős
ségét képezik. Azután áttér a csehek és 
tótok nemzeti ügyére s kijelenti, hogy a 
tótok teljesen jól megértik a cseh nyelvet s 
viszont a csehek a tót nyelvet. Non*
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igaz tehát szerinte az, amit dr. Czambel 
bizonyít, hogy a tót nyelv külön nyelv $ 
gúnyosan megjegyzi, hogy az az ur „még a 
magyar nyelvről kisütheti a patkó, kasza 
szláv eiedetü szavak alapján, hogy a szláv 
nyelvcsoporthoz tartozik". A cseh iró meg
engedi azonban, hogy a tótok nyelvére nagy 
befolyással volt a cseh bevándorlás s külö
nösen a cseh könyv s igy kiált fel: Ttrjesz 
s z é f e k  a cseh könyvet a magyarországi Tótságon 
8 a cseh-tót nemzetegység meg van mentve 
megerősödünk mi, de még jobban megerősöd
nek a tótok!

Dlnamlt-robbanásKörmöczbányán. Nagy 
szerencsétlenség történi p nteken Körmöczbs- 
nyán. Hét bányamunkás, akik a Ludovik:- 
aknába készültek leszállani, a robbantáshoz 
előkészített megfagyott dinamitot tűzhelyen 
olvasztották. Így látszik, tovább tartották a 
tűznél, mint kellett volna, mert a dinamit egy
szerre fölrobbant. A robbanás Neusl Mihály 
és Previczer Andrást szétroncsolta ; mindkettő 
meghalt; két munkás megsebesült s egy a 
nagy robajtól megsiketülf. A hét munkás kö
zül csak kettő maradt épen. Neusl és Priviczer 
családos ember volt, az előbbinek hét gyer
meke maradt.

Leszámolás A József Kir. Herczeg 
Szanatórium Egyesület f. évi február hó 1-én 
Ruttkán rendezett hangversenye alkalmával 
jegyekből befolyt 540 korona. Felülfizetések- 
ből befolyt 95 korona. Felülfizettek a követ
kezők : Báró Révay Gyuláné 20 kor.; Somogyi 
Gézáné 11 korona; Ruttkay Ráth Péter 
10 korona; dr. Zányi Kálmán S kor.; Bura 
József, Párvy Endre 5—5 korona; Éder 
Ferenczné, dr. Lencsó János, Toperczer 
Sándor 4—4 korona: dr. Szolárik Vilmos 
3 korona; Apfelman Zsigmond, Bazovszky 
Kálmán, Btichler Ármin, Epstein László. 
Kempny Károly, Kocsák Mihály, Krajcz 
István, Ormay Vilmos, Rakitta Samu, Wachs 
berger Lipót 2—2 korona; Moskóczi József 
1 korona. Az összes bevétel 635 korona. 
Kiadás zene, meghívók s ezek postai szét
küldése s egyébb vegyesek, összesen 150 kor. 
Tiszta jövedelem 48ő korona. Turóczszent- 
márfon, 1906. február hó 7-én. Wunder 
József áll. isk. igazgató, mint pénztáros.

Farkasok a szomszédban. Liptómegyé- 
ben a farkasok, rókák és liiuzok annyira 
elszaporodtak, hogy a fenyőházai és maluzsinai 
erdőgondnokság kénytelen volt méreg be
vásárlásra azok elpusztítása végett engedélyért 
folyamodni, ami meg is adatott. Ugyancsak a 
múlt héten Fenyőházán 3 szépen kifejlett 
hinzt lőttek, melyek elejtéséért darabonként 
& korona jutalomban részesítették az illetőt.

Aggkori gyengeség
és erőtlenség ellen, mely különböző okokból, mint 
pl. kiállott betegségek utókövetkezményei-, gyerme
keknél a fogzás okozta elgyengülésből stb.- szár
mazott, a SCOTT-féle EMULS1Ó kiváló eredmény
nyel alkalmazható.

A SCOTT-féle EMULSIÓ iránt senki sem fog 
ellenszenvet érezni, mert az határozottan jó izü, 
mindenki által könnyen emészthető, minthogy az 
utolérhetetlen SCOTT-fele emulgálási eljárás követ
keztében az olaj gyorsan átmegy a test szervezetébe 
anélkül, hogy bármilyen emésztési zavart okozna.

A SC O T T -féle  E M U L S I Ó  valódiságának 
jele a „hátán nagy csukahalat vivő halász" védjegy.

Kapható minden gyógyszertárban.
Ezen lapra való hivatkozásnál és 75 f i l l é r  

l e v é l b é l y e g  beküldése ellenében 
mintaüveggel b é r m e n t v e szolgál:

Dr. BUDAI EMIL,
„Városi gyógyszertár" 

BUDAPEST, IV., Váczi-ulcza 34 50.
Egy eredeti üveg á r a : 2 K. 50 f.
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A Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávé

Kathreiner előállítási módszere révén 
kellemes ízű, az egészséget előmozdító és 
olcsó, ez által a legmegbecsölhetetlenebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak! 

Minden vásárlásnál hangsúlyoz
zuk kifejezetten a Kathremer 
nevet és csak eredeti csomagokat 
i«érjünk Kneipp páter védjegygyei.

Budapest—T.-Szt.-Márton:

Hirdetés.
Keresztény házba egy szerény igényli leány 
kerestetik, ki kötőgépmunkát megtanulni és 
meghatározott időre ezen dolgozni vállal
kozna. Jó bánásmód, ellátás és munka szerinti 
fizetés igértetik. — Czim a kiadóhivatalban.

bstesdfeUtositő társaság  
r é z é rc  el&ayös ídtétekH  

mellett biztositáscHat Hőt

Turóczszentmsríon.

Téli menetrend 

á magyar királyt államvasutakon:

(Érvényes 1905. évi október 1-töl kezdve.)

T.-Szt.-Márton— Budapest:

Gyv. i. reggel1 7-10, é. (1. u. 1-38 i. d. u. 2-54, é. este 9-10
Szv. i. (1. e. 9-35. é. este 7-52 i. reg. 8-42, é. esto 7-00
Gyv. i. d. u. 3-30, é. este 10-21 i. reg. 6-08, é. d. u. 12-40
Szv. i. (1. u. 5*35, é. reg. 4-18 i. este 11-35, é. d. e. 9-45
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57, é. reg. 5-20
Vv. ■ yre érk. 3-27

T.-Szt.-Márton— Ruttka: 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. esto 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. 607
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. e. 11-16, é. d. u. 12-06
Vv. i. d e. 11-42, é. d. e. 11-53 i. d. u. 4-45, é. d. u. 4-56

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 0 00
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-Oderbergi vasutakon:

Kassa— Ruttka: Ruttka— Kassa:

Szv. i. reg. 5-27 é. d. u. 12-10 Gyv. i. Iglótól é. d. e. 8-30
Szv. i. reg. 7-40 é. d. u. 2-06 Szv. i. reg. 4-50 é. d. e. 11-50
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5-36 Szv. i. d. e. 8-35 é. d. u. 4-18
Szv. i. d. u.; 12-46 é. este 8-13 Gyv. i. d. u. 12-17 ó. d. u. 4 48
Szv. i. d.u. 3-55 é. este 11-05 Szv. i. d. u. 2.36 é. esto 8-40
Gyv. i. este 7-30 érk. Iglóig Szv. i. d. u. 4.23 é. éjjel 11-35
Vv. i. este 10-41 érk. Iglóig Vv. i. Iglótól é. reg. 6-14

Ruttka— Zsolna: Zsolna— Ruttka:

Szv. i. reg. 6-30 é. reg.
Szv. i. d.u. 12-31 é. (1. u.
Szv. i. d. u. 2-21 é, d. u.
Gyv. i. d. u. 5'42 é. este 
Szv. i. este 8-33 é. este 
Szv. i, éjjel 11-17 é. éjjel 11-42

6-58
1-00 Szv. i. reg. 4-10 é. reg. 4-36
2-50 Szv. ii. reg. 7-45 é. d. e. 8-15
6-04 Gyv. ii. d. e. 11-50 é. d.u. 12-12
9-00 Szv. i. (1. u. 1-50 é. d. u. 2-20

11-42 Szv. :i. d. u. 3-34 é. d. u. 4-03
Szv. ii. este 9-20 é. este 9-50
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P á ly á za ti h irdetés.
Betöltendő a ruttkai állami elemi 

iskolánál egy 800 korona évi fizetés 
-és szabad lakásból álló illetmények
kel javadalmazott iskolaszolgai állás.

Á pályázni óhajtók, akik magyarul 
beszélni, írni és olvasni tudnak, kér
vényeiket bizonyítványaikkal felsze
relve, folyó évi február hó 20-ig 
személyesen mutassák be az iskola 
igazgatójánál. — Az állás folyó évi 
márczius hó 1-én már elfoglalandó. 
Kiszolgált altisztek és olyanok, kik 
az asztalos mesterségben némileg 
jártasak, előnyben részesülnek.

Ruttkán, 190(1. évi február 7-én.
ül iskola igazgatósága.

Védjegy: P~~„Horgonyt

k Liniment. Capsici comp.,
a Horgony- Palo - Expetler pütlélia

S  régjónak bizonyait háziezer, mely 
több mint 80 év éta légjobb fájdalom* 

csillapító szernek bizonyait kötvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzaötóa- 
képpen használva. ^

k Figyelm eztetés. Silány hatoísítványók
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony* vódjegygyol es a Rí eh tér ezég* 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva 
Ara üvegekben 80 fillér. 1 kor. 40 f. éö 
2 korona éa úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: T örök  
J ó z s e f  gyógyszerésznél, B u d a p e s t e n .  

^  I tio b te r  gy ó g y szertára
az „A rany  oroszlánhoz4' ,  P rág á b an . 
Eli«abeth«trasao 5 nea. Mindennapi szótküldós.

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

szertárában Znióváralján.

A világ legjobb írógépe

a  $ m i t h  p re m ie r .
6rai)d Prix-vel kitüntetve a Párisi 
------------ világkiáliison.-------------

'Főképviselő: MOSKÓCZI  FEKEHGZHÉ
Turóczszentm árton.

Jó liüolégi izipők
#^4  nagy Választékán W  
I k .  olcsó áradon csaSjis
K L E I N  SZ. divatáruházában

Turóczszentm ártonban kaphatók.

j ü r d í H i e f e t
feWesz lapunHJiadőhWatala.

Reggelizés előtt fél pohár

ÉJJELI
ez. szenzácziós könyv 
második kiadása most 

jelent meg.

Irta:

BznEdeh László (ndrien).

Ára 3 korona.

Megrendelhető lapunk 
k iadóhivata la  utján.

71 hitüntetés. 
6 állami érem. D r e z d a i

10,000 motár
a legtelje
sebb meg
elégedésre 
szállítva.

„JODELLA“
most a mindenhol ismert, orvos és közönség 

által kedvelt LAHUSEN-féle

Jód- és vas-csu k am ájo la jn ak
szabadalmiig védett neve. A legjobb és leg
hatásosabb csukamájolaj. Hatásában fölül- 
mulhallan daganatoknál, angol betegségeknél, 
bőrkiütés, csuz, reuma, torok- és tüdőbeteg
ségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyerme
keknél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágy
csináló hatású. Évi szükséglet folyton emel
kedik Télen és nyáron vehető, mert mindig 
frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér. Egye
düli gyáros: L A H U S E N  gyógyszerész 
Brémában. Mivel utánzatok vannak, csak 
„Jodella" név alatt veendő, mely minden 
dobozon kívül foglaltatik. — Kapható vidéken 
Gazdik János gyógyszertárában Körmöcz
bányán és Toperczer Sándor gyógyszer- 

tárában Turóczszentmártonban.

Építőknek, vállalkozóknak
r e n d k í v ü l  k e d v e z ő  a lka lorp!

Harm adárban eladja, szinte uj állapot
ban, czementmozaik-kövek, csinytéglák, 
járdakövek előállítására való kézi sa jtó 
ját, fedélcserépverö gépeit, cső, lépcső

fok, vályú, kősir stb.-féle formáit

Dr. Z S ü Y I  3. R M É i ,  Turóczszenímártonban.

m otorgyár rÓSZY. társ.
(ezelőtt Hille) fióktelepe:

6 E L L É R T  l ő N Á C Z  és  T Á R S A
Telefon 12—91.

Benzinmotórok, légszeszmotórok, nyersolajmotórok, 
szesz- (spiritusz) motorok, aczetylenmotórok. Benzin- 

lokomobilok cséplésre.

Szlvógáz (generátoros'i- motórok a legmodernebb és 
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb üzemet 

nyújtó erőgépek.
& d á r d a i  rn világszerte elismerten a leg- n WÍUttai mtJJvr kitünőbb gyártmány. Kipró
bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból 

a legszolidabbarr és a legpontosabban készitve.
T a u t  am I Sok évi használat után sem szorul repara- 
f túrákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése

egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
f i Wr t v d s i  üzemben megtekinthetők

számtalan iparvállalatban 
és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, faapritásnál, vizemelö 
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák

ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzemberendezések (malmok, gazdasági Üze
mek, körlőmü-szerkezetek stb.) szakszerű szállítása 
Felvilágosítások, költségtervezetek készséggel adatnak’

Messzemenő jótállás! HeduEzn fizetési feltételek

5 torain és több napitoreset
fii Házi munka kötőgép-társaság.

Kerestetnek mindkét nembeli 
egyének gépünkön való kötésre. 
Egyszerű és gyors munka egész 
éven otthon végezhető. Nem kell 

_ előkészültség. — Távolság nem
határoz, a munkát mi adjuk el.

Házimunka kötőgép-társaság
T b o S .  N. W b i t t l i c k  «S T á r s a

Budapest, IV., Havas-utcza 3—194.
Prag, Petersplatz 7—194.

Jótállás:

\ / c > 7 £ r < ; 7 n , M|nden darab szappan a Schicht névvel 
v 3X.W ■ t js z la  és ment káros alkatrészektől. = * *

Schicht szappan
(Szarvas- és kulcsszappan)

a legjobb, használatban a le g o lc só b b  minden 
=  ruhanemű és mosási módszer részére. =

zonyitja, hogy szappana a Schicht névvel valamely káros keveréket tartalmaz.

Igmándi az Elrontott gyomrot Z— 3 ára 
alatt t e U  e s e n  rendbe hozza.

nek. Csodálatos gyógyerejét az igmándi viz radium-tartalmának köszöni, amely tudományos alapon egyedül 
ezen forrásban lett felfedezve, miért is bevásárlásnál össze ne tévesztendő a közönséges keserüvízekkel. — 
^ szé tk ü ld é s  a  forrástulajdonos: Sclunidthaiier Lajos gyógyszerésznél Komáromban. — Kapható 1 O l'h lU  /.BK 
SÁNDOR gyógyszertárában kis üveg 30 fillér, nagy üveg 50 fillér. Az egyedüli természetes keserüvíz, amely

kis üvegben is kapható.



Kiadótulajdonos: MOtiKOCZl FKRKNCZNÉ. Magyar Nyomda Turóczszentmárton.
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