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Már megmozdultak!

Kassáig. Ez a tervezett diadalutja
már ott Pozsony vidékén hamaros
véget ért ugyan s a remélt babérkoszorú és a virágot szóró tót leány
zók helyett itt-ott prózai bajonett
várta és fogadta a dicső férfit, sőt a
mandátum is odaveszett végre, az a
mandátum, amelyre olyannyira vágyott,
hogy még a lelke örök üdvét is oda
adta volna érte, ha ezt valaki elkérte
volna tőle; — de mindez nem vette
el a kedvét s mivel Juriga Nándor
páterben hü és elszánt csatlósra akadt,
Skyéák plátnikban nemkülönben, hát
uj diadalutra készül.
Vájjon sikerrel-e?
Ez csak tőlünk függ m agyaroktól!
P ártokra szakadtunk, ezer sebből
vérzünk, az alkotmányunkért is aggód
nunk kell, tengernyi a bajunk, gon
dunk. De a nagy veszedelem köze
lebb hozott bennünket s bármi legyen
is sorsunk a közel és távol jövőben;
bármi megpróbáltatások várjanak is
reánk a bizonytalan jövő móhében :
azt az egyet ne felejtsük el, hogy
sem tóttá, sem németté ezt a magyar
vérrel szerzett hazát nem fogja te
hetni sem az abszolutizmus, sem a
nemzetiségi propaganda, sem a saját
véreink némelyikének megtévedése,
ha a magyarság zöme összetart.
Igen, össze kell tartanunk, ha
valahol, úgy itt a Felvidéken; ezt
hirdette lapunk mindig, azt hirdeti
most is. Mi a mostani válságos hely
zetben is arra kérjük a kormányt,
— amelyet elvégre is magyar embe
rek alkotnak, kikről nem lehet, nem
szabad föltennünk, hogy a haza és a
nemzet megrontására, jogainak, ezer
éves alkotmányának elsikkasztására
vállalkoztak volna, — hogy a magyar
nemzet jogait a nemzetiségi túlkapá
sokkal szemben a legerélyesebben
védje meg. Az abszolutizmus, ha van,
vagy lesz, ismét el fog múlni s újabb
— bár keserű — tanulságot fog
reánk hagyni. De minden tanulság
okosabbá teszi nemcsak az embert,
hanem a nemzetet is. Ez igy van.
Az abszolutizmus el fog múlni, de ez
az ország tovább is a magyarok or
szága, Magyarország marad De ha a

magyarság bontott kéve lesz s ahe
lyett, hogy a magyar faj jogait védő
kormány mellé állana s támogatná,
egymás között marakodik s a kor
mányra együttesen fenné fogát, úgy
— inter duos litigantes tertius gaudet —
magunkra vessünk, ha egész vidéke
ken, tehát a Felvidéken is, idegenné
lesz a magyar . . . és Magyarország
nem lesz többé magyar ország, ha
nem . . .
De iszonyú ennek még a gondo
lata is 1
Tehát igen, szívleljük meg a
Hodáa-Skyéák felhívását mi magyarok
is. Nekünk is szól az, nekünk első
sorban. Félre minden nehezteléssel,
félre mindenuel, ami az egyetértést,
a teljes egyetértést lehetetlenné teszi,
a vállvetett nemzeti munkát gátolja.
A Hodáa-Skyőák diadalutját meg
kell hiúsítanunk. A választásra mi is
készüljünk. A népet, a tót népet mi
is tanítsuk, oktassuk ki. Olyan legyen
a magyar közigazgatás, a magyar
népoktatás és minden magyar intéz
mény, hogy az a nép javát előmoz
dítsa, a népet bizalomra gerjessze, a
népet hálára kötelezze. Necsak akkor
közeledjünk e néphez, amikor voksára
van szükségünk, hanem máskor is.
Ne restelljük megszorítani azt a k ér
ges, barna tenyeret, — a becsületes
munkától kérges az, amely munka
nekünk is kenyeret ad, akik másnemű
munkát végzünk. Ne ura és paran
c s o lja legyen a népnek a tisztviselő,
a pap, a tanító, s a mindenféle más
fajta kabátos ember, — de legyen
barátja, tanácsadója, támogatója neki.
Ez a nép még' nem romlott meg a
hazug jelszavak hangoztatásától, a
nemzetiségi humbugtól; ez a nép
alapjában jámbor, jó s igy hálás is
tud lenni s ragaszkodni fog ahhoz,
aki vele jót tesz. De ha nem ezt
teszünk vele, ha nem törődünk vele,
ha prédájára bocsátjuk a lelketlen
izgatóknak és árnitóknak: vesztett
ügyünk lesz és a Hodáa-Skyéák te r
vezte diadalutjuk biztosítva van ez
alkalommal.
Hogy melyik pártot támogassuk
majd, melyikhez csatlakozzunk ? Bár-

A „Slov. T£ád.“-ben Hodáa Milán
és Skyőák Ferencz exképviselők fel
hívást intéznek a tót néphez, arra
kérve s buzdítva azt, hogy az uj vá
lasztásokra készüljön. „Ezzel a mi
felhívásunkkal — úgymond — kérjük
és követeljük az összes tótoktól, hogy
a közeledő választásokra készüljenek.
Isten és a tót nép előtt a legalávalóbb
bűnt követi el az, aki munkálkodni
tud, de kezeit tétlenül ölbe rakja.
A tót nép lázasan, dobogó szivvel s forró
vággyal várja, hogy igazságos ügyé
ért sikra szálljunk. Munkára tehát,
testvérek, most vagy soha! Menjünk
vetni, testvérek, gazdag tót v etést!”
Szól ez a felhívás a magyarság
nak is, az egész magyarságnak itt a
Felvidéken. Amit Hodáa-Skyéák és
társai itt vetni akarnak, vetni fognak,
az olyan méregnövénynek a magva,
amelynek vetése, termése, minden
veszedelme a magyarságnak van
szánva. Hodáa-Skyőákék és társaik,
bármennyire is kürtölik ezt világgá,
nem a tót nép érdekében kezdik meg
ú jra azt a hazafiatlan munkájukat,
melynek révén sikerült nekik a ma
gyar parlamentbe becsempésztetni ma
gukat, mint két lucus a non lucendo,
ahol Skyéák a néppárton, Hodáa pedig
a függetlenségi párton tetszelgett
magának a denevér kétszínű szere
pében, mig aztán, s ebben a Felvidéki
Híradó intő szavának is volt része, fölis
merték őket s a néppárti Skyöákból
cseh-tót párti nemzetiségi apostol lett
s Hodáához csatlakozott (eleitől fogva
mindig is odatartozott, az árvaiakat
pedig papostul-csapostul egyszerűen
ámította, megcsalta, becsapta néppárti
programmjával, hogy mandátumhoz
jusson s abból a szürke semmiségből,
ahol eddigi napjait töltögette, vala
melyest felbukkanhasson, amint hogy
az ö pénzével Hodüa is nagy hirtelen
felbukott ugyanonnan), Hod2a pedig
megmaradt demagógnak, lázitónak s
még dühösebben hangoztatta, ktlrtölte
hazug, hamis igéit a tót halina állí
tólagos jogairól, amiknek érvényt
akar, érvényt fog szerezni Pozsonytól
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sától is. Ám a kormány az erősebbik a m agyarokkal szemben, már egy
fél; felfüggeszti, elmozdítja az enge sorral tovább ezt a kérdést kénytelen
detlen tisztviselőket s másokat tesz fölvetni: „Hát a tót mágnások, pus.
helyükbe. Hát ott a jóléti bizottság, pökök és nem esek mit tettek (t. i.
akkor, mikor a nem m agyar ajkú
melynek az a feladata, hogy alapot népek mozgalmat indítottak az 179j
teremtsen a kenyerüket vesztett em  évi XVI. t.-cz. intézkedéseivel szem
berek kártalanítására. Felbuzdulunk ben)? Isten tudja — igy folytatja, —
és megteremtünk ilyen alapot. Ámde vájjon nem voltak-e kellően körül
ha komolyan azt akarnók, hogy az tekintők, vagy pedig már akkor is
összes megyei tisztviselők ellenállja uralkodott a korrupezió. Számos tót
családot rokoni kötelékek fűztek a
nak vagy lemondjanak, sok millió
magyar családokhoz, különösen olya
koronára lenne szükségünk s em ellett nokhoz, am elyek a török üldöztetés
még a kormány által kinevezett tiszt elöl a Felvidékre költöztek s e tót
viselőket is kellene fizetnünk. Vájjon családok aztán e rokonság miatt hall
elbirná-e ezt a nemzet? Nem bírná el. g attak ; a tót köznem ességnek volt
Az összes kormányrendeletek, m e ugyan szavazati joga, de az ő hatalma
gyenge volt. így történt azután, hogy
lyek mostanában a megyékhez érkez
a tót arisztokrácziát, ha akaratlanul is
nek, a vonatkozó törvényekre hivat magával sodorta a magyarositó éra s igy
koznak, tehát törvényesek és ezért beleélte magát, hogy nemcsak hogy ez- 1
| engedelmeskedni kell nekik. S ha zel az árral úszott, hanem még azt is el
azok az idézett törvények k étértel hitette magával, hogy nem tót, hanem
műek vagy rosszak; ha a hatalom magyar arisztokráczia. Elhitte, hogy
tultengését és a nemzet jogainak tót nem esség nem is volt, hanem csak
magyar. Hát igaz, hogy nem volt tót
megnyirbálását teszik lehetővé, úgy nemesség, amennyiben akkor nem
ennek nem az a módja, hogy az azo tétetett külöubség nem zetiség és
kat végrehajtani köteles tisztviselők nemzetiség között, de éppúgy magyar
daczoljanak vagy lemondjanak, hanem arisztokráczia sem volt, hanem volt
hogy azokat parlamentáris utón kor „uhor“ nem esség; nos, tudjuk, hogy
egész tót családokat, sőt községeket
rigáljuk.
nem esítettek meg, akik nem is tudtak
Uj választások előtt állunk. Az az magyarul és ma se tudnak."
óhajunk, hogy oly parlamentetkapjuuk,
P ietor Ambrus valam ikor jogot is
amely a nemzet jogainak medrét k i hallgatott, igaz, hogy Bécsben, ahol
szélesítse, mélyítse és szilárd gátat magyar közjogot talán nem tanítottak
építsen nekik, amely nem engedi meg akkoriban az egyetem en, de még igy
azok elkobzását. Olyan parlamentünk is tudnia kellene s bizonyára tudja
is, hogy a m agyar király csak magyar
lesz, aminőt választunk, — a válasz
nem ességet adhat s igy tót mágná
tásokat pedig a megyék s azok végre sokról, „tó t“ nem ességről beszélni
hajtó közegei irányítják. Az állandó nem más, mint közjogunk, alkotmá
választmányok kezében futnak össze nyosságunk és a magyar korona ki
a választási mozgalmak szálai s a váltságainak tudatos meghamisítása.
megyei tisztviselők az ellenőrzők, a Az „uhor" és „u h er“ név minden
végrehajtó közegek. Mi következik koron a „m agyar" névnek felelt meg
és a tótok maguk mindig ezt hasz
ebből? Az következik, hogy m inden náltáéi:, mikor a nem zetiségüket kér
kinek helyén kell maradnia, hogy a be dezték, még pedig büszkén használták
következő alkotmányos küzdelemben a mindaddig, amig a nemzetiségi apos
részét kivegye s oly győzelmet kivívni tolok a pánszlávizmus mámorában a
»My Slováci" szójárást nem kezdték
segítsen, aminore a nemzet vágyik.
használni, a m agyarokat ellenben és
hegemóniájukat el nem ismervén, az
azelőtt ism eretlen „rnadar" névvel
ruházták fel. A „slovák" nevet a
tótok csak akkor használták régebben,
de még jóval a Hurban-étur és Hodáav.
él a után is, amikor az anyanyelvűk
ről volt a szó, amely anyanyelv azon
ban közjogi tekintetben nem érintheti
az illető polgárnak nem zeti mivoltát
A II. Lipót rövid uralkodása alatt Magyarországon, ahol csak egy nem
a magyar nyelv érdekében tett tör zet van, a magyar, melyhez minden
vényhozási intézkedésekről elég tár állampolgár tartozik, bármi legyen is
gyilagosan emlékezik meg a Pietor az auyanyelve. T ehát — a Pietor
brosúrája; de még az 1793-ban Nagy- panaszos és szemrehányó visszapillan
szombatban alakult „Uőené slovenské tása szerint — a „tót arisztokráczia",
TovarlSstvo« év alatt ^
u
e a püspökök és nem esek, valamint sok
tót család nem indítottak mozgalmat
Í X L í f 6S?1t t .,létrej ü“ ét annak a a magyarosítás ellen II. Lipót alatt,
körülménynek hajlandó betudni, hogy
ez már a tótok ellenállását jelentette bár — valamivel később ugyan Hudnay Sándor ü lt az esztergom i

melyikhez, amely magyar és hazafias,
mert ez a fő, ez az első. De pártokra
egyazon választókerületben nem sza
kadhatunk, egynél több jelöltet egy
azon kerületben föl nem léptethetünk,
önjelölteket el nem fogadhatunk,
egyéni hiúságot, családi tradicziókat
nem respektálhatunk, — egyedül csak
az érdemet tekinthetjük és a sziuarany magyar hazafiságot, amely a
legnagyobb áldozatokra is képes.
De erről bővebben majd csak
akkor fogunk szólani, mikor a kér
dés aktuális lesz. Egyelőre egyesül
jünk, szervezkedjünk, hogy a tót
nemzetiségi apostolokat mindenütt
megelőzzük !

S ezek után még egypár őszinte
szó.
A mai rendszerben senkinek sem
telhetik öröme, sem nekünk, sem a
nemzetnek, s legkevésbbé pedig ma
gának a hatalomnak, a kormánynak
és végrehajtó közegeinek. Mindenki
érzi, tudja, hogy ez nem maradhat
sokáig igy, hogy valaminek történni
kell, mert mindaz, ami most történik,
nem jól történik, — a kormányon is,
az ellenzéken is. A nemzet meddő s
czéltalan ellenállásban fecsérli el ere
jét, amely ellenállás még csak szer
vezve sincsen. Minden megyében más
a felfogás s ha az ultima ratio-ra, a
fegyveres ellenállásra kerülne a sor,
ez a felfogás még akkor se változ
nék. Arra pedig kár hivatkozni, hogy
régente milyen kurucz volt az ellen
állás a megyékben s hogy a Bachkorszakban tisztességes magyar ember
nem vállalt hivatalt, tisztséget. A
tisztségeket régente kivétel nélkül
jómódú nemesemberek töltötték be a
megyéknél, akiknek nem kenyér,
hanem dignitás volt a hivataluk s
ami kis fizetségük volt e hivataluk
révén, azt sokszor már a restauráczió
alatt költötték el, és ezt a fizetést a
megye adta nekik. Ma a megyei tiszt
viselő épp oly hivatalnok, mint az
állami tisztviselő, a fizetését is jórészt
az állami dotáczióból kapja s még
csak nemrég az egész közigazgatás
államosítása volt a jelszó.
Független-e hát a megye, úgy a
mint hajdan volt? Nem. Még anyagi
lag sem, mert állami segélyre szorul
s ezt a segélyt a kormány utalja k i ;
de meg is vonhatja, amint ezt most
is tapasztaljuk. És a legutolsó csendőrőrssel is a kormány rendelkezik.
Mivel rendelkezik hát a megye? A
tiltakozási joggal, a szenvedő ellen
állás jogával. Eltilthatja hivatalnokait
a kormány rendeletéinek végrehajtá

A tót nemzetisei tő re id é it
a történeti igazság Világításában.

Btötnem
zetiségitüreMek kezdeteésfejlődése
apánszlávizm
usbefolyásaalatt.
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érseki székben, aki, mikor őt a ma
gyar mágnások tót érzelmei miatt
szemrehányásokkal illették, bátran
ezt felelte: „Slavus sum, et si in
eathedra Petri forem, Slavus ero.“
(Tót vagyok és ha P éter székébe
kerülnék, ott is tót leszek.) Tehát
mindenesetre már lehettek erős tót
érzésű emberek ebben a hazában —
a Pietor okoskodása szerint. No hát
nem voltak, vagy ha voltak is, oly
kevesen lehettek, hogy semmiféle tót
mozgalmat nem kezdhettek a magya
rokhoz szító, magukat velük egynek
érző hazafias tót nép tömegeivel
szemben.
Alább majd megmondjuk, hogy
mikor, minő okokból kezdődött voltaképen az a „tót önérzet8, amelyen
azután a „tót nem zet8 épült föl a
nemzetiségi apostolok élénk fantáziá
jában, olyannyira, hogy már országot,
hazát is akartak szerezni ennek a
nagy hirtelen megszületett és nagyra
nőtt uj nemzetnek. Hogy 1801— 2-ben
Slamaliar, Palkovié, Tablic „Spolek
literatury slovenské8 név alatt efemer
életű tót egyletet alakítottak, sőt a
pozsonyi ev. liczeumon a tót nyelvet
és irodalmat tanítani kezdték, mitsem
változtat a dolgon, sőt épp azt bizo
nyítja, amit mi e czikksorunkkal be
bizonyítani igyekszünk, hogy t. i. a
magyarosítás nem volt agresszív, ha
nem defenzív, hogy nem a tót, oláh,
ruthén stb. nyelv kiirtását czélozta,
hanem a germanizácziót igyekezett
egyszerre s mindenkorra lehetetlenné
tenni azzal, ha a magyar nyelvet a
maga régi jogaiba visszahelyezi. Ezért
és csakis ezért indult meg és folyta
tódott Bécs ellen a harcz b mivel a
germanizáczió által a tót nyelv épp
úgy veszélyeztetett, mint a magyar,
igen természetes, hogy tót részről,
ahol úgy is magyaros és hazafias volt
a gondolkodás, a magyarosítás nem
akadhatott ellenállásra mindaddig, a
mig a pánszlávizmus szózata Európa
szláv népeihez el nem hangzott, a
mikor aztán a magyarosításnak ennek
törekvéseit is kellett ellensúlyoznia;
vele a harczot fölvennie, ami csak
term észetes, mert hisz a pánszláviz
mus az ország integritását is veszé
lyeztette. Meg kell azonban már itt
is jegyeznünk, hogy bár 1812-ben
„Societas slavica montana8 cziunnel
tót irodalmi társulat alakult, amely a
nagyszombati „Tovariéstvo“-egylettel
együtt csakhamar meg is szűnt, még
ez a szózat sem talált valami különös
visszhangra tótjainknál s csak néhány
litterátus ember, papok, tanítók stb.
hevültek a pánszláv eszmékért, akik
megfeledkeztek arról, hogy az a nép,
amellyel századokon át közös hazá
ban békében és egyetértésben együtt
éltek a tótok, már csak azért is
közelebb kell, hogy álljon a szivük
höz bármely szláv népnél, mivel a
magyar nép nemcsak hogy sok tót
elemet magába olvasztott, hanem még
a maga nyelvét is a tót nyelv tár
házából kiegészítette, ahol erre szük-.
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ség volt, tehát a benső testvéresülés
még a nyelvben is nyilvánult, mert
viszont a tótok is vettek át elemeket
a magyar nyelvből, úgy, hogy külö
nösen a magyar-tót nyelvhatárokon
lakó intelligenczia vegyesen is hasz
nálta a két nyelvet, vagyis úgy, hogy
még egyazon mondatban is magyar
és tót kifejezések voltak.
Már miért marakodtak volna ezek
az emberek egymással a — nyelvük
miatt? Hisz ha csak ez kell a ma
gyarnak és a tótnak, a marakodás,
hát egyeben is össze tudtak ők veszni,
a magyarok is külön, a tótok is külön,
vagy pedig egymás között, volt erre
más mód és alkalom elég, már előbb,
évszázadokon át, amikor hol igen jól,
hol pedig ugyancsak rosszul folyt a
közös dolguk török, tatár, német,
labancz, kurucz és más uralom alatt.
Mikor tehát a XIX. évszázad elején
egy uj szálló ige született meg, amely
azt hirdette a világnak, hogy „a nem
zeti érzület a hazaszeretet poézise'1, ezt
a magyar is elértette, a tót nemkü
lönben, ámde mindkettőnek magyar
lóvén a nemzeti érzülete, a hazaszeretet poézise miatt nem kaphattak
hajba még akkor sem, mikor — mint
már említettük — észak felől részint
az orosz-szláv, részint pedig a lengyelszláv nemzeti propagandát kezdték
terjeszteni, vagyis a pánszlávizmust,
amelyet pedig a tót nemzetiségi ve
zérek a történelem tanúságával szem
ben és állhatatosan tagadnak, holott
kárba veszett, sőt fölösleges dolog
ez a tagadás, mert magában a páuszlávizmusban semmi rosszat, semmi
bűnt nem látunk, hiszen emberi dolog,
hogy egy nagy birodalomnak az ura
még nagyobbá óhajtja tenni népét és
országát s Miklós czár is csak ezt
akarta, miután 1825-ben az orosz
trónra lépett s emberi dolog az is,
hegy leghőbb vágya az összes szláv
népek egyesítése, a szláv néptörzsek
nél több-kevesebb visszhangra talált.
Hát minek ezt tagadni? Es Miklós
czár igy szólt a varsói lengyelekhez :
„ T i már nem vagytok lengyelek, hanem
szlávok vagytok, az oroszok testvérei. Úgy
beszélek hozzátok, mint minden oroszok
császára; nemsokára a többi szláv roko
naitokhoz is igy fogok beszélni, m int a
minket megillető összes szláv országok
ura. Ismerjétek fel Oroszország és az-én
nagyravágyisom igazi irányát és czélját!
Birodalm am magában viseli jövendő nagy
ságának csiráját.*) Ez világos beszéd

volt, amely nemcsak az óhitű szláv
néptörzseknél, hanem a katholikus és
protestáns csehek, tótok, horvátok
„nemzeti8 apostolainál is visszhangra
talált **) s itt kezdődnek voltaképpen
*) Dr. A. Schütte: „Ungarn und dér ungarische
UnabhSngigkeits Krieg. I. Dresden, 1850.
•*) Annyival is inkább, mert a talajt már I. Sándor
czár kezdte művelni a pánszlávizmus alá. I. Sándor
czár ugyanis 1812 április hó 19-én az ausztriai és
magyarországi szlávok fellázitása végett a következő
rendeletet intézte hü emberéhez, Tsitsakow tenger
nagyhoz: „Szükséges, hogy ön minden lehető eszközt
felhasználjon a szláv népek felielkesitésére, hogy
őket czélunknak megnyerhesse. ígérjen nekik például
üggetlenséget, egy szláv ország felállítását, legbefo
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a tót nemzetiségi törekvések és aspirácziók, miért is Pietor és elvtársai
nak az az állítása, hogy a II. József
alatt kezdetét vett magyar hegemónia
és erőszakos magyarosítás adott okot
a tót népnek a nemzetiségi harczra,
minden alapot nélkülöz és nagyon is
a farkasról és a bárányról szóló
mesére emlékeztet.

Magyar nemzeti közművelődés.

x.
Irodalom.
A közművelődési egyesületek szövetségé
nek munkaköre kell, hogy felölelje a nemzeti
irodalom fejlesztését is. Az irodalmi élet való
ságos tükre valamely nemzet kultúrájának ;
a szövetségnek kötelessége lesz tehát oda
hatni, hogy a nemzeti irodalmat megismertesse,
megkedvelíesse a nemzet minden rétegével,
másrészt pedig felvegye a versenyt a müveit
nemzetek irodalmával s igy a külföld előtt is
ismertté tegye irodalmunkat.
Az irodalmi élet fejlesztésére rendkívül
sok és ezélravezetö eszköz áll a szövetség
rendelkezésére, csak a lelkes felkarolás szük
séges, hogy hazánk irodalmát nemzeti irány
ban előbbre vigyük. Jtt röviden rámutatunk
azon módozatokra, melyek legalkalmasabbak
az irodalmi életet az egész társadalomban
intenzivebbé tenni s igy nemzetünk köz
kincsét a nemzeti kultúra fejlesztésével bősé
gesen kamatoztatni.
1. Rendszeresítsük összes városainkban a
felolvasó délutánokat, arra alkalmas helyeken
a szabad liczeumokat. Ma a kultúrának oly
gyors előrehaladottságában, a nagyobb váro
sokban, hol nagy számmal vannak a latéi—
nerek s igy a szellemi élvezetek utáni vágy
is fokozottabb, szinte közszükségletet képez a
szórakoztató, szellemi élvezetek kultiválása,
ép ezért mintegy napirenden vannak a fel
olvasások, hangversenyek. E felolvasó össze
jövetelek rendszeresítése még a legkisebb
községekben, földmivelő városokban is nagy
vonzerővel bírna a közönségre, ha a felol
vasások egybe kapcsoltatnának illusztráló
reprodukcziókkal, fényképvetitésekkol, miben
ma már nagy segítségére volna a felolvasás
rendezőinek az Uránia tudományos egyesület,
mely csekély dijért érdekes kidolgozott
problémákat ad kívánatra kölcsön. A legtöbb
nagyobb városban nagy szolgálatot tesznek:
különösen az iparos és kereskedő osztály ki
képzésében az. u. n. szabad liczeumok, hol
arra hivatott emberek terjesztik az általános
műveltséghez tartozó és szakismereteket.
Ilyen szabad liczeumok felállítása sürgős
szükséget képez minden nagyobb és élénkebb
városban, sőt az ismeretterjesztő előadások
nélkülözhetellenségo mutatkozik a legkisebb
faluhelyen is, hol a földmivelő emberek csak
ilyen utón tanulhatják meg a czélszertt
lyásosabb embereiknek pénzzel való jutalmazását, a
vezérek és hadseregek számára diszjeleket és illő
czimeket. Végre mindezen eszközhöz adja meg őre
azokat is, melyeket legalkalmasabbaknak ítél e népek:
megnyerésére s legczélszerübbeknek a jelen körül
mények között." Nos, ez is világos beszéd volt s
nem valószínűden, hogy a pánszláv propaganda már e
czári rendelet előtt is folytatta titkos vakondtúrásait
a tótok között s az említett kisebb arányú nemzeti
ségi mozgalmak, melyekről fennebb említést tettünk,
már az orosz pánszlávizmus hatása alatt létesültek..
Annyi bizonyos, hogy nem a magyar sovinizmus,,
hanem a pánszláv niegalománia teremtette meg a
tót nemzetiségi kérdést.
Szerk.
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gazdálkodáshoz tudni falókon kifül aj
intelligensebb gondolkodást, a kiinjr s irodalom szereidét.
2. Tűzzünk ki oly irodalmi pályázatokat,
melyek niinden valószínűség szerint nem
maradnak eredménytelenek. Ne adjunk ugyan
is oly elront tételeket, melyek a pályázók
javarészének gondolatvilágához hozzáférhetlenek, avagy ismeretkörét túlhaladják 5 ne
is kiTánjunk azonnal ahszolat becsű munká
kat. A tételeket vegyük első sorban a népéletből. nemzeti történetünk gazdag tárházá
ból. Ismertessük hazánk kies földjét, nemze
tünk dicső történelmi múltját, vizsgáljuk a
jelent és építsük a jövőt. Ha a kitűzött
pályázatok közül a hivatottak versenyre kel
nek, a verseny nemes tüzében élesedő elmék
produkálni fognak olyan müveket, melyek
nagyban elő fogják mozdítani az irodalom
fejlődését.
3. Az alkalmas irodalmi termékeknek
teremtsünk piaezot s terjesszük a nép gon
dolat- és érzelemvilágához könnyen hozzá
férő irodalmi termékeket olcsó és népszerű
kiadásban. Petőfi költeményeit ma már ott
találjuk a legegyszerűbb falusi viskóban,
dalait visszhangozzák a folyók mentén épült
szegényes halászkunyhók is. Sok érdemes
irodalmi termék van a magyar könyvpiaczon,
melyet a szövetség kisebb fáradozással is
könnyen megkedveltethetne a társadalommal,
ha például hetenként könyvismertetést adna
közlönyében, melyben az olvasó közönség
érdeklődését felhívná a közönség előtt jórészt
ismeretlen régebbi jobb termékekre, másrészt
bírálatát adná az újabb irodalmi müveknok
8 igy reklámot is nyújtana az érdemes
müveknek.
4. Kiváló gondot kell fordítani a szövet
ségnek arra, hogy a színházat mai stilyedt
állapotából kulturális hivatásának magaslatára
visszatérítse. Ha végignézzük tővárosi szín
házaink repertoirját, elszomorító adatokra
bukkanunk. Mondhatni, hogy CBupán alkalomszerüleg kerül egy-egy igazi magyar darab
előadásra.
Nagyobbrészt idegen darabokban és pedig
frivolitásokban gyönyörködtetik a közönséget.
Frivolitáson épül a repertoiron levő darabok
tartalma, szczenikai hatása, tendencziája.
A francziáktól elsajátított könnyűvérUség,
ekszczontrikus dolgokban való gyönyörködés
hozza szinro nálunk is a sikamlósnál sikam
lósaid) darabokat. Az igazgatók vádolják a
közönséget, melynek változott ízlése, nyug
talansága csupán a pikáns, izgató jelenetek
kel telt darabokat keresi; a hazai Írókat
pedig kétségheejti és elvonja az ideális
munkálkodástól darabjaik bukása és hova
tovább oda jutunk, hogy a Kazinczy és dicső
társai által lelkesen megindított magyarositó
áramlat ismét régi medrébe szorul vissza. Ha
megfigyeljük az akadémiai pályázatokat,
megütődve látjuk, hogy hazánknak talen
tummal megáldott, hatalmas irói gárdája
daczára, évről-évre meddők maradnak a
pályázatok. Hűtlenné vált volna a Múzsa
íróinkhoz ?
Nem. íróink nagyobb része a kenyérért
való küzdelem nehéz Iiarczában, elkodvetlenitvo a közönség reszvétlenségétöl, a napi
sajtó szolgálatába áll, avagy megrendelésre
dolgozik minden benső intuiczió nélkül, mely
nek ihlettségo nélkül pedig abszolút becsli
müvet alkotni lehetetlen.

FELVIDÉKI

HÍ RADÓ

A magyar népszínmű- és drámairodalom használnak ezzel ? A megyének, az ország
ezek elmük fénykorából táplálkozik s annak nak? önmaguknak és a megyének csak ár
örökbecsű müvei iránt sem adózik a szín tanak vide. mert állásukat, kenyerüket vesztik
házak vezetősége illő kegyelettel. Ne enged s alkalmat adnak a hatalomnak arra, hogy
jük át a feledésnek régi. kipróbált, eredeti a nemzet megfékezésére felbérelt idegeneket
magyaros darabjainkat s minden módon küldjön a mogye nyakára. Szívleljék meg
hassunk oda, hogy Íróinkat nemzeti vona‘- gróf Tisza István minapi szózatát! Február
kozásu színdarabok Írására inspiráljuk. A 19 ike után vagy fegyverhez kell nyúlni, arai
közönség Ízlése, igaz ugyan, hogy e rohanó, nincs, vagy pedig türelemmel jobb időket
gépies korszakban ki van téve a szeszélyes várni s a nemzet erősödésén fáradozni. Min
változásnak, de mindenkor a sajtó, irodalom dig mondtuk s most is mondjuk, hogy a küz
vezetőinek a dolga, hogy a közönség ízlését, delmet nem a megyékben kellett volna foly
tatni, hanem a parlamentben, melynek fel
amennyire lehet, irányítsák.
5.
Szaporítsuk a nyilvános könyvtárakat
oszlatását már az első elnapoláskor egyenesen
és buzdítsuk népünket annak kihasználására. provokálni kellett volna. Mennyi csalódásnak
Szervezzünk a legkisebb helyiségekben is és arczpiritó megalázásnak vettük volna ezzel
nyilvános népkönyvtárt, hol a közönség a elejét! De hát mikor mi mind, akik a szabadlegszükségesebb ismeretterjesztő és a legjobb, elvüpártboz tartozunk, „hazaárulók, gyáva
népies irányú irodalmi müveket megkapja; haszonlesők" voltunk a „győzelmes" koaliczió
végül hassunk oda, hogy a vidéki hirlapirás előtt! Még itt is, ahol a magyarság csak egy
irodalmi színvonalra emeltessék, úgy, hogy a kis szigetecskét képez s kerülni kellene min
vidéki hírlapokból okulást, Ízlést és irányítást dent, ami visszavonást szülhet. Hiába, lármá
nyerjen a közönség.
val, szónoklással, rágalmakkal nem lehet egy
Legyen a sajtó szószólója annak az igaz szent ügyet győzelemre vinni!"
ságnak, hogy a nemzetnek legnagyobb ereje
Ezt mondja a „Vágvölgyi Lapok", amely
szellemi tőkéjében, kultúrájában rejlik, mert nek közleménye igen jól jellemzi állapotainkat
egyéb javait elpusztíthatja az idő viszontag
Mi a vármegye kívánsága.
sága, fegyveres erejét tönkreteheti egyetlen
A helyzet rohamos változása folytán, a
háború, de szellemi kincseit el nem harácsol
vármegye közönségének hangulata mindinkább
hatja sem az idő, sem az ellenfél hatalma.
oda irányul, hogy a bekövetkezhető esemé
nyekkel szemben a maga érdekeit lehetőleg
Megyei élet.
biztositsa. Ezt pedig úgy érheti el legsikere
A fármegyei tisjtfiselőknek a nemzeti sebben, ha bizalmi emberei, a vármegyei
ellenállásból faló kikapcsolása foglalkoztatta tisztviselők mind megmaradnak helyeiken,
az elmúlt héten az egész fármogye közön a mint ezt megteszik más vármegyékben is,
ségét. Minél inkább közeledik a kérdés fég- ahol fenntartják ugyan a már meghozott h a 
leges eldöntésének szüksége, annál inkább tározatokat, de tisztviselőiket helyeiknek
hangosabban nyllránul meg az a félemény, megtartására utasítják. És ez nem elvmegta
hogy a fárinegyei 'tisztviselők helyeiket, a gadás, hanem komoly számadás a helyzettel.
közönség jól felfogott érdekéből, el nem hagy És ha megteszik ezt tiszta magyar vármegyék,
hatják. És erre péidát adnak azok a várme ahol csupán csak a közigazgatás rendes me
gyék is, ahol a kérdést komolyan és elfogu netének biztosításáról van szó, — mennyivel
latlanul ítélik meg. Érdekes tehát tudnunk, inkább kötelességünk ez nekünk, ahol ezen
hogy miként vélekednek mozgalmunkról a felül még a magyarság fölényének biztosítá
sáról is gondoskodnunk kell. Ezen döntő ha
szomszéd vármegyékben.
tású körülmények bírták rá tisztviselőinket
A Vdgvölgyi Lapok rólunk.
arra, hogy helyeiket megtartsák, amit a vár
Ez a Trencsénben megjelenő politikai heti megye közönsége hallgatólag már is jó ráh alap A turóczi tisztviselők czimen a követke gyólag tudomásul vett. Hogy azonban a vár
zőket Írja: „A napokban hírül hozták a la megye közönségének érdekei és nyugalma
pok, hogy a turóczi tisztviselők — Beniczky ne csak pillanatra, de a jövőre is biztosítva
Kálmán alispán kivételével — mind azt ha legyen, mind hangosabban nyilvánul meg az
tározták, hogy Köcsön Lajos főispán törvényes az óhajtás, hogy a vármegye alispánja
rendeletéinek engedelmeskedni fognak. Ezzel Beniczky Kálmán is maradjon meg helyén.
szentben ini Turóczszentmártonból következő
Beniczky Kálmán alispán tudvalevőleg le
értesítést kaptuk e héten: Turóczinegyének mondott alispáni állásáról. Ezt a lemondást
törvényhatósága elhatározta a passzív rezisz- azonban a legközelebbi vármegyei közgyűlé
toncziát és erre utasította tisztviselőit is. De sen tárgyalni kell. A bizottsági tagok nagy
ezek megbarátkoztak a helyzettel s elhatároz többségének már eddig is az a véleménye,
ták, hogy feloldják magukat s mindenben enge- hogy ezt a lemondást nem fogadják el, ha
deiineskodni fognak; sőt voltak olyan bizottsági nem arra fogják kérni, hogy maradjon meg
tagok, akik helyeselték a megyei tisztviselők a vármegye élén. Biztos a reményünk, hogy
mozgalmát. Ma — február 19-éu — volt e Beniczky Kálmán alispán, aki oly szívósan és
dologban értekezlet, Klimó Vilmos pribóczi tántoríthatatlanul ragaszkodott a vármegye
ev. pap és bizottsági tag elnöklete mellett. közönségének határozatához az ellenállásban,
Az elnök maga is fololdandóknak tartotta ép oly hazafias kötelességérzettel fog meg
őket, úgyszintén Holbay Lajos felsőstubnyai hajolni a vármegye törvényhatóságának kí
r. k. plébános is. Végül szavaztak: az alispán vánsága előtt is és félretéve minden személyi
mellett 24-en, a feloldás mellett 19 on, igy vonatkozást, kipróbált képességeit továbbra
tollát a passzív rezisztenczia megmarad. Hir
is vármegyéje érdekeinek szolgálatára fogja
szerint Beniczky Kálmán alispán, Keviczky érvényesíteni.
István árvaszéki elnök és dr. Lax Adolf tiszti
Es ha ezt megteszi, fölösleges izgalmak
főügyész beadják lemondásukat. — Ugyan- tól, messzire menő bonyodalmaktól ment meg
ugyan, mit akarnak ezek az urak? Kinek mindnyájunkat.

F E L V I D É K I

LumpácziuN vagabundus...
A Mapyar Földrajzi Társaság által újab
ban kiadott Magyarország néprajzi térképén
•egy nagy sárga foltot lá‘unk a Morvától
majdnem az Ungig. Hogy ez mit jelent,
nem szükséges külön magyarázni. Ennek a
nagy területnek vannak egyes elszórt pontjai,
amelyekben olyan szellem élesztotik, amely
hivatva van megakadályozni azt a törekvést,
hogy ez a sárga folt egykor szintén a magyar
ság piros színére festessék. A küzdelem az
•egyik részen majdnem kizárólag hivatalos
színezetű, a másik részen tisztán társadalmi.
A magyar társadalom vajmi keveset tesz,
jpedig Őt illetné meg a küzdelem oroszlán
része. De ez a visszásság legszembetűnőbb
Turóczszentmártonbnn, tehát éppen olyan
helyen, ahol a tótok legerősebb társadalmi
veakcziójával szemben csupán a hivatalos
magyarság akczióját látjuk, inig a társadalom
maga teljesen félrevonul. A jelenségek itt
nagyon szomorúak.
Az egyik részen egy szigorúan szervezett,
.gondolkodásában, szellemében, törekvésében
egységes társadalmat látunk, mely követ
kezetességgel halad vezérei által kitűzött
u tján; a másik részen pedig minden társa•dalmi szervezkedést nélkülöző, pártoskodó,
széthúzó csoportokat, kasztokat, melyek állig
gombolkoznak be a maguk közti érintkezés
ben is s az itt fölhozott küzdelemben leg
feljebb csak annyiban értenek egyet, hogy
mindannyian egyaránt lenézik a „butádnak
hitt tótot.
Pedig nincsen igazuk. Végig néztem
vasárnap a „Lumpáczius vagabundus^-t.
.Amint ott ültem a nézőtéren két másik magyar
•«itiber társaságában s láttam magam körül a
tenger népet, mint az egy lélek és egy
-akaratnak impozáns megtestesülését, a rendes
.színházat, mint az áldozatkészségnek csak
•egyik eredményét s láttam végül — nem
'habozom kimondani — a szereplők egyön4§í,ü, szabályos, a művészi színvonalat is meg
közelítő játékát: nem tudom, melyik érzés
volt erősebb bennem, az önkéntelenül is föl
támadt tisztelet annyi igyekezet, sőt siker
láttán, avagy az elkeseredés . . .
S amikor hallottam még, hogy a tótok
havonként megismétlődő ilyen előadásait a
magyar színészek 4—5 heti szereplése van
hivatva ellensúlyozni s hogy az év hátralevő
48 hetét úgyszólván teljesen a tótoknak
engedi át a város magyar társadalma:
szomorúan konstatáltam, li^gy itt vesztett
csatáról, a küzdőtér olyan könnyelmű átenge
déséről van szó, amit ma már megfeszített
munkával lehet csak visszaszerezni, vagy
egyébként soha ! Vájjon szabad volt-e ennyire
engedni a fejleményeket? Vájjon nem tudta-e
azt a magyarság, amit a tótok ime fényesen
bizonyítanak : hogy a művészettel párosult
műveltség minden fegyvernél jobban hódit?
Mert igazán hódit! Aminthogy a tót nyelvű
és szellemű előadások máris meghódították
azt a közönséget, amelynek pedig több, mint
fele tökéletesen beszéli nyelvünket. Meghódí
tották pedig annyira, hogy midőn egyik
társam magyarul kért föl egy hölgyet tánczra,
azt felelte neki, hogy nem tud magyarul s
kosarat kapott. Pedig az a hölgy nem mon
dott igazat! Amit a tótoknak az ő szegényes
nyelvükkel s még szegényebb, jobbára fordí
tásokra szorítkozó szinmüirodalraukkal siko-
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rült elérni, vájjon ugyanazt a célt a magyar
nemzeti eszme érdekében nem jobban szol
gálta volna-e zongzetes, fülbemászó nyelvünk,
zenénk s lelket, kedélyt egyaránt képző
gazdag szinirodalmunk ?
Milyen gazdag kincsek hevernek itten
gondozatlanul s a túloldalon a szegényes
vagyonka is milyen gazdagon kamatozik!
Kinek hibája ez? Kit terhel a mulasztás?
Első sorban magát a magyarságot, ügy
tudom, hogy itt valamikor élénkebb magyar
társadalmi élet Ivóit. Miért szűnt ez meg?
Hol a magvar Kaszinó ? Ha pedig e téren
nem működik, ha a magyar nemzeti eszmo
terjesztése érdekében semmit sem tesz, kérdem,
mit is cselekszik hát tulajdonképpen? S hogy
igy egyáltalában van-e létjogosultsága? Vájjon
ha egyszer eszébe jutna a hazának számonkérni azt a munkát, minek teljesítését jogosan
megkövetelheti tőle, ugyan mit is tudna itten
felmutatni ?
Ha nincs itt elég erő, nevelni kell! Amint
hogy a tótok is maguk nevelték szereplőiket.
Minden fáradság, megfeszített munka és küz
delem, sőt anyagi áldozat is csak a legszen
tebb kötelesség itten, minek lelkiismeretes
teljesítését a haza most jogosan megköveteli
tőlünk s mit egykor a jövő számon is fog
kérni. A társadalomra hárul a feladat, hogy
a törvény által nyújtott sovány gerinczet
körülrakja, hogy az ige igy testet öltsön. A
mi városunk magyarságától ez a haza — már
ekszponált helyzeténél fogva is — különösen
elvárja.
De akkor le kell rombolni azokat a
válaszfalakat előbb, melyektől most alig is
látjuk egymást, s olyan szerves egésszé kell
tömörülni, amilyen falankszot az ellentábor
ban látunk. Nem szívesen használom ezt a
szót, de a hasonlat kedvéért megteszem, hogy
tanulni még az ellenségtől sem szégyen. Sőt
éppen az ellenségtől elsajátított taktika
kecsegtet csak biztos sikerrel.
Ha majdan sikerülni fog a tót szellemnek
ezt a gyomrát csak megbénítani is, lassanlassan elfognak lankadni majd a tagok,
melyek ma hogy hova ágaznak el, csak a
beavatottak tudhatják, nekünk sejtelmünk
sem lehet róla. S evvel aztán nemcsak a
helyhez kötött kötelességünket teljesítettük,
hanem olyan munkát végeztünk egyúttal,
melynek jótékony hatása egész nagy terü
leten érezhetővé válik.
A jövő képét nem festem. De ha cselek
szünk, erős bizalmam egész meggyőződésével
hiszek benne!
Nagyon szeretném, ha ezt a hitet mások
ban is főlébreszfettem volna!
—ár —ár.
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Személyi hírek. Rakovszky István, v. b.
t. t., az állami főszámszélt elnöke, néhány napi
tartózkodásra rákói birtokára érkezett. —
Köcsön Lajos fitispán, aki szerdán Budapostre
utazott, onnan székhelyére, Turócz szentmártonba visszaérkezett.
UJ főispánt titkár. A m. kir. belügy
miniszter Mdrffy István miniszteri segédfogal
mazót főispáni titkári minőségben Turóczvármegye főispánja mellé szolgálattételre ren
delte. Márffy István főispáni titkár eddig is
ide rendelve volt, de a beteg dr. Vezsnyi
tőispáni titkárt helyettesitette.
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Elnevezés A vallás, és közoktatásügyi
in. kir. miniszter Jurcsö Irina ábraliámfalvi
és Nénwthy Tihamér felsőstulmyai állami
helyettes tanítókat, állami iskolai rendes
tanítónővé, illetve tanítóvá nevezte ki.
TemplomépItésStubnyifflrdőn. A stubnyafUrdői izraelita hitközség bizottsága már ré
gebben elhatározta, hogy ott megfelelő templo
mot fog emelni. Ennek a tervnek megvalósí
tását azonban a telekkérdés megoldása kés
lelteti. A napokban megtartott hitközségi
gyűlésen abban történt megállapodás, hogy
a vármegyénél még elintézetlenül levő telek
kérdés ügyének eldöntését kttldöttségileg fog
ják kérelmezni.
A prlbéozl eset, Nem szívesen emlékezünk
meg arról a sajnálatosan szomorú eseményről,
mely Turóczvármegye egyik előkelő család
ját oly közelről érinti. Aradé a rideg tények
kel szemben, amelyeket itt mindenki külön
ben is tnd, kénytelenek vagyunk a száras
valóságot konstatálni, özv. Beniczky Mártonnénak, a jóemléktt matrónának gyászos el
hunytéról külön ezikkben emlékeztünk meg.
Az ő halálához fűződik az a rettenetes gyanú,
hogy mérgezés áldozata lett, amit már halála
napján is oly hangosan beszéltek, hogy annak
alapján Beniczky Kálmán alispán, az elhunyt
unokaöccse, a hatósághoz fordult, mely a
vizsgálatot meg is indította, majd a bonczolást
is elrendelte. A törvényszéki közegek jelen
létében megtartott bonczolás a mérgezés
gyanúját megállapította, amit a budapesti
orsz. vegyészeti állomás is igazolt, kijelentve,
hogy a mérgezés arzénikummal történt. A
nyomozás vezetésével megbízott turóczszentinártoni kir. járásbiró, dr. Láng Ernő már a
bonczolás megejtése után rendőri felügyelet
alá helyeztette a gyanúsítottat, akit csütör
tökön éjjel csendőr! fedezettel a beszterczebányai kir. törvényszékhez kísértek és vizs
gálati fogságba helyeztek. Ez a szerencsétlen
ember Nayhaust Ottó gróf, aki a legutóbbi
hónapokban az elhunyt mellett élt és gazdasága
körül segédkezett. Általános a bit, hogy itt
a szerencsétlen véletleneknek oly torlódásá
ról van szó, amely minden emberi képzeletet
felülmúl. A megejtett vizsgálat során tett
vallomások, a házkutatás, amely alkalommal
a szerencsétlen embernél sztrichnint és arzénikumot találtak, még tetőzik a gyanút. Azonban
semmi lélektani alapot nem lehet fölfedezni,
ami a grófot ezen rettenetes tett elkövetésére
bírta volna. Ezt a rejtélyt megfejteni lesz a
vizsgálat nehéz feladata.
Áthelyezés. Neubauer Ernő, a pozsonyi
posta- és távirdaigazgatóságlioz beosztva volt
főtiszt a turóczszentinártoni m. kir. posta- és
távirdahivatalhoz helyeztetett át.
Halálozások. Solcz Kálmánná szül. Varinyi
Erzsébet ruttkai állami iskolai tanítónő, Solcz
Kornél ruttkai in. kir. államvasuti mérnök
neje, mint lapunkat értesítik, ma egy hete
délután Lúgoson meghalt. A boldogult Ruttkán
kezdette meg tanítónői pályáját, amelyet min
dig hivatásos szeretettel és nagy buzgalom
mal teljesített. A múlt év nyarán kezdett belegeskedni és ment le Lúgosra nővéréhez,
a hol gondos ápolásban részesült. Mindez
azonban nem menthette meg a haláltól, mely
hosszas szenvedésétől váltotta meg. A ruttkai
állami iskola tantestülete szeretett kartársának
ravatalára díszes koszorút szavazott meg. —
Waldinann Árpád, a „Turóczi Hitelbank*
tisztviselője, t. évi február hó 28-án 24 éves
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korában elhunyt. Temetése pénteken d. u.
ment végbe sokak őszinte részvéte mellett.
Építkezés Stnbnyaffirdőn. Hogy mily
állapotban van a stubnyafltrdfii nyári étterem,
arról érdekes bizonyítványt állított ki az arra
illetékes hatóság, E szerint azt az épületet
használni nem is volna szabad, mert az czéljaira nem alkalmas. De a lürdőknél is oly
hiányok vannak konstatálva, amelyek gyors
és alapos javítást igényelnek. Ezek a kérdé
sek most már annyira nyilvánvalók, hogy
végre Ktlrmöczbánya város nemés tanácsa is
megmozdult és szokás szerint elérkezettnek
tartotta szemlét tartani. Reméljük, hogy a
város nem várja be, mig a hatóság egyszerűen
bezáratja a fürdőt, hanem mint jó gazdához
illik, eszközölteti a szükséges építkezéseket.
Csaló megyénkben, Tarnóról Írja leve
lezőnk, hogy f. hó 27-én egy úri ember meg
látogatta a községet s egyenesen a bíróhoz
ment, akinél suplikánsnak adta ki magát, azt
állítva, hogy a trencséni ág. ev. templomra
szed könyöradományokat. A biró ezt elhitte
és az elébe adott könyvre a községi pecsétet
reá nyomta, sőt egy vezetőről is gondoskodott,
aki házról házra vezette az idegent s igy
vagy 10 koronát szedett össze, de nem a
szent czélra, hanem saját zsebébe, — mivel
az illető csak valami kép-ágens volt. Bi
zonyára Tarnó nem az első község, amely
a csalónak lépro ment. A hatóságnak dolga
lenne a csalót előkeriteni.
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dtlevi 13 korona 48 fillér! Úgy a folülfizetőknek, mint Szigethyné, Valencsikné és Wachsné
úrnőknek, az utóbbiaknak a rendező szalagok
elkészítéséért, köszönetét szavaz a rendezőség.

Könnyen elképzelhető,
hogy egy olyan szer, amely a szervezetet uj erőfor
rásokhoz juttatja, azt képessé teszi arra, hogy fenye
getőig fellépő betegségeknek hathatósan ellent tudjon
állani. Ezt legkönnyebben a SCOTT-féle EMULSIÓ
használata által érhetjük el. A SCOTT-féle EMULSIÓ
jó izü és könnyen emészthető készítmény, mely leg
finomabb gyógycsukamájolajból készül mész és nátron
hypophosphitok hozzáadásával. A csukamájolaj az
egészséges, izmos hús képződését előmozdítja, mig
a hypophosphitok az idegeket edzik és az életerőt
fokozzák.
A S C 0 T T-féle Emulsió valódiságának jele a
„hátán nagy csukát 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-utcza 34/50.

Egy eredeti üveg ára: 2 K. 50 f.

Árverési hirdetmény.

Körmöczbánya szab. kir. és főbányaváros tanácsa részéről közhírré
Felvidéki hazafias pénzintézetek Szö tétetik, miszerint nyilvános szóbeli
vetsége Zsolnán tartott felosztó ülése Haydin árverés utján a körmöczbányai kohó
Imre volt orsz. képviselő elnöklete alatt tar téri rakheiyen 1904. és 1905. években
tatott meg. Jelen voltak a feloszláshoz hozzá raktározott 264 darab 126.314 m3-éter
járultak és egyben Mándy Lajos miniszteri tartalmú fenyőszálfa eladatik.
A nyilvános szóbeli árverés 1 9 0 6 .
tanácsos elnöklésével kimondották a pénzin
tézetek országos szövetsége zsolnai körzeté
nek megalakulását. Ezen körzet elnökévé
Hulla Györgyöt, Arvamegye alispánját válasz
tották meg.
Mozdonyvezetők mulatsága. A Ks-od,
ruttkai mozdonyvezetők jotékonyczélu bálja,
mely február 26-án az állomási vendéglő
I—II. oszt. helyiségében, Brunner Vilmos jfőmérnök védnöksége alatt megtartatott, minden
tekintetben jól sikerült. A midőn a bálanya,
Brunnerné, elfoglalta a részére készült diszemelvényt és Morvái mozdonyfelvigyázó által
átnyújtott remek csokrot megköszönte, a bált
megnyitotta. A termek földiszitéso és a vil
lamos lámpák nagyszerű látványt nyújtottak.
Az első négyest az I. és II. oszt. éttermekben
150 pár tánezolta. AIII. oszt. várótermekben
a fömükelyi zenekar szebbnél szebb darabokat
játszott. Ez alkalommal befolytfülulfizetésokböl:
Ruttkai Ráth Péter vezérigazgató 20 kor.;
dr. Stiller Mór, Lojs Ede, Tóth Antal, Klein
Ferencz, Bunner Vilmos 10—10 korona;
Öetl Ferencz, Wacksberger Lipót, Saager
Forencz 6—6 korona; Szobek Manó, Marczis
N., özv. Waldmann Vilmosné 5—5 korona;
Perlzweig J. 4 korona; Kupazoviczky Lajos,
Reményfy Béla, Vadnay Adolf, Simonkay N.,
Lauter Nándor, Modesto N., Feldmann József,
Komora János, Uhrin János, Koricsanszky
András 2—2 korona; Berényi Zsiga, Weiner
Arnold, Teszák Samu, Strolinger N., Stokl
István, Kárvázy Jenő, Szabados Ákos.
Riccsánszky Ede, Salamon Dezső, Chresztol
N. 1— 1 korona; Cserven Miklós 40 fillér.
F. lülfizetésekből befolyt 137 kor. 40 fillér'
Az összes bovélel volt 723 korona 40 fillér!
Kiadás 709 korona 92 fillér. - Tiszta jtwe-

évi mtírczius hó 8-án reggeli 10
órakor Körmöczbányán a városház
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a legtelje
sebb meg
elégedésre
szállítva.

m otorgyár

réSZV. társ.

(ezelőtt Hille) fióktelepe:
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Telefon 12—91.
Benzinmotórok, légszeszmotórok, nyersolajmotórok,
szesz- (spiritusz) motórok, aczelylenmotórok. Benzinlokomobilok cséplésre.

Szivógáz (generátoros)- m otórok a legmodernebb és.
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb üzemei

nyújtó erőgépek.
üléstermében fog megtartatni.
Kikiáltási ár egyezerháromszáz
kítünöbb gyártmány. Kipró
(1300) korona, melyen alul való aján bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból
a legszolidabban és a legpontosabban készitve.
lat el nem fogadtatik.
Bánatpénz kettőszáz (200) korona. TjJffftC V Sok évi használat után sem szorul reparaÍVJ • túrákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése
Az árverési és szerződési feltéte I dl
egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
lek a városi iroda kiadójánál, nem
különben a városi erdőhivatalnál meg
tekinthetők.
és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
famegmunkálásnál, faapritásnál, vizemelfr
Az eladás tárgyát képező fa, városi gyárakban,
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák
szakközeg által, a venni szándékozók
ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzemberendezések (malmok, gazdasági üze
nak bármikor megmutattatik.
mek, körlőmü-szerkezetek stb.) szakszerű szállítása.
Körmöczbányán, a városi tanács Felvilágosítások, költségtervezetek készséggel adatnak
nál, 1906. évi február hó 27-én.
Messzemenő jótállási Hednező fizetési feltételeit.

A drezdai metór

Drezdai motoron

Palkovich, polgármester.

Egyszeri

á ts im itá s

S ( b Í C h t a’Szappatm al
(Szarvas- vagy kulcsszappan)
p ó t o l

Kétszeri

á ts im itá s t K ö zö n ség es sza p p a n n á .

Schlcht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb! "Wg
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Hirdetmény.
A Turóczi kereskedelmi és hitelintézet f.
évi február hó 11-én tartott közgyűlése el
határozta az intézet felszámolását, minek
folytán értesítjük a betevőket, hogy a nevezett
intézetnél elhelyezett betéteket és pedig
az 1000 koronán alóliakat f. é. április 1-re
„ 1000 2000 koronáról szólókat f. é. május
„ 2000 - 5000
„
„
„ „ junius
„5000-10000
„
julius
é s a 10000 koronán felülieket f. é. augusztus

1-re
1„
1„
1„

és kellékek nagy választékban

felmondjuk.
Felkérjük ennélfogva a betevőket, hogy
a betett összegeket a fent jelzett határidők
ben a Turóczi hitelbank részvénytársaság
pénztáránál a betéti könyvek ellenében annál
is inkább szíveskedjenek felvenni, mivel
ezen határnaptól kezdve a fel nem vett
tőkéket a kereskedelmi törvény 202. §-ában
körülirt hat havi határidő leteltével, vagyis
1906. évi szeptember hó 1-ig csak 3%
kamattal kamatoztatni, azontúl pedig bírói
letétbe helyeztetni fognak.
Turőczszentmárton, 1906. évi márczius
hó 4-én.
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9 Turóczi Herssketisimi és Hitelintézet
feiszámcló bizottsága.

A magyar királyi Allamvasutakon:
(Érvényes 1905. évi október l-tííl kezdve.)
Budapest— T.-Szt.-M árton:

Gyv.
Szv.
Gyv.
Szv.
Vv.
Vv.

i.
i.
i
i.
i.

réggé
d. e.
d. u.
d. u.
hittel

7-10,
9-35,
3-30,
5'35,
11-10,
—

é. d. u.
é. este
é. este
é. reg.
é. d. e.
-------i

1-38
7-52
10-21
4-18
11-41
d. u.

i. d. u. 2*54, é. este 9-10
i. reg. 842, é. este 7-00
i. reg. 6-08, é. d.u. 12-40
i. este 11*35, é. d. e. 9-45
i. d. u. 4*57, é. reg. 5-20
12.06, Jánoshegyre érk. 3-27
Ruttka— T.-Szt.-Márton:

L-Szí.-Márton— tuttka :

Gyv.
Szv.
Gyv.
Szv.
Vv.
Vv.

i.
i.
i.
i.
i.
i.

d.U.
oste
este
reg.
reg.
d e.

1-39,
7-54,
10-22,
4'20,
7'47,
11-42,

Gyv.
Szv.
Gyv.
Szv.

i. reg. 7-20,
i. reg. 9'20,
i. este 6-45,
i. este 10-30,

é.
é.
é.
é.
é.
é.

i.
i.
i.
i.
i.
i.

d. u.
reg.
reg.
este
d. o.
d. u.

d.u. 1-33 i.
este 8-30 i.
éjjel 12-24 i.
reg. 7-20 i.

é.jjol
reg.
d u.
este

d. u.
oste
este
reg.
reg.
d. e.

1-47
8-03
10-30
4-30
8-06
11-53

jVctnzeti
balesetbiztosító tá rs a s á g
részere előnyös fettételen
mellett biztosításodat Hőt

SÉli JÚ2

Turőczszentmárton.

é.
é.
é.
é.
é.
é.

d. u.
reg.
reg.
este
d. u.
d. u.

2-53
8-40
6-07
11-33
12-06
4-56

Zsolna— Budapest:

Budapest ny.— Zsolna:

é.
é.
é.
é.

2-45,
8-30,
5-59,
11 -22,
11-16,
4-45,

3*46,
7*11,
3*14,
9*15,

é.
é.
é.
é.

reg.
este
este
reg.

9-25
5-55
9-45
6-35

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

Kassa— Ruttka:

Szv.
Szv.
Gyv.
Szv.
Szv.
Gyv.
Vv.

i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.

reg.
reg.
d. u.
d.u.
d.u.
este
este

5*27 é. d. u. 12*10
740 é. d. u. 2*06
12*35 é. d. u. 5*36
12*4(5 é. este 8*13
3*55 é. este 11*05
7*30 érk. Iglóig
10*41 érk. Iglóig

Zsolna— Ruttka:

Ruttka— Zsolna:

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

Gyv i. Iglótól é. d. e. 8-30
Szv. i. reg. 4*50 é. d. e.
Szv. i. d. e. 8*35 é. d. u. 4-18
Gyv i. d. u. 12*17 é. d. u. 448
Szv. i. d. u. 2.36 é. este 8'40
Szv. i. d. u. 4.23 é. éjjel 11’35
Vv. i. Iglótól é. reg. 6'14

6-58
1-00 Szv. i. reg. 4'10 é. reg. 4-36
2-50 Szv. i. reg. 7'4ö c. d. e. 8- 15
6'04 Gyv. i. d.o. 11 '50 é. d.u. 12-12
9-00 Szv. i. d. u. 150 é. d. u. 2'20
tl'42 Szv, i. d. u. 3-34 é. d. u. 4-03
Szv. i. este 9'20 é. este 9-

50

f e l v i d é k i

Újdonság!
„ fl. B. C ."-égő

petroleumizzófényhez
1906. minta

ára <£ak 8 korooa,
teljesen felszerelve izzóha
risnya-, lámpaüveg- és bél
lel. Olyan világosságot ad, mint
a gázizzófény s a mellett csak
1 liter petróleumot fogyaszt
18—20 óra alatt. Fölösleges a
belet vagdalni és tisztogatni,
mert mozdulatlanul benne van.
Kicserélhető égögyürük alkal
maztatnak rája, amelyek igen
tartósak. Az egész olyan egy
szerű szerkezetű, hogy egy
gyermek is kezelheti, innét van
az „A. B. C.“ elnevezés. Min
den már meglevő 11"' és 15'"
lámpára ráillik.

J ó iin ő ié g im p o l

Megrendelhető lapunk
k ia d ó h iv a ta la utján.

Védjegy:
ú.

„ H o rg o n y tó l

Turóczszentmárton.

f

5 korona ás több napikereset

Liniment Capsici comp.,
3 Rorgiiny-Pain-Expellcr pttlika

Házi munka kötőgép-társaság.
Kerestetnek mindkét nembeli
egyének gépünkön való kötésre.
Egyszerű és gyors munka egész,
éven otthon végezhető. Nem kell
m
elökészültség. — Távolság nem
határoz, a munkát mi adjuk el.

egy rógjónak bizonyult hámsor, mely
már több mint 38 év óta legjobb fájdalomcsillapító sxernok bizonyult köszvénynél,
cstiznál Ó8 megti illéseknél bedörssólós-^
képpen használva. ^
\
Figyelm eztetés. Silány hamfsftványók
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan üveget fogadjunk el* a mely a
„Horgony" vódjegygyeJ ee a Rtchter ezógjegyzéssél ellátottdőltozba vanáwomagolva.
Ára üvegekben 80 fillér, l kor, 40 f. é8
2 korona éa úgyszólván minden gyógyszertárban kapható..— FtSwiW
ér: Török

Házimunka kötőgép-társaság
T b o s . H. W b i t t i c k

^

Társa

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

József gyógyszerésznél, Budapesten.

B ichter gyógyazertára
^
az „Arany oroaalánhoz**, Prágában.
ElMabeth*tr«tt« 5 Oku. .Wodooo«pi oétktMdé*.

------------világkiáliison.-------------

MOSHÓCZI FEREHCZNÉ

Ára 3 korooa.

iM f e e

A Világ legjobb írógépe

Főképviselő:

Irta:

Benedeh László (Adrién).

Turóczszentmártonban kaphatók.

Waldmann Miksa bá

CSrapd Prix-vel kitüntetve a Párisi

ez. szenzáczlós könyv
második kiadása most
jelent meg.

i nagy Választ .
olctf áráéit csalfa
K L E I N SZ.

Raktár Turóczsztmártonban

a S m it h p r e m ie r .

h í r a d ó

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

j(irdcU $cÍ(ct
felvesz laputtH HiadőhiVatala.

HAZAI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÁDOR-UTCZAI FIÓKJA
„

BUDAPEST, V., NÁDOR-UTCZA 18.

—

Siirgönyczim: Nádourtczai Hazaibank. Tetefonszám: 6- 01.

Tartalék Z.ZZS.OBO kor.

Biztos tőkebefektetés és legolcsóbb sorsjegyek

a m i i nazai

aj nyer

Az első cziklusban évenkint három
szor junius 5, október 5, február 5

300.000
600.000
300.000
koronás főnyeremények

40.000 és 20.000, 50,000
és 20.000, 40.000 és 20.000
koronás melléknyeremények kerül
nek sorsolásra.

Egy évi nyeremények összege:

1,571,000 kor.
— Minden egyes sorsjegy —
— okvetlenül kisorsoltatik.—
A nyeremények főösszege:

32 221,300 kér,
t törlesztési húzások főösszege :

18 bat/i IQ koronás, Vagy 3^ baVi 6 koropás rgSzlgtrg.
1906. márczius hó 15-ig beérkező rendeléseknél intézetünk ezeken az árakon árfolyamemel
kedés esetén kém változtat.
Már az első részletnek postautalványon való beküldése után megküldjük a sorsjegyek soro
zatát és számát tartalmazó törvényesen kiállított részletivet, melynek alapján a vevő azonnal megszerzi
a kizárólagos játékjogot.

a) Készpénzfizetésre:

Megrendelési jegy:
o; Részletivre:
Hazai Bank Részvénytársaság Nádor-utczal fiókja, Budapest, V., Nádor-utcza 18.

Szíveskedjenek részemre ai napi árfolyamon szám ítva készpénzfizetés ellen
darab Festi Hazai Első T akarékpénztár Egye
sület, nyereménykötvényt küldeni Mai postával küldök Önöknek
lop alóul darabonként 20 koronát, azaz. ö sszesen_____ koronát,
mij> n hátralékos összeget szíveskedjenek
utánvéttel beszedni
folyószámlán hitelezni.

k o r.

A megrendelő neve:

mind az öt cziklusban.

"
M egrendelek Ö nöknél a prospektusukban foglalt feltételek sz e 
rint az 1883: XXXI t- e z értelm ében kiállítandó részletivre
--- , -darab F esti Hazai Első T akarékpénztár Egyesületi nye
reménykötvényt, A vételárat darabonként
kór.
_ havi
részletben logom törleszteni. Az elsfi részletet ö sszesen
kor.
ma postautalványon küldtem czimükre.
Kclt_.

K e lt_________

3 8 ,6 3 8 .7 5 0

i.

A vevőnek a rendkívül előnyös nyereményhuzásokon való játék csak a vételár kamataiba
kerül, mert a legkisebb nyeremény és a törlesztéses húzásnál sorsolt nyereménykötvényért járó nyere
mény-szelvény árfolyamértéke jóval több, mint a sorsjegyek mai ára.
Minden egyes nyereménykötvény, illetve a kötvény kisorsolása esetén az arra kiadandó nyere
mény-szelvény az összes nyereményhuzásokon végig — tehát 70 éven át — játszik, e szerint több
ször is sorsolható nyereménynyel.
A nyereménykötvényeknek biztosítékát az államnak, városoknak és községeknek nyújtott köl
csönök képezik és a törlesztések, valamint a nyeremények pontos kifizetéséért a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár-Egyesület összes vagyonával külön is kezeskedik. Ezeket a nyereménykötvényeket adjuk :
a) készpénzfizetésre a mindenkori pontos napi árfolyamon, darabonkint 20 korona foglalót
kikötve. A sorsjegyekre kívánatra igen jutányos feltételek mellett megfelelő előleget nyújtunk.
b) az 1883. XXXI. t.-cz. értelmében kiállított részletivekre

A m egrendelő n e v e :.
(olvasható aláírás)

Pontos lakásezim e:..

(olvasható aláírás)
Fontos lak ásczim e:..

Nyomaton a Magyar Nyomda gyorssaj óján. Turócmentmánon, 1906.

