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Előfizetés! árak:

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

Egy szám ára 20 fillér

Hirdetéseket árszabás 
szerint felvesz lapunk 
kiadóhivatala és vala
mennyi hirdetési iroda 

Nyilt-tér sora 40 fillér

Felelős szerkesztő: EERECZ GYULA

A tőt tKíazetiscgi torcHVőscH 
a történeti igazság Világításában.

VI.
No de II. József ismerte a maga 

embereit. Azt a kérdést terjesztette 
tehát a magy. kir. Kanczellária és a 
Helytartótanács elé, vájjon alkalmas-e 
a magyar nyelv arra, hogy hivatalos 
nyelvül használtassák, de mind a két 
helyről tagadó választ kapván, egész 
bátran azt mondhatta, hogy „a magyar 
nyelvnek Bemmi joga arra, hogy az 
ország általános (hivatalos) nyelve 
legyen.” (Springer: „Geschichte Oes- 
terreichs.”) Bz az állítás némelyek 
szerint nem egyéb históriai kacsánál. 
Horváth Mihályon és Bocsor Istvánon 
kivül sem a hazai, sem pedig a részre- 
hajlatlau külföldi Írók, mint például 
Sayous, nem említik ezt a „hagyo
mányt”. De tegyük fel, hogy meg
történt : akkor sem azt jelentené, 
hogy a kormányhatóságok véleménye 
a németet helyezné a magyar nyelv 
elé, hanem azt, hogy a latin nyelv
hez szokott., kényelmes tanácsosok a 
magyar ügykezelési nyelv behozatala 
helyett, a kuriális stílre alkalmasabb 
latin nyelv fenntartását ajánlották. De 
az udvar németségével telitett taná
csosok esetleges véleménye semmi- 
képen sem fedné a nemzet igazi 
akaratát, sőt elferdítené a históriai 
igazságot is, hogy t. i. a magyar nyelv 
abban az időben elég fejlett volt s 
elég kiterjedt irodalommal is birt. 
Dr. Herczegh Mihály erre a kérdésre 
nézve ezeket Írja (a  magyar állam
nyelv jogai): „Nem lehetett kétel
kedni, — úgymond Horváth Mihály, — 
hogy azok a nemzetiségük iránt rész
ben már elhidegült urak a császár 
ama kérdésére: alkalmas-e a magyar 
nyelv az ügyvitelre? tagadólag fog
nak válaszolni. Kivált mikor e kér
désnél a német nyelv még távolról 
sem érintetett s ama kérdés hord- 
erejét csak a megszokott latin és 
szokatlan magyar nyelv közti válasz
tásra vélték kiterjedni. („Vasárnapi 
Újság” 1868. évi 8. sz. 91. lap.) Ha 
József császár ez ügyben egész nyílt
sággal jár el s világosan kijelenti, 
hogy elhatározott akarata a holt latin 
nyelvet kiküszöbölni, a tanácsosoknak 
pedig a magyar és német között kell 
választani: fel nem tehető, hogy a 
kormányszékek tagjaiból annyira ki
veszett volna már a hazafiasság, hogy 
nemzetiségük, nemzeti nyelvük iránt
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árulókká aljasuljanak. Az egy Inczédyu 
kivül, kit Trencsénmegye az 1790. 
márcziusi közgyűlésen a hazát hizel- 
kedésével nagy nyomorúságba döntő 
tanácsosnak és bárkivel párhuzamba 
tehető gonosztevőnek nevez. (Magyar 
tud. akadémia értesítő 1867. február 
17-én. 150. lap.) Az udvari kanczel
lária tagjai bár nem fektettek nagy 
súlyt az alkotmányos jogok gyakor
lására: de midőn a nemzeti nyelvet 
veszélyben látták, hazafias, meleg 
érzéssel felszólaltak és minden körül
mények között magyarok kívántak 
maradni. Megemlítendő itt különösen 
gróf Esterházy Ferrncz udvari fö- 
kanczellár, akihez a megyék fordultak 
s aki hazafias kötelességét becsülettel 
és dicséretre méltóan teljesítette.”

József császár el i:; rendelte, hogy 
a német nyelv úgy h közigazgatás, 
valamint, az igazságszolgáltatás nyelve 
legyen, a tisztviselőknek pedig meg
hagyta. hogy a nómej| nyelvet három 
év alatt tanulják meg é s ' hogy a 
jövőben senki sem kaphat hivatalt, 
aki nem tud németül. Az iskolákba 
is bevitte a német nyelvet 11. József 
s a püspököknek meghagyta, hogy 
csak oly papokat neveljenek, akik 
németül tudnak. A mágnások meg
ijedtek, hogy idegen, német hivatal
nokok és tisztviselők jönnek az or
szágba, de a király leiratot intézett 
a vármegyékhez, amelyben megnyug
tatta őket, hogy nem fogja a hiva
talokat idegenekkel betölteni.

A brosúra emez adataira már a
II. fejezetben a Slov. Nov. megtette 
helyreigazító észrevételeit s igy ne
künk nem maradt sok mondani valónk, 
sőt bízvást mellőzhetnök is a hozzá
szólást, ha épp ezt a kort nem kel
lene a történeti igazság világításában 
egész valójában bemutatni.

A nemzeti nyelv érvényesüléséért 
csaknem négy századig tartó küzdel
münk a nemzeti királyság bukásával 
kezdődik. A Habsburg-család tróura- 
lépésével hazánk majdnem észrevét
lenül siklik a reális függetlenség 
talajáról a jogi önállóság terére. Mig 
egyrészt királyaink a jogi független
ség folytonos megnyirbálásával nem
zetünket az örökös tartományok né
peivel politikailag és társadalmilag 
minél szorosabb kapcsolatba hozni 
igyekeznek, addig másrészt a magyar
ság törekvése, hogy e kapcsolatot 
minél lazábbá tegye s lassanként 
— fenntartva a király személyének 
közösségét — hazánkat a mohácsi 
vész előtti helyzetébe visszajuttassa.

Lapk iadó: M OSHÚCZI FEREHCZIIÉ

B két különböző törekvés volt oko
zója ama 185 esztendeig tartó ellen
téteknek, melyek nemzet és király 
között egyre felmerültek s amelyek 
hazánkat mondhatnám jobban sújtot
ták, mint maga a török hódoltság. 
Mivel a nemzeti lét föfeltétele a nyelv, 
vagyis a nyelv az, mely az egy faj
hoz tartozókat nemzette tömöríti, a 
függetlenség letörésének egyik lég- 
hathatósabb eszköze a nyelvnek, ha 
nem is teljes megsemmisítése, mert 
ez lehetetlenség, legalább minél szü- 
kebb körre való szorítása, illetőleg 
érvényesülésének korlátozása volt az 
első Habsburgok legfőbb igyekezete- 
így történt, hogy a magyar nyelv, 
mely a nemzeti királyság korszaká
ban, mint a magyar állam nyelve, 
minden tekintetben hü kifejezője volt 
a nemzeti életnek, I. Ferdináudtól 
kezdve a közéletből, az állatnkormány- 
zás teréről mind jobban kiszorittatott 
s helyébe a latin tétetett a magyar 
állam hivatalos nyelvévé. Hogy az; 
önállóságukra, faji tulajdonságaira és 
nyelvére — mint függetlenségének 
legkritikusabb kifejezőjére — annyira 
büszke magyarság miért nem oppo
nált a magyar nyelv kvázi degradá- 
lása ellen, annak oka egyszerűen 
abban rejlik, hogy a latin — mint 
az akkori világ müveit nemzeteinek 
összekötő kapcsa hazánkban is 
nagyon el volt terjedve, sőt a nem
zeti királyság idejében is gyakran 
képezte az országgyűlések tárgyalási 
nyelvét. De bár a magyar nyelv mint 
a Diéta és kormányhivatalok nyelve 
megszűnt is funkczionálni, méltó he
lyét, a magyar szabadság bástyáiban, 
a vármegyékben mindvégig megtar
totta. A magyar család, főúri vagy 
köznemes, szegény röghöz kötött pór, 
vagy gazdag polgár egyaránt magya
rul érzett s örömének és bánatának 
Árpád zengzetes nyelvén adott minden 
időben kifejezést.

Száznyolczvau esztendei keserű 
tapasztalatok meggyőzték a bécsi 
kormányt arról, hogy Magyarországon 
erőszakkal semmiféle hatalom sem 
boldogulhat. De a tapasztalatok, saj
nos, még mindig nem érlelték meg 
a kormányban azt az elhatározást, 
hogy a dinasztia erejét a nemzeti élet. 
és erő fejlesztésében keresse. A czél 
még mindig ugyanaz maradt és 1711- 
csak az eszközök megválasztásában- 
képez forduló pontot. A z erőszak poli
tikáját a keztyüs kéz politikája váltja feL  
A dinasztia és nemzet közeledése néni 
jelenti egyszersmint az eszmék köze
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ledését, mert a „Gesammtreich“ ideá
járól az uralkodó család lemondani 
nem képes. Ez a gondolat hatja át 
a 1711. után keletkezett összes in
tézményeket. Természetes, hogy a 
magyar nyelv elnyomásának mód
szerében is változás történik. A gon
dolkozás, a divat, a magyar karakter 
eminenter nemzeti jellegének meg
változtatása képezi az udvar főtörek- 
vését.

A magyar főurakat az udvarhoz 
édesgetik, megkedveltetik velük az 
idegen szokásokat, nyelvet, kultúrát, 
a spanyol és franczia etikettet. Szóval 
•puhítani igyekeztek azokat, leiket 200 
esztendei erőszak sem volt képes megtörni. 
S mindez egy gondosan preczizirozott 
és körülírt czél érdekében történik: 
a nemzeti nyelv és gondolkozás nar- 
kotizálásával elaltatni a magyar nem
zeti szabadság és az ősi intézmények
hez való görcsös ragaszkodást.

E gondolattól Mária Terézia sem 
szabadulhatott, bár az 1741— 42-diki 
események nemzetünk iránti örök 
hálára kötelezte is minden nemesre 
és jóra hajló női szivét. Ernyedetleu 
kitartással kutatta azt az utat, melyen 
a magyar szív, a bécsi fölfogás ré
széről, a legjobban megközelíthető. 
Ebbéli törekvésében nagy segítségére 
volt női találékonysága és finom ta
pintata. A magyar arisztokráczia előtt 
megnyitotta fényes udvarának szalón- 
jait. Aki egyszer a Burg küszöbeit 
átlépte, aki a bájos udvarhölgyek 
varázsával egyszer megismerkedett, 
annak szive nem tudta többé nélkü
lözni a Burg illatos légkörét. A jó
szívű királynő kitűnő házasságköz- 
vetitőnek is bizonyult. A magyar 
mágnásoknak idegen, legtöbbször né
met feleségeket szerzett. Ezek azután 
befejezték azt, amit az udvari élet 
megkezdett. A magyar testőrség fel
állítása által is a germanizálást szol
gálta Mária Terézia. Mert a magyar 
testőr vagy katona igy német maradt 
mindvégig, vagy pedig odahagyta a 
katonai pályát, hazament és otthon, 
akaratlanul is, terjesztője lett a német 
nyelvnek, szellemnek és szokásoknak. 
És Mária Terézia el is érte czélját: 
a magyar arisztokráczia teljesen el- 
németesedett, elfelejtette nyelvét, 
hűtlen lett ősi, nemzeti szokásaihoz 
és fitymálólag nézte le a magyar 
hazához és a szabadság régi intéz
ményeit dicsőíteni meg nem szűnő 
köznemességet. A  magyar nyelv tehát a 
Jünemesség köréből teljesen kiküszöböltetett.

Az országgyűlések nyelve a latin 
lévén, a hazai nyelv a köznemesség 
kúriájába és a pórok vityillóiba ke
resett és kapott menhelyet. Örök 
érdeme e két néposztálynak, hogy a 
nemzeti érzés eme tökéletes „débacle"- 
jában, őszinte lelkesedéssel, igazi 
magyar hévvel karolta fel a nemzeti 
nyelvet s a vele egy testet képező 
nemzeti lét fenséges eszméjét. E két 
néposztály, valamint néhány lelkes 
iró állásfoglalása élő protestálás volt 
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metesitő törekvéseivel szemben, — 
protestálás, mely egyelőre nem vág 
ugyan meg éles karddal, de melyet 
sem erőszakkal, sem pedig keztyüs
kézzel elnémítani nem lehet.

*
A keztyüs kéz politikája Mária 

Teréziával együtt száll sírba. Fia és 
utóda, II. József, az osztrák czentra- 
lizáczió és a felvilágosodott abszolu
tizmus legtipikusabb alakja. II. József 
czélja: egy hatalmas, nyelvben, kul
túrában és aspirácziókban egységes 
Ausztriát teremteni, az egyes népek 
történelmi fejlődésére vagy jogi hely
zetére való tekintet nélkül. Az állami 
önállóságot a népjólét emelésével 
akarta kárpótolni és általános boldo
gulás előkészítése ózdijából adta ki 
híres rendeletéit is. Ideálja a czentra- 
lizáczió és ennek szolgálatában a 
germanizálás, továbbá a közteher
viselésnek, mint az egyenlőség elő
feltételének fokozatos megvalósítása. 
Azzal, ami ezen kívül esik, mint pl. 
múlt, szent hagyományok, nemzeti 
karakter stb. egyáltalán nem törődik.
II. József uralma a magyar nemzeti 
szabadság és a magyar nyelv elnyo
másának és semmibe vevésének 
klasszikus korát képezi. A czentrali- 
záczió érdekében kiadja a német nyelv 
tanítására vonatkozó rendeletéit s eleve 
kijelenti, hogy úgy a kormányhatósá
gok, mint a vármegyék protestálását 
teljesen figyelnmn kívül fogja hagyni. 
Ezentúl közhivatalt csak az viselhet, 
aki a német nyelvet tökéletesen bírja: 
a latin és magyar nyelvek a közélet 
teréről teljesen leszorittattak.

Ez erőszakosságok felélesztik a 
keztyüs kéz politikája által narkoti- 
zált nemzeti érzületet még ott és 
még azoknál is, ahol és akiknél az 
már véglegesen elaludni látszék. Az 
erős akczió megfelelő reakeziót szül: 
mint a kígyótól megmart ember szisz- 
szén fel az egész nemzet szabadsá
gának és nyelvének eme frappáns 
megsértésére s mig eddig a meg
szokott és a kuriális stílusra annyira 
alkalmas latin visszaállítását kérték 
csak, most ellenállhatatlan vágy tá
mad a kebelekben, amely mind han
gosabban követeli a magyar nyelvnek, 
mint a nemzeti lét leghívebb kifeje
zőjének, régi jogaiba való vissza
helyezését. A nyomás alatt a magyar 
irodalom aranykorszakának előhír
nökei jelennek meg a borús láthatá
ron s lelkes szavakkal hirdetik a 
nemzeti nyelv érvényesülésének kö
zeli jövőjét. Mindenki érzi, hogy a 
német nyelv uralma a nyolezszáz éves 
magyar nemzet bukását jelenti s hogy 
e nyelv uralma alatt a nemzet szám
űzve van s hontalan saját hazájában. 
Amig tehát Mária Teréziának gyön
gédségével sikerüítT lethargiába merí
teni e nemzetet, addig II. József 
drasztikussága adja meg az impulzust 
azon hosszú küzdelemhez, amely a 
későbbi három uralkodó alatt diadal
ról diadalra viszi a magyar nyelv 
érvényesülésének szent ügyét.

A tót pénzintézetek.
A Slov. Ty8d. a tót pénzintézetek 1905. 

évi állapotáról czikkozvén, azt Írja, hogy az 
érdeklődés ezen pénzintézetek iránt évről 
évre növekedik. A múlt évben Troncsénbon 
;i! ipitottak tót bankot s ezzel most már 20 
tót pénzintézet van, amit a czikkiró köve
sd. Persze a csehtót czikkiró a többi pénz- 
incézeteket, mivel magyar, illetve zsidó kézben 
vannak, nem veszi tekintetbe, azok reá nézve 
nem léteznek. A tót ne vigye a magyarhoz, 
zsidóhoz megtakarított garasait, kölcsönt se 
kérjen tőlük, hanem csakis tóttól. Mert ez 
kell a tótnak, ettől lesz boldog a tót Azt el* 
felejti a jámbor tótocska, hogy a Felvidé
ken élő tót keroskedők, iparosok stb. szíve
sen látják a magyar és a zsidó vevő és 
rendelő pénzét is, azután meg, ha a tót 
fiacska fölcsoperedik, iskolákat végez, szíve
sen vállal akár Debreczenben is többé* 
kevésbbé zsíros hivatalocskát, maga Hodzsa 
Milán pedig, a „Slov. Tyzd.* kiadótulajdonosa 
és főszerkesztője, híven és buzgón vette föl 
a magyar parlament kasszájából meg sem is 
szolgált orsz. képviselői diját. — A „Tátrá
ról" is megemlékezvén, azt mondja a czikk
iró, hogy kezd már jjkieviczkélni a kritikus 
helyzetből s ismét megszilárdul az iránta 
való bizalom a tót nép körében. A rózsa
hegyi „Uvorná Banka* is szemlátomást 
gyarapszik. Kifogásolja a czikk, hogy egyik
másik tót pénzintézetnél még most is az a 
rossz szokás dívik, hogy kisebb kölcsönökéri 
8% kamatot szednek. Hát biz ez abuzus, 
amely a törvénybe is ütközik; bár ugyan
csak a „Slov, Tyzd.*-ben régebben azt 
olvastuk, hogy némely tót pénzintézetnél
12—14%-ra rúg a kamat egyéb költségek
kel együtt s mi azt is tudjuk, hogy vannak 
lót urak, a tót nép védő barátai, akik pénzért 
Írják meg a szegény tót atyafi váltóját és 
ugyancsak pénzért zsirálnak, prolongálnak is, 
úgy, hogy ezek a költségek a kölcsön jelen
lé kény részét fölemésztik s a tót atyafi a 
kölcsönvett 100 korona helyett csak 70—80 
koronát visz haza a tüszőjében, a halinaujban 
vagy a tarisznyában, ki hogy. Ez szintén 
elavult, de mog-megujuló rossz szokás s igy 
a czikkiró aligha állíthatja tiszta lelkiismeret
iéi, hogy e tót pénzintézetek a tót népre 
nézve ellenséges és uzsorás pénzintézetek 
karmai közül kimentik ; aztán meg hiába, a 
tót ügyvéd stb. is kedveli a bankigazgatói, 
takaréktárt, ügyészi s mi egyéb nem sok 
munkával, de némi jövedelemmel járó álláso
kat, már erre való tekintettel is jó lesz 
Sárosban, Nyitrában, Pozsonyban s mindenütt 
alapítani tót pénzintézeteket, mert ott min
denütt vannak baráíjai, védelmezői és bank- 
dii-ektorjelőlijei a jó tói népnek. — Még jó 
tanáccsal is látja el a cseh-tót, czikkiró a tót 
pénzintézeteket. Valóságos finánezzseni ez az 
ur. Csehországban, aztmondja, a cseh pénz
intézetek szövetségre léplek egymással, tegyék 
hát ezt a tót pénzintézetek is s ne az ellen
séges érzelmű budaposti bankokkal és egyéb 
pénzintézetekkel lépjenek üzleti összeköt
tetésbe, hanem a prágai kkal, amelyek barát
ságos érzelemmel viseltetnek a tótok iránt. 
Hát uram, Hodzsa Milán uram, ha magának 
és a maga nyomtatott papirosának semmi 
sem kell, ami magyar, úgy hát pakkoljon 
össze s menjen ki maga is Prágába, mert a 
maga boldogitó, de meglehetősen ostoba és



vakmerő eszméi nem kellenek itt senkinek. 
A semmi, lia valamivé lett, előbb-utóbb úgyis 
semmivé lesz, ha mindjárt orsz. képviselőnek 
is választották.

Magyar nemzeti közművelődés.

IX.

Nemzeti érzés.
Attérllnk most a programúira, melynek 

megvalósítását legszentebb feladatául tűzi a 
közművelődési egyesületek szövetsége s mely
nek minden egyes pontja a magyar haza 
érdekét fogja majdan istápolói. A szövetség 
programijának első és legjelentékenyebb 
pontja, melynek sikeres megoldásától fllgg 
leginkább a magyar nemzeti állam kialakulása, 
ereje és életjövője, az a nemzeti érzés ápo
lása és ébrentartása. Valamely nemzet polgá
rait szorosan fűzik egymás mellé a nemzet 
tradicziói, az ősi nyelv, szokások, alkotmányos 
törvények ; do semmiféle erő nem szolgáltat 
oly intenzív kapcsot, semmiféle hatalom nem 
nyújt oly erőt, biztonságot, békés egyensúlyt 
a nemzet beléletében, mintha szorosan a 
nemzet lelkében gyökeredznek az összekötő 
szálak, mintha a benső egyetértést, össze
tartozást az igazi nemzeti érzés hozza létre.

Viselt háborúink eklatáns példákat szol
gáltatnak arra, hogy oly nemzetiségek, melyek 
hazánk testébe nemcsak fizikailag beékelőd
tek, de lelkileg, nemzeti érzésben is össze
forrtak velünk, azok ép oly erős védbástyát. 
szolgáltattak nekünk, mint akik a tősgyökeres 
magyar nemzetiséget vallják.

Sőt ha a hazánkban egykor uralkodó 
bel viszály ok csiráját, fejlődését és megszűné
sét. vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a leg
nagyobb fondorkodások, áskálódások is ez él- 
talanul törtek meg ama testvéreink önérzetén 
és hazafiságán, kiket nemcsak a haza földje, 
de a nemzeti érzés forrasztott velünk össze. 
Azért bármily sürgősnek és nélkülözhetetlen
nek találjuk is a legszélesebb körű magyaré 
sitási akcziót, elöbbrevalónak kell tartanunk 
azt, hogy a hazánk területén élő idegtűi 
nemzetiségű lakosoknak jóakaratát, lelkét 
nyerjük meg hazafias ügyeink előmozdítására 
és elsősorban szivükbe oltsuk a magyar hazá
hoz való rendithetlen és kitörölhetlen ragasz
kodást, amely ragaszkodás erős támaszunk 
lesz hazafias akcziónkban még akkor is, ha 
e nemzetiségek tótul, románul vagy szászul, 
de mindenképen magyaroknak vallják és 
érzik magukat.

Egyébiránt pedig kétségbevonhatatlan, 
hogy ha e szent nemzeti érzés gyökeret vert 
majd a nemzetiségek kebelében, úgy majd 
magától s eredményesebben indul meg a 
magyarosítás folyamata is. Közvetlen példát, 
találunk itt w mi békés, felvidéki tótjaink 
között. Az oly helyeken, hol a bujtogató 
agitátorok fészkelödése a hazafiak éberségén 
s e nemzetiségünk jóhiszemű meggyőződésén 
megtörött, ott a felvidéki tótok, noha a 
magyar nyelvet még nem bírják, testtel, lélek
kel magyar hazafiaknak vallják magukat s 
szinte örömest nézik, hogy gyermekeik 
— kényszorhatás nélkül — lassanként nyelv
ben is magyarokká lesznek.

A nemzeti érzés ápolása és ébrentartása 
körül nagy feladat hárul az egész magyar 
társadalomra, mert a nemzeti érzés bensővé.
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igazzá és ködössé csak akkor lesz, ha az 
egész társadalom, mint egy ember, tehát, úgy 
az intelligenc/ia, mint a köznép, az élet 
minden körülményei közölt, a közéletben, 
mint a magán érintkezésben és a családi 
tűzhelyen is mindenkor a magyar érzést 
ápolja, minden gondolatában, cselekedetében 
a magyar Géniusz sugallatát követi s irtózás
sal fordul el mindattól, ami a szent nemzeti 
érzést sértené, ami annak éltető fényét el
homályosítani akarná.

Terniészetos, hogy a nemzeti érzés ápolá
sában a legnagyobb cselekvési köre az 
iskolának van, mint amelyben tu'ajdonképen 
megújítják a lelki élet kapuit s fogékonnyá 
teszik az emberi lelket azon eszmék és 
érzések iránt, melyek az embert emberré, 
elsősorban pedig hazájának hasznos polgárává 
és önfeláldozó hazafivá teszik. Azért a 
társadalomnak elsőrendű kötelessége, hogy az 
iskolával úgyszólván karöltve működjék a 
nemzeti érzés ápolásában. Messzeható ered
ményét látja majd a társadalom, ha a haza
fias ünnepélyek rendezésében méltó szelepet 
juttat az ifjúságnak, anélkül azonban, hogy 
tápot nyújtson annak, miszerint a pártszenve
délyek által előidézett, sokszor személyes 
jellegű tüntetésekbe is belevonná a komoly 
czélokra törekvő ifjúságot.

Dusán kamatoznék a hazafias érzés és 
magyar kultúra fejlődésében, ha a társadalom 
lehetőleg gyakran történeti tárgyú pálya
tételekkel hazafias munkálkodásra, a letűnt 
félistenek emlékének ébrentartására és igy 
önművelődésre is buzdítaná az ifjúságot. 
Lélekemelő dolog volna s a hazafiság tüzet 
élesztené a társadalom í z  ifjúságban, ha 
ezzel időnként és alkalomszeiüleg felkeresné 
hazánkban az összes u. n. „történelmi helye
ket", nagy államférfiak, megdicsöült, hőseink 
és elhalt nagyjainknak lakó- és szülőhelyét s 
ott, mig egyrészt kegyelettel adóznék azok 
emlékezetének, más részt kit örülhet lenül 
vésné azok neveit és tetteit az ifjúság emlé
kezetébe. Nemzetiségi vidékeken magyar fel
iratú emléktáblákat és emlék oszlopokat 
kellene felállítani, hogy idegen nyelvű test
véreinknek is a haza nyelvén hirdessék 
örökkön a magyar faj dicsőségét, lángoló 
hazaszeretetét s igy mintegy átültetnék azok 
leikébe is a nemzeti érzést.

Ilyen helyekon rendkívül fontos és áldásos 
következményekkel jár a hazafias ünnep
ségek minél gyakorábbi rendezése.

De nem szabad megfeledkezni a nemzet 
napszámosairól, kik az apró csemetéket már 
úgy bocsátják ki a népiskolákból, hogy 
képzelem világuk bán élénken élnek hazánk 
történelmének nagy eseményei és dicső hősei 
s igy lelkűk már fogékonyabbá van téve a 
a legszebb hazafias érzések iránt; ellenben 
ostorozni kell ama néptanítókat, kik némely 
nemzetiségi vidéken maguk is zsoldjálm 
szegődtek egyes lázitó agitátoroknak.

Fejleszteni kell a nemzeti irodalmat s a 
középiskolai ifjúságot el kell látni oly hasznos 
és szórakoztató könyvekkel, melyok a nem
zőt dicsőségéről, véráztatfa földjéről regélnek 
s megjelölik az irányt, melyet az ifjúságnak 
követni kell, hogy hazánk ismét visszanyerje 
egykori fénykorát. Fordítanák le e könyveket 
a nemzetiségek nyelvére is, hogy akik nem 
értik jól anyanyelvűnket, saját nyelvükön 
okuljanak belőlük.
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Használjuk szeretettel és következetesen 
nemzeti szineinkot. rendezzünk országos ünne
pélyeket, melyeken a Himnusz és a Szózat 
akkordjai ihlessék meg az ünneplő közön
séget. Igyekezzünk művészetünknek faji 
jelleget biztosítani, támogassuk azon művé
szeké, kik művészetükben legföképen a 
nemzeti jelleget lörekeszr.ek érvényesíteni; 
müveik reprodukczióival árasszuk ol az 
országot; magyar történelmi tárgyú színmű
pályázatokkal fejlesszük a nemzeti szinmü- 
irodalmat, szóval kövessünk el mindent* 
egyenként és egy üti esen, hogy ne legyen a 
haza földjén lakó polgárok között semmi el
választó elem, de kapcsoljon össze bennün
ket igazi nemzeti érzésben a közös haza 
szeretető.

Megyei élet.
A bizottsági tagok bizalmas értekezlete.

Turóczvánuegye közönsége a f. évi január 
hó 8-án tartott közgyűlésén azt a határozatot 
hozta, hogy az újonnan kinevezett főispánt 
törvényesnek el nem ismeri, tisztviselőit a 
neki való engedelmességtől eltiltja és öt nem. 
installálja.

K'ócs'ón Lajos főispán azonban a január 
hó 13-án megtartott közgyűlésén megjelent 
14 bizottsági tag előtt az esküt letette, tör
vény szerint installáltatok és ő állását e) is 
foglalta.

F. évi január hó 23 án a vármegye kö
zönsége ismét közgyűlést fartőt*. Még pedig 
egymásután kettőt. Egyet a főispán elnöklete 
alatt, a közgyűlési teremben ; a másikat az 
alispán elnöklete alatt, annak hivatalos helyi
ségében. De ezeket megelőzőleg bizalmas 
tanácskozás volt, amelyen már fölmerült az 
a kérdés, hogy nem-e lenne czélszerübb a 
vármegyei tisztviselőket a nemzeti ellenállás 
folytatásából kikapcsolni, minden egyes tiszt
viselő tetszésére bízni, hogy engedelmeske- 
dik-o az uj főispánnak, vagy sem. Ez a kér
dés annak idején a közgyűlést megelőző ér
tekezleten szavazás alá került, de a nagy 
többség úgy nyilatkozott, hogy a tisztviselők 
a közgyűlés tiltó rendelkezése alól ne men
tessenek föl.

Amikor az alispánnál tartott gyűlés ezen 
határozatot magáévá tette, még annak a re
ménye kecsegtetett mindnyájunkat, hogy az 
ország egyhangú megnyilatkozása akkora im
ponáló erővel fog hatni, hogy ennek súlya 
alatt a nemzeti követelések feljesittetni fog
nak.

Csakhamar tisztán állott azonban, hogy 
ez hiú remény volt, amelyet a hekövetkezett 
események keményen leczáfoltak.

A körülményeknek ilyen fordulata mellett 
még hangosabban nyilatkozott meg annak 
szüksége, hogy a vármegyei tisztviselők he
lyükön megmaradjanak és ne tegyék ki a 
vármegyét annak, hogy idegen emberek fog
lalják el helyeiket, olyanok, akik a mi vi
szonyainkat nem ismerik, a kiket mi sóim 
ismerünk és akik a legjobb indulat mellett 
sem képesek intenczióinknak megfelclölegr 
munkálkodni.

Ennek a hangulatnak adtunk kifejezést 
Az utolsó órában czimü közleményünkben, 
amelyben rámutatva a bekövetkezendő izgal
makra és lehetetlen állapotra, magunk is azt 
javasoltuk, hogy a vármegye közönsége az.
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utolsó órában mérlegelje még egyszer a hely
ietet és tisztviselőit mentse föl a tilalom alól.

A vármegvei tisztviselők már a múlt hé
ten, szombaton, gyűlést tartottak, amehen 
Beniezky Kálmán alispán kivételével, a többi 
tisztviselő az ellenállás abbanhagvása mellet-, 
nyilatkozott.

A mindinkább terjedő hangulat hatása alatt 
Klimó Vilmos bizottsági tag bizalmas érte
kezletre hívta egybe a törvényhatósági bizott
sági tagokat f. hó 20-án délutánra, a vár
megyeház nagytermébe.

A meghívásra mintegy 50 bizottsági tag 
jelent meg. elmaradásukat is többen igazol
ták. A tót bizottsági tagok közül senki sem 
jelent meg.

Klimó Vilmos, akit a jelen voltak egy
hangúlag kértek föl az értekezlet vezetésére, 
részletesen ismertette a helyzetet és azokat a 
körülményeket, amelyek indokolttá tették a 
mai értekezletnek egybehivá'át. Véleménye 
szerint a vármegyei tisztviselők fölmentendők 
lennének azon tilalom alól. hogy a kinevezett 
és már installált főispánnak megtagadják az 
enged el ínességet. A megváltozóit viszonyokra, 
valamint arra való tekintettel is, hogy az úgy
nevezett jóléti bizottság működése meddő 
maradt és igy a vármegye közönségének nincs 
módjában elmozdítandó tisztviselőit kártalaní
tani, kimondatni kívánná, hogy a tisztviselők 
a főispán törvényes rendelkezéseit a közigaz
gatás akadálytalan lebonyolítása szempontjá
ból teljesíthetik.

Klimó Vilmos elnök beszédét általános 
helyesléssel fogadták a megjelentek. Csak 
1—2 ellenző hang hallatszott és majdnem 
bizonyosra volt vehető, hogy ez a javaslat 
nagy többséggel fog elfogadtatni. Ezt a reményt 
még jobban fokozták a felszólalók, akik kö
zül először Holbay Lajos bizottsági tag jól 
átgondolt beszédben csatlakozott az indítvány 
elfogadásához. Velits Kálmán sem mondott 
semmi olyant, amivel az indítvány elvetését 
ajánlotta volna. Csak az indokolás ellen tett 
kifogást. Egyrészt, hogy a t.uróczi jóléti bi
zottság munkássága nem volt meddő, mert 
erre a czélra már eddig is tekintélyes (isszeg 
gyűlt egybe; másrészt* mert az országos alap
nak is módjában van az elmozdítandó tiszt
viselőket kártalanítani. Azt. azonban ő is el
ismerte, hogy Turóczvármegye különleges 
helyzetére való tekintettel mérlegelni kell, 
hogy nem-e jobb, ha a már kipróbált tiszt
viselők maradnak meg helyeiken. Michnik 
Vilmos bizottsági tag következetes akar ma
radni. Ha a bizottsági tagok és tisztviselők 
január hó 8 án meg 23-án is úgy találták, 
hogy az ellenállásban részt kell venniök a 
tisztviselőknek, semmi okot som talál ezen 
határozatnak megváltoztatására. Bulyovszky 
Simon, az ifjabb meg az idősebb is, Klimó 
indítványának elfogadása mellett szólaltak föl.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, bizottsági 
tag a kérdést más szempontból fogja föl, mint 
az előtte szólók. Szerinte a vármegyei tiszt
viselők, mint választott hivatalnokok, termé
szetszerűleg irányitói a vármegye közönsége 
hangulatának. Amikor az országos közvéle
mény hatása alatt az ellenállást elhatározták 
és erre a megye közönségét, a bizoltsági ta
gokat is reábirták, legjobb belátásuk szerint 
jártak el. Ehhez következetesek is maradtak. 
Azonban azóta a helyzet megváltozott és a 
vármegyo jól felfogott, erdőkében nem arról 
kellene most tanácskozni, hogy a tisztviselők

felmentessenek-e a tilalom alól, vagy sora, 
hanem art kell eldönteni, hogy engedjük-e 
tisztviselőinket helyükről távozni akkor, ami
dőn reájuk a legnagyobb szükségünk van, 
hogy a vármegye eddigi politikájában válto
zás elő ne adhasson, hogy a hatalom esetle
ges túlkapásaival szemben legyenek embe
reink. a kikben megbízunk és akik enyhíteni 
lennének képesek a bekövetkezendő bajokat. 
Azt indítványozza tehát, hogy kéressenek 
föl a vármegyei tisztviselők, hogy még egyéni 
meggyőződésük ellenére is, a vármegye jél 
felfogott érdekében, maradjanak meg mai 
állásaikban és teljesítsék a főispán 'Örvényes 
rendelkezéseit.

Beniezky Kálmán alispán úgy tudja, hogy 
a mai bizalmas értekezlet, gondolata a vár
megyei tisztviselők köréből indult ki. Mielőtt 
a tárgyhoz szólana, azt szerelné tudni, hogy 
mi indítóira a tisztviselőket ezen lépésre.

Csepcsámji Sándor tb. főjegyző erre rész
letesen felsorolta azokat az okokat, amelyek 
nyomása alalt a tisztviselők értekezletet tar
tottak és abban állapodtak meg, — Beniezky 
Kálmán alispán kivételével — hogy hajlan
dók a főispán törvényes rendeletéit teljesíteni. 
A tisztviselőket ezen elhatározásukra első
sorban a vármegye közönségének érdeke 
vezette; de szem előtt tartották azt is, hogy 
az ellenállás folytatása a tisztviselőket elti
porná, anélkül, hogy ezzel a nemzeti ügynek 
bármi szolgálatot teljesítettek volna. Még nem 
látja elérkezettnek azt az időt, amikor min
den áron bele kellene nyugodni a tisztvise
lőknek a maguk és ‘családjuk megsemmisülé- 
sébo. Másrészt megvallja, hogy a kérdés 
anyagi oldala is érzékenyen érinti a tisztvise
lőket, mert nőm lát semmi garaneziát arra, 
hogy az elmozdított tisztviselőkről és család
jaikról gondoskodás történnék. De hozzájárult 
ezen határozatok meghozatalához az is, hogy 
Köcsön Lajos főispán,, a vármegyei tisztvise
lőkkel szemben, igen tapintatos és konziliáns 
magatartást tanúsított (Közbekiáltások: No 
csak dicsélje!) és még azt sem torolta meg, 
hogy a megyei tisztviselők a közigazgatási 
bizottság ülésén, ainoly pedig nem politikai 
terrénum, nem jelentek meg,

Beniezky Kálmán alispán a vármegye 
nemzeti ellenállását a f. évi január hó 8-án 
meghozott határozattól kezdve a legrészlete
sebben ismertette. A leghatározottabban el
itéli a vármegyei tisztviselők kezdeményező 
lépését, mert az ország holyzote a határozat 
meghozatala óta nemcsak hogy nem javult, 
de rosszabbodott. Most meghálrálniok nem fér- 
iias eljárás, ez valóságos gyávaság. És ha 
Turóczvármegye történőiében szégyenkezve 
olvassuk, hogy a megyei urak 1821-ben a 
hatalom parancsára tartottak ujonezozást, épp 
úgy szégyenkezve fogják utódaink olvasni 
azt is, hogy a mai nemzedék meghódolt a 
hatalomnak. Ami pedig a tisztviselők kárta
lanítását illeti, tudatja, hogy két évre évi 
20,000 korona rendelkezésre áll, amely összeg
ből azok a tisztviselők nyernek majd segélyt, 
akik arra rászorultak, annyit, hogy megélhes
senek. Indítványozza végül, hogy a vármegye 
közönsége maradjon meg eddigi elhatározása 
mellett. Ha pedig ez nem történnék meg, úgy 
ő nem azonosítja magát a vármegye közön
ségével és állásától visszavonul.

Minthogy ezokkel a felszólalásokkal a 
lárgy teljesen ki lett merítve, Klimá Vilmos 
elnök szavazásra bocsátotta a kérdést.
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Amellett, hogy a tisztviselők a közgyűlés 
tilalma alól feloldassanak, szavaztak 19 en; 
ellene szavaztak 24-eu. Beniezky Ákos főjegyző 
és Újhelyi Attila főszolgabíró nem szavaztak.
A szavazatra jogosult vármegyoi lisztviselők 
többsége a felmentés mellett szavazott.

A szavazás eredményének összeolvasása 
mán kimondotta az elnök, hogy az értekez
let öt szótöbbséggel úgy határozott, hogy 
tisztviselőinek továbbra is megtiltja, hogy a 
főispán rendelkezéseinek engedelmeskedjenek.

** *
És ezek előadása után méltán felvethet

jük a kérdést, hogy volt-e szükség erre a 
bizalmas értekezletre? A mi nézetünk szerint 
a bizalmas értekezlet azért hivatott össze, 
mert a bizottsági tagok és a vármegyei tiszt
viselők hangulata után azt kellett következ
tetni, hogy a vármegye közigazgatásának 
zavartalan folytatása szempontjából azt kíván
ják. hogy a tisztviselők helyeiken megma
radjanak, hogy a közgyűlés tilalma alól fel - 
oldassanak. Ez a körülmény indokolttá tette 
a bizalmas értekezlet összehívását és megtar
tását.

A bizalmas értekezletnek elegendő lett 
vulna tudomásul venni a tisztviselők szándé
kát, mert a mint Cserei bizottsági tag rövi
desen megjegyezte, fölösleges a szavazás, 
mert előre látható, hogy a tisztviselők a tör
vényes rendelkezéseket teljesíteni fogják.

Az értekezlet az alispán lelkes éljenzése 
mellett ért véget.

Ezt követőleg a megyei tisztviselők tar
tottak értekezletet.

Távozó tisztviselők.

A vármegyei tisztviselők f. évi február 
hó 18-án megtartott értekezlete után már is 
bizonyos volt, hogy Beniezky Kálmán, a vár
megye alispánja, állásáról le fog mondani. Ezt 
különben azon alkalommal ki is jelentette. 
Beniezky Kálmán alispánt lemondásának fenn
tartásában a február 20-án megtartott bizott
sági és tisztviselői értekezlet még jobban meg
erősítette, sőt azt siettette is, mert a tiszt
viselői kar nélkül teljesen czéltalan lett volna 
minden további ellenállási kísérlet. A körül
ményeknek ilyen fordulata mellett a vissza
vonulás elkerülhető nem volt.

Az alispán lemondását február 21-én dél
előtt inár benyújtotta a vármegye közönsé
géhez ezimozve és kijelontye, hogy az naptól 
kezdve nem tekinti magát a vármegye alispán
jának.

Beniezky Kálmán távozását mindenképpen 
sajnáljuk. Leginkább pedig azért, mert éppen 
az ö nyugodt és mérlegelő politikájának volt 
eredménye Turóczvármegyének eddigi mér
sékelt magatarrása. Éppen ezért ismételjük, 
őszintén sajnáljuk távozását, mert vele együtt 
hathatósabban láttuk volna biztosítva nem
csak a közigazgatás menetét, de a vármegye 
közönségének mérsékelt magatartását is.

Minthogy az alispánnak törvényes helyet
tese a főjegyző, egyelőre sommi szükség sem 
merült föl helyettesítése iránt. Az alispáni hi
vatal vezetését dr. Beniezky Ákos főjegyző 
már átvette.

Itt jegyezzük meg, hogy Reviczky István 
árvaszéki elnök, aki már hónapok óta gyen
gélkedik, nyugdíjaztatását kérte. Keviczky 
Istvánnal a vármegye egyik logbuzgóbb 
tisztviselője válik meg a közönség szolgálatá
tól. Mint mosócz-zuiói járási főszolgabíró, majd
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mint vármegyei főjegyző és árvaszéki elnök 
mindenkor a leglelkiisineretesebben toljesitette 
hivatalos teendőit, amiért a vármegye közön
ségének osztatlan elismerését és szeretetét ér
demelte ki. Mint embert pedig egyenes és 
szelíd lelkületűért mindenki nagyra becsülte. 
Távozása tehát nagy veszteség közigazgatá
sunkra.

A Ndrodnie Noviny,
A N. N. nagy keserűséggel vesz tudomást 

a vármegyei tisztviselők el határozásáról. 
.Persze, persze, azt szerette volna, ha a vár
megyei ti-z! viselői állásokat soraikból lehe
tett volna betölteni és igy megalakítani az 
«lső Ukoliet. Ez a hiú ábránd azonban csak 
fellegvár volt, amely eloszlott, mint a bubo
rék, mert a vármegyei tisztviselők józan gon
dolkodása megtalálta azt az utat, amelyen 
halad fa, a mai válságos pillanatokban leg
inkább lehetnek szolgálatára a vármegye kö
zönségének. A N. N.-t még az is nagyon 
bosszantja, hogy a tisztviselők elhatározását 
a, megye közönségének többsége is helyesli. 
Ezt már alig képes elviselni, mert ez annak 
a. bizonyos jele, hogy a mérsékelt hangulat 
•a vármegye lakói között is biztosítva van. 
Már csak nyugodjék bele a változkatatlanba, 
mert mi még az ő kedvéért sem fogjuk át
engedni poziczióiukat.

A megyei vagyonkezelés vizsgálata.
Köcsön Lajos főispán tájékozódni kívánván 

;a községi számadások és a vármegye vagyon
kezeléséről, a beszterczebányai pénzügyigaz- 
gatóság számvevőségi főnökével vizsgálatot 
tartatott, amely alkalommal több kisebb-na- 
ígyobb mulasztásnak jöttek nyomára. Ezen 
^körülményről, a budapesti lapokban megjelent 
közlemények alapján a N. N. is <nagy kár

örömmel emlékezett meg és olyan kommen
tárral kisérte, hogy ez még nem minden, mert 
jnég ezután jön a java, amelynek súlya dr. 
Lax Adolf, megyei tiszti főügyészt terheli. 
■Utána járva a dolognak, azt az értesülést 
nyertük, hogy a vizsgálat során, de másként 
-sem, dr. Lax Adolf terhére semmi szabályta
lanság sem merült föl és igy a N. N. régi 
bűnébe esett vissza — nem mondott igazat. 
Lapunk zártakor olvassuk, hogy ezt a téve
dését a N. N. ma megjelent számában maga 
is beismerte, amit megelégedéssel veszünk 
tudomásul.

h í r e k .

Felvidéki hazafias pénzintézetek szö
vetsége, mely most egy éve alakult meg, 
tegnap Zsolnán tartott ülésén mondotta ki 
feloszlását. Annak idején bőven ismertettük 
azokat az okokat, amelyek ezen szövetség 
megalakítását javasolták. Szép reményekkel 
indult meg a mozgalom, de a beállott politi
kai zavarok nem engedték, hogy működése 
nagyobb mérveket ölthessen. A megalakítására 
fordított fáradság azonban igy sem volt kárba 
veszett munka, mert az a czél, amelyet a 
szövetség maga elé tűzött, már is megvan 
valósítva: Turóczszentmártonban létesült a 
Turóczi Hitelbank, az az uj pénzinfézof, amely 
hivatva van ugyanazon érdekeket szolgálni, 
mint a melyeket a szövetség által tervezett 
pénzintézet szolgált volna. Már maga ezen 
körülmény a szövetség további fennállását 
tárgytalanná tette. A szövetség tagjai, ezek

között Turóczmegyéből Berecz Gyula kir. tan- 
felügyelő, a szövetség egyik alelnöke, a teg
nap tartott ülésen a végleges felosztást ki
mondották. De ezzel egyidejűleg megalakult 
a Pénzintézetek országos szövetségének zsolnai 
körzete, amelynek létesítése czéljából Mándy 
Lajos miniszteri tanácsos, elnök és Leitner, 
Zsigmond, a központi jelzálogbank vezérigaz
gatója és dr. Hantos Elemér, titkár Buda
pestről szintén Zsolnára érkeztek.

Tanári kinevezés. A vallás- és közokt. 
m. kir. miniszter Turczer János turóczszenl- 
mártoni polgári és kereskedelmi isk. tanárt, 
jelen állásában való moghagyás mellett, fölső - 
kereskedelmi iskolai rendes tanárrá nevezte ki.

A Esőd vasút köréből. Répászky Géza 
vasúti hivatalnok Margitfalváról Iglóra át
helyeztetett. Mayor Ágoston hivatalnok 
Teschenből Zsolnára, Mikscho Ottó hivatalnok 
Karwinból Teschenbe az Uzletvezeiőséghoz, 
Fiodler Rezső hivatalnok Oderbergröl Zsolnára, 
Floch Antal ellenőr, állomási főnök Liptó- 
ujvárról Karwinba helyeztetett át.

A rnttkal kaszinó uj elnöke. Saager 
Ferencz főfelügyelő a ruttkai kaszinó elnök 
ségéről lemondván, helyébe Olsavszky Gyula, 
magyar áliamvasuti állomási főnök választa
tott meg elnökké.

Szerkesztőváltozás a szomszédban. A
Rózsahegyen megjelenő „Eszakmagyarország* 
rövid fennállása daczára máris szerkesztőt 
cserélt. Szalag Oszkár, a lap szerkesztője 
ettől a tisztségétől megvált. Körlevelet intézett 
azonban a lap olvasóihoz, amelyben tudatja, 
hogy a laplói való megválásának a kiadóval 
felmerült differencziák voltak okai; jelenti 
egyben, hogy márczius.- bó 1-ével uj lapot 
indít.

Óvakodjunk. Érdekes tudni, iiogy hazánk 
közvetlen határán, Morvaországban egy olyan 
mozgalom indult meg, amely befolyással lehet 
nemzetiségi tekintetben Magyarország Morva 
menti határszéleire. A csehek Morvaország
ban azt a feladatot tűzték maguk elé, h >gy 
Morvaországban a kereskedelmet elcsehesitik. 
Eddig két fontos dolgo tett<k ez irányban. 
Erűimben megalapították a „Cseh nemzet- 
gazdasági társaságot^ Jelenleg dr. Sileny 
birodalmi es tartományi képviselő az elül 
ülője. A társaság czélja, hogy a morvaországi 
kereskedelmet német jellegéből kivetkőzíesse 
s cseh nemzeti mezbe öltöztesse. Az eszköz, 
melyet e czélra közrebocsátott, a cseh czim- 
könyv. A cseh czinikönyv, amint azt a 
„Moravské Orliczé*-ből megtudjuk, arra való, 
hogy a cseh fogyasztó és vevő megtudja 
külömböztelni a cseh kereskedőt a némettől, 
vagy a német zsidótól s hogy az előbbit el
kerülhesse. Az uj mozgalom elve, hogy a 
cseh ember csakis cseh kereskedőnél vásá
roljon.

Műkedvelői előadás. Liplószentmiklósról 
Írja levelezőnk : A helybeli izraelita lápintézet 
javára í. hó 17-én a „Fekete sas* szálló 
nagytermében műkedvelői színi előadást 
rendeztek, mely minden tekintetben fényesen 
sikerült. Színre kerüli Tóth Ede „Falu 
rossza* énekes népszinmüvo. A derék mű
kedvelők mind kitünően adiák szerepüket. 
Tapsvihar fogadta valamennyit. Az énekrészok 
különös élvezetben részesítették a közönséget. 
Az énekeket Klacsko György polg. isk. tanár 
tanította be mély szakértelemmel. A ronde-., 
zést Fűzi Márkné és Boer Albert végezték. 
Az est bevétele 960 korona volt. A terem

oly telő volt, hogy sokan az előcsarnok! ól 
hallgatták csak végig az előadást.

TŰZ. F. hó 18-án este Zátliureczky Iim% 
árvaszéki elnökhelyettes záturcsai birtokál 
egy csűr gyuladt ki, mely porig le is égé1. 
A gyors segély a többi épületet megmentett v.

Eljegyzés. Szobolovszky István, a köz* 
möczbányai állami sikotnéma intézet tanán, 
i napokban jegyezte el Körinöczbányán Mar> 
Kazuska urleányt.

A rnttkal dalárda legutóbb tartott kő - 
gyűlésén a Kafenda Frigyes elnök visszaír 
pésével megüresedett tisztségre Nemes Barn:;. 
kassa-odurbergi vasúti állomásfőnüköt válasz
totta ineg, aki máris buzgalommal hozzálátott., 
hogy a dalárdát újjászervezze és ezzel a* 
egyesület zavartalan működését biztosítsa.

A liptói orvosok akozlója, A liptói orvosi 
kör elhatározta, hogy időnként népszerű fel
olvasásokat. rendez a járványos betegségei: 
elleni védekezésről. Az első ilyen felolvasás 
f. hó 24-én volt Liptószentmiklóson, a ho. 
dr. Lefkovics Salamon a tüdővész elleni véde 
kezésröl tartott felolvasást. Amellett, hogy 
ezen felolvasások a közegészségügy emeléséi; 
vannak hivatva emelni, még társadalmi szem
pontból is figyelemre méltók. Sajnos, ho_gj 
nálunk az orvosi kör teljes züllésnek indult, 
igy hát arra sincs remény, hogy valamely 
hasznos akczió indítására vállalkozhatnék.

Tánozmnlatság Stnbnyaffirdőn. A stubnya- 
fürdői izraelita hitközség az általa építendő 
imaház javára f. évi márczius hó 4-én vasár
nap este a Lichtenstein-féle helyiségben 
tánczmulatságot rendez. A mulatság este 8 
órakor kezdődik.

EskfivŐ. F. hó 20-án tartotta esküvőjét 
Kispesten Cseszkó Imre szuesányi tanító 
Ullmann Ferencz leányával, Irmával.

Útközben megőrült. Bader Ferencz vesz- 
préminegyei tótvázsonyi földműves nem a leg
jobb viszonyban élt feléségével, amiért is el
határozta, hogy Amerikába megy. Ott hagyta 
tehát szülőföldjét, házát, feleségét és két gyer
mekét s megindult a nagy útra. Zavart lelki 
állapotán azonban az elhatározás nemhogy 
javított volna, de a szegény embert az Őrü
letbe vitte. Már Budapestre érve, nagy nyug
talanságot árult el, de azért még onnan is 
elindult Ruttka felé. Útközben azonban már 
határozottan jelentkezett az őrültség és ilyen 
állapotában tették le Ituttkán,ahol a községi 
elöljáróság vette gondozás alá. Minthogy ki
létét és körülményeit csakhamar megállapítot
ták, két kísérővel lakóhelyére küldötték.

Betörések. Kostvánban a 21-röi 22-re 
virradó éjjel betörők garázdálkodtak. Több 
helyen működtek. Egy kamrát teljesen ki
fosztottak. A tettesek eddig ismeretlenek.

Kalikó-estély Znlőváralján. A zniói Ma
gyar Olvasókör f. hó 17-iki mulatsága ezúttal 
is a legfényesebben sikerült. Nemcsak Znió- 
váralja egész intolligencziája, de Turóczszent- 
márt ónból is számosán, sőt még a szomszédos 
NyitramegyébŐl is sokan megjelentek a ke
délyesnek Ígérkező estélyen. A rózsaszínű 
kalikóba öltözött vidám alakok egészen meg
töltötték a kaszinó szépen feldiszitett nagy 
termét s az ide-oda hullámzó élénk csoport 
valóban élvezutos és változatos képet nyújtott. 
Világos reggelig folyt a táncz s még a har
madik négyest is 24 pár tánczolta. A mulat
ság anyagilag is kiválóan sikerült, amennyi
ben 170 koronát jövedelmezett a kaszinó 
javára, ami első sorban gróf Nyáry Károly
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100 koronás fclülfuotésénok köszönhcfö. Ki- 
tUIü felttlfizettok még Justh Ferenc* 20 koro
nát, Bér Lajos és Moliler Fcrencz 5—5 ko
ronát, Somogyi Géza 4 koronát, özv. Hodohay 
Józsefné, Midinik Gyula, dr. Weinbérger Mór, 
Lichtenstein Lipóf, Mezei József 2—2 kor. 
és Margittal Antal 1 koronát. A rendezőség 
ez utón mond hálás köszönetét usry a szívós 
megjelenőknek, mint az áldozatkész fclülfizo* 
tőknek.

Sajtóperek. Az „Eszakmagyarország* 
Rózsahegyen megjelenő lap nyomán majdnem 
az összes fővárosi lapok azon hirt hozták, 
hogy a dicsiczai uradalomban visszaélések 
nyomára jöttek s ennek folytán az összes 
hivatalnokok el bocsáttattak. Illetékes helyen 
szerzett informáczióink alapján kijelenthetjük, 
hogy a fenti közlemény rágalom és koholmány, 
mert a bicsiczai uradalomban a tisztviselők 
semmiféle visszaélést el nem követtek s Iu*i;y 
vizsgálat sem nyilvánosan, sem titokban nem 
folyt és nem folyik. Tisztességes emberek 
mográgalmázasáról és becsületük elleni orv
támadásról lévén szó, az uradalom ügyésze 
megbízást nyert, hogy az összes hírlapok 
ellen, amelyek o hirt hozták, a sajtópert 
indítsa meg. Hallomásunk szerint az „Eszak- 
magyarország* és a „Magyar Hírlap* ellen a 
följelentés máris beadatott,

A TuróczI Gazdasági takarékpénztár 
közgyűlése. Február hó 11-én tartotta meg 
a Turóczi Gazdasági Takarékpénztár évi 
rendes közgyűlését Znióváralján Reviczky 
Imre, felügyelő bizottsági elnök elnöklete 
alatt s a nagy számmal megjelent részvénye
sek élénk érdeklődése melletti. Az igazgató
ság jelentése szerint a takarékpénztár az el 
múlt évben fényes anyagi forgalomról, ered
ményről számolhatott be, daczára az általános 
gazdasági pangásnak és politikai válságoknak. 
A jelentés szerint ugyanis az intézet váitó- 
tárczája 60000 koronával, jelzálogkölcsön 
állománya 35000 koronával, betétállomány t 
pedig 220,000 koronával emelkedett. 4V2%*os 
törlesztéses kölcsönt az intézet 40,000 körömit 
folyósított, az intézet nyeréséire 11,000 
koronát tett ki, melyből osztalék cziinén 
6% fog kifizettetni, a tartalékainp pedig 
11,000 koronára egészittetik ki. Az intézet 
összforgalma 574 millió koronára rúgott. A 
közgyűlés az igazgatóság és felül" e'ö bizottság 
jelentését egyhangúlag tudomásul vette, a 
nyeroségfelosztási tervezethez ho zájárult és 
nekik a felmentvényt megadta. A közgyűlés 
végül elhatározta, hogy az intézet a Magyar 
Pénzintézetek Országos Szövetségének köte
lékébe tagként belép. A jelentés kedvező 
számadataiból a legvilágosabban kitűnik 
hogy a zniói Gazdasági Takarékpénztár 
teljesen méltó úgy kifogástalan ügykezelésénél, 
mind pedig hazafias törekvéseinél a környék 
eddig is élvezett nagy bizalmára s az által, 
hogy az elmúlt, év folyamán is a főkebetevők 
nek a legnagyobb kamatot biztosította, a 
kölcsönvevőknek pedig a legkedvezőbb In di

nyuj'»*tta. kitűzött (•/• íjának teljesen mogfdeit.
Elszámolás. A stubnyafünlői ifjúság ált >1 

1906. évi február hó 10-én rendezett jótékony
áéin táuczmulrtlság alkalmával folülfizettek : 
Herchl Vilmos Folsőturcsck 3 korona; Weis/ 
Zsig.nond Mosócz, Gánóczy Dezső Budapest 
Reviczky Nándor Jezernicz 2—2 korona; 
Kandi Annin Alsó!mesék, Liebfner János 
Szklenó, Polduuf Károlyné iS/.klenó, Kreuz 
Károly Stubnyafürdő l —l korona. A ki
adások leszámolása után fennmaradt tiszta 
haszon 40 korona, melynek fele része a kis 
falvi és fele része a felsőlurcseki községi 
elöljáróságoknak az ottani szegény tűzkár- - 
sultaknak való kiosztása végett niegküldoteit. 
Stubnyafürdő. 1906. február 19. A rendezőség.

Aki kakaót szeret Inni, az tegyen kis r 
letet a Hull János-féle Kandol-Kakaóval. Ez 
legkevest bb zsiradékot tartalmaz valamennyi 
kakaófaj között (19°/0 gyakran 50% ellen), 
tehát valóban zsírszegény s könnyen emészt 
belő; kitűnő ize mellett, maláta tartalma 
miat', igen tápláló s a leggyengébb szerve
zetre is jótékony hatású. Rendkívül olcsó á;a 
használatát minden háztartásban lehetővé teszi.

N y  i I t t é r .
(E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő.)

Nyilatkozat.
Láng Ignácz ur, ruttkai lakos, többszö

rös háztulajdonos és hitelintézeti pénztárnok 
megtagadta az elégtételt azért a cselekményé
ért, hogy engemet a képviselőtestületi ülésben 
ok nélkül vastagon megsértett, minélfogva 
addig is, amig a hozandó bírósági Ítélet 
ezen lapban közzététetnék, ezúton értesítem 
a t. közönséget, hogy a sértés megtorlása 
iránt a bírósághoz fordultam.

Ruttkán, 1906. évi február hó 20-án.
Klein Ferencz.

Ha a pyérmék-o  J
nek gyógyszert kell beadni és a gyermek szívesen 
veszi azt, úgy meg lehetünk róla győződve, hogy a 
gyógyszer hatása sokkal előbb és jobban iesz észre
vehető, mintha a gyermek a gyógyszert csak kény
szerítve veszi be. Ez főleg a SCOTT-féle EMULSIÓ- 
nál tapasztalható, amely jóizii és könnyen emészthető 
készítmény. A legfinomabb norvégjai gyógycsukamáj- 
olajból készül mész cs nátron hypophosphitok hozzá
adásával. A SC O  T T-íéle E M U L S 1 Ó különösen 
gyermekbetegségeknél alkalmazható kiváló ered
ménnyel. A gyermeket izmossá és erőssé teszi és 
rendes testi fejlődését előmozdítja.

A S C O  T T-f 01 e E M U L S I Ó valódiságának 
jele a „hátán nagy csukahalat vivő halász" védjegy.

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

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

Dr. BUDAI EMIL,
„Városi gyógyszertár" 

BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 34 50.

Egy eredeti üveg á ra :  2 K. 50 f.

egy napvédő ponyva,
két k i r a k a t  és egy 
dupla a j t ó b ó l  álló

majdnem uj, átépítés miatt n l c s ó n  e l adó .
Czim a liiadóhlEtalhan.

Meghívás
a Turóczmegyei kerületi 
b e te g s e g é ly z ő  pénztár

i s t i  m árcius *í-én (cselieg márczius 11-én)
délután 4 órakor Turócszentmártonban az 
ipartestület helyiségében (9. házsz.) tartandó

T árgyak:
1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság 

jelentése és az 1905. évi zárszámadások be
terjesztése.

2. A felügyelő bizottság választása.
3. 3 rendes (1 munkaadó, 2 munkavevő) 

és 1 pót (munkavevő) igazgatósági tag vá
lasztása.

4. 2 rendes (munkavevő) és 2 pót (munka
vevő) békebirósági tag választása.

5. Indítványok, melyek a közgyűlést meg
előzőleg legalább 3 nappal előbb az irodá
ban beadandók.

Turóczsztntmárton, 1906. február 17-én.
Az igazgatóság.

•  ft Liniment. Capsici comp., •
©  a ttiditer-tile Horgony Pain-Expelier e

I1 *
t í .  • "  u,r , r  >n.nu«n nyóK .-  y .
7 :*r- sze rtá rban  kapható. * 
F  O  A »>"'dÍK figyelemmel le &
• 8 ■ “ 7unk -* . .n o r g o n y ". _ a: -I K ichter Z

l Esen elism ert ki tűnd és fn : 
t • a lcn ic silln p i'0  Orzsol. f 
. -La-znált bá/.isrcr Imvásárláí

-1 AZ EGYEDÚlTCLISMERTKELLEMES ÍZŰ TERMÉSZETES HAS
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Könyvelő.
A turóczszentmártoni gőztéglagyáram  
irodája részére keresek egy nőtlen, eré
lyes fiatalembert, aki a magyar, tót és 

német levelezésben teljesen jártas.

S c h u l z  L a j o s  gőztcglagyái'a Szucsány.

m i n  i n
ez. szenzácziós könyv 
második kiadása niost 

jelent meg.

Irta:

SensilB'H László {Si’rlenj.

Á r a  3  k o r o í j a .

Megrendelhető lapunk 
k iadóh iva ta la  utján.

10,000 motor
a legtelje
sebb meg
elégedésre 
szállítva.

m o t o r g y á r  ré.S Z Y . társ.

74 kitüntetés. 
0 állami ónom. D r e z d a i

(ezelőtt Hillc) fióktelepe:

6 E L L É R T  I 6 N Á C Z  ? £  T Á R S A
Telefon 12—91.

Benzinmotorok, légszeszmotórok, nyersolajtnotórok, 
szesz- (spiritusz) tnotórok, aczetylenmotórok. Benzin- 

lokomobilok cséplésre.

Szivógáz igenerátoros)- motórok a legmodernebb és 
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb tizemet 

nyújtó erőgépek.
t i  fi V ita i .« Világszerte elismerten a lég- 
o  ÍHHxWíH kitünőbb gyártmány. Kipro-
b ált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból 

a legszolidabban és a legpontosabban készítve.

Tartós! Sok évi használat után sem szorul repara- 
turákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése

egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
ti '3 »tí m s\ $ £ üzemben megtekinthetők 
tJ iK * !.* 5 síiQ lV i Ös z á mt a l a n  iparvállalatban 
és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, faapritásnál, vizemelő 
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák

ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzemberendezések malmok, gazdasági üze
mek, körlőmü-szerkezetek stb.) szakszeri! szállítása. 
Felvilágositások, költségtervezetek készséggel adatnak

Messzsinsnő jótállás! Hettaő fizetési fsitéíelek.

A Világ legjobb írógép?

a Saith premier.
<Sragd Prix-vel kitüntetve a Párisi
■------------ világkiállison.-------------

Főképviselő: MOSHÓCZI FERENCZNÉ
T uróczszentmárton.

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

szertárában Znióváralján.

r

s  _  5 koronn és több nnpikereset
[i  ̂I Házi munka kötőgép-társaság.

. j v  Kereste!i  ^  Kerestetnek mindkét 
egyének gépünkön való

nembeli 
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 i c k  T á r s a

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

Jó m in őségű  czipők
» * í y  M a s z k b a n  m  

W. olcsó áradon csakis
KL EI N SZ. diuatáruházában

Turóczszentmártonban kaphatók.

ü jtemzeti
Ú jd o n sá g  !

„ fl. B . C.."-égő
p étről eum- 
izzófényhez

1906. minta
ára csak  8  koroga,
teljesen felszerelve izzóha
risnya-, lámpaüveg- és bél
lel. Olyan világosságot ad, mint 
a gázizzófétiy s a mellett csak 
1 liter petróleumot fogyaszt 
18-20 óra alatt. Fölösleges a 
belet vagdalni és tisztogatni, 
mert mozdulatlanul benne van. 
Kicserélhető égögyüriik alkal
maztatnak rája, amelyek igen 
tartósak. Az egész olyan egy
szerű szerkezetű, hogy egy 

is kezelheti, innét van 
az „A. B. C.“ elnevezés. Min
den már meglevő 11'" és 157/ 

lámpára ráillik.
Raíitár TuróczszfniáríGnban

W aldmann Miksa bádogodnál.

)UrdcHscl(ct
íeWesz lapmiH dladóhitotaU.

balesetbiztosító társaság  
részére előnyős feltételen 
mellett biztosításodat Hot

V ezérszó : Minden darab szappan a Schicht névvel 
tiszta és ment káros alkatrészektől. = • •

ScMctt szappan
(S zarvas - és ku lcsszappan)

a legjobb, használatban a legolcsóbb minden 
=  ruhanemű és mosási módszer részére. =

TAfúlldo 1 25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki ‘bebi_
Ü U lu llu u . zonyitja, hogy szappana a Schicht névvel valamely káros keveréket tarta máz
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Meghivó
A Túród Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság

r e n d e s  k ö z g y ű l é s é r e ,
a ^Ai..+4n o órakor Turócszentmártorvban" 1  l0 | , 6 to | m srciüs hó 4 - t n  d í ln t íh  2  ó ra k o r  T u r ó « i « r tm ir to n b .h  

V a I  intézet üzleti hely isegében |og m eg tarta tn i. -----------------------

Tárgysorozat:
5. A? igazgatóság és felügyelőbizottság kiegészítésére

szükséges tagok megválasztása.
6 A Várnán felállítandó fiók iránti határozathozatal.
Turócszentmárton, 1906. évi február hó 13-án.

Az igazgatóság.

1 A igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés, vala
mint a m S  és eredményszámla előterjesztese és a

felmenWény megadása. orditása határozath0zataL
I  A z  alapszabályok 11., 28., 33., 35. és 36. §-amak 

módosítása.

M é r l e g s z á m l a  1905. évi december hó 31-én.
J . ...

* / K /

30381 66
724753 60
136876 54

14500 —

27698 —

781 88
892 45

2236 64
768 12

2018 30
21 91

3938 10
394 10 3544 ---•

4027 38
809 38 3218 —

163322
141928

1486
| 11

1254427 21

K / K /

100000 —

649508 57
92442 — 741950 57

90651 32
163322 —

5688 28
141928 11

3134 12
7752 81

1254427 21

M

,

É r t í k v a g y o i )
T « b e r v a e y o i j

Készpénz....................
Váltók ....................
Folyószámlái adósok . 
Értékpapirelőleg . .
Jelzálogkölcsönök . .
Külföldi váltók . . •
Külföldi pénzek. . . .  
M. kir. postatakarékpénztár 
Osztrák magyar bank . .
Követeléseink más intézeteiméi 
Óvási költség .
Üzleti felszerelés 

leirás
Alapítási költségek 

leirás
1 Letéti értékpapírok 
Privigyei fiók .
Különféle adósok

Részvénytőke . . .
Betétek: .....................

könyvecskére . 
folyószámlában 

Visszleszámitolt váltók 
Letétek . . . .  
Átmeneti kamatok . 
Főintézet . . . .  
Különféle hitelezők 

Nyereség

Az igazgatóságért:

őróf Nyáry Káinjai)
elnök.

(ároSSnjaiji) Rrnjiij
igazgató.

A pénztárért: 

Tgi)z«r Nátljáp.

A könyvelésért: 

Steiijer Sanjfi.

Fenti mérlegszámlát megvizsgáltuk, a fő- és segédkönyvekkel, valamint a tényleges készletekkel összehasonlítottuk
és helyesnek találtuk.

Ket/iczky Injrc s. k.
elnök.

f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g :

ő ro sS  Sarrjíi s. k.

Reggelizés előtt léi poliár
SCHM IDTHAUER-féle RADIO-ACTiV

iFllVlZaz ílrontott 5',omroí 2—3 óraalatt t e l j e s e n  rendbe hozza.
Használata valódi áldás gyomorbajo
soknak és székszorulásban szenvedők

nek. Csodálatos gyógyerejót az igmándi viz radiuni-tartalm ának köszöni, amely tudományos alapon egyedül 
ezen forrásban lett felfedezve, miért is bevásárlásnál össze ne tévesztendő a közönséges keserüvizekkel. — 
Pöszétküldés a forrástulajdonos: Schmldtliaiier Lajos gyógyszerésznél Komáromban. — Kapható TOPEltCZER 
SÁNDOR gyógyszertárában kis üveg 30 fillér, nagy üveg 50 fillér. Az egyedüli természetes keserüviz, amely

kis üvegben is kapható.
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssujiójún. Turócmentmár-on, 1900.


	09

