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Előfizetési árak:

Egész évre 8 korona
Fél évre á korona
Negyed évre 2 korona

Egy szám ára 20 fillér

Felelős szerkesztő: BEREEZ  GYULA

Kérjük azokat a t. megrendelőinket, akik
nek előfizetésük márczius 31-ikével 
lejárt, hogy azt idejekorán megújítani 
szíveskedjenek, mert különben a lap 
megküldése fennakadást szenvedhet.

A  c s e h - t ó t  diktátor.
Két úri embert mutatunk be a 

szomszéd Trencsénmegyéböl. Az egyik 
Haydin Imre, a zsolnai járás volt fő- 
szolgabirája s volt országgyűlési kép
viselő, aki nemcsak a hivatalos ma
gyar körökben, hanem a tót népnél 
is igen népszerű ember, kivált azóta, 
hogy a kiszuezaujhelyi tüzkárosultak 
Kisegítésében mint a kerület volt 
országgyűlési képviselője úgy társa
dalmi utón, valamint a kormánynál is 
fáradhatatlan buzgalmat és ember
baráti szeretetet tanúsított. Termé
szetesen jó magyar hazafi is egyúttal. 
A másik Krizsán Zsigmond trencséni 
evaug. lelkész és trencsénmegyei 
főesperes, aki ezen kettős egyházi 
közhivatala ellenére is a tót nemzeti
ségi párthoz csatlakozott, sőt ennek 
elnöke, vezetője volt, vagy talán 
— névleg — még ma is az, s ezért 
magyar részről éppen nem részesül 
valami sok dicséretben. Ez a két úri 
ember valami megyei gyűlés után 
másokkal együtt a trencséni Erzsébet- 
szállóba ment, ahol közös ebéden 
vettek részt. A többit, illetve az egé
szet, mondja el maga Hodza Milán, a 
cseh-tót diktátor, akinek lapja, a 
Slov. Tyád. ezeket Írja „A trencséni 
esperes, a szomorú alakú lovag" ez. 
csikkében: „Krizsán Zsigmond ur
evung. lelkész Trenesénben. Nemcsak 
lelkész, hanem trencsénmegyei espe
res is egyúttal. Ezenkívül üres órái
ban elnöke a trencsénmegyei tót 
nemzetiségi pártnak. Tehát — Uram 
bocsi’! — nemzetiségi.

Haydin Imre ur rombadölt liberális 
kreatúra. A kiszuezaujhelyieknek ki
járt néhány kiló rothadt szalmát s 
ennek révén mint a trencséni tót nép 
jótevője szerepel. Előbb szolgabiró 
Vült; ezután országgyűlési képviselő. 
A tótoknak mindig esküdt ellensége 
' -olt. Befeketítette és denuncziálta a 
totókat. Azokhoz a férgekhez („hmyz") 
tartozik, amelyek belefurakodtak a 
“ t nép testébe.

Mikor Bánffy volt a gazda, a 
ánffy talpát nyalta; mikor Tisza volt 

* gazda, annak szolgált. Lábbal tiporta
i t 8 tótok lelkét és életét s egyike 

folt azoknak, akik miatt a tótok nem
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Általános Tudósító Vi
déki lapok központi hir
detési osztálya Budapest 
VII., Erzsébetkörut 41. sz.
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bírnak felszabadulni, hanem huzniok 
kell ellenségeiknek rabszolga-taligáját.

A magyarón-liberáiis Haydin — és 
az evang. lelkész és tót nemzetiségi 
párti elnök: hogy lehet ily két ember
nek nevét egy lélekzetvételre em
líteni ?

Vagy egy hóval ezelőtt történt, 
avagy máskor, elég az hozzá, hogy 
megtörtént. A trencsénmegyei urak 
valami hazafias csínyt követtek el a 
megyeházán és azután elmentek egy 
kis itókára a vendéglőbe. Velük volt 
Haydin is. S velük volt Krizsán 
Zsigmond. A hazafias iddogálás köz
ben ö tisztelendőségérek a nyelve is 
megoldódott.

Krizsán Zsigmond ur felállván 
helyéről, Haydint köszöntötte fel és 
körülbelül ezeket mondotta :

— Én protestáns ember vagyok. 
Mi protestánsok mindig protestáltunk, 
most is protestálunk. Protestálunk az 
általános szavazati jog ellen . . .

Hogy mit mondott*,iág és hogyan 
mondta, azt már talán ő tisztelendő- 
sége se tudja, elég az hozzá, Haydint 
köszöntötte fel mint jeles hazafit és 
az ország egyik oszlopát.

Igen természetes, hogy Krizsán 
Zsigmond arra mond felköszüntőt, 
akire neki tetszik és akkor s annyit, 
amikor s amennyi neki tetszik. De 
Krizsán Zsigmond lelkész, esperes és 
üres óráiban a tót nemzetiségi párt
nak elnöke is egyúttal. S erre való 
tekintettel egy pár kérdést kell fel
vetnünk.

Beszélik — s ő tisztelendősége is 
ezzel mentegetődzik, — hogy azt a 
felköszöntőt oly állapotban mondotta, 
mikor a nyelv és a szem már egy 
kissé akadozó és homályos volt. — 
Aminthogy általában véve emberi 
gyarlóság, hogy többet szeretünk 
hörpinteni, mint amennyi szükséges 
volna. De ez Krizsán Zsigmondnak 
még korántsem adja meg azt a jogot, 
hogy azt a magasztos ügyet beszeny- 
nyezhesse, amelyet képvisel. A pajtás 
pajtás és a pap pap, a tót nemzeti
ségi párt elnökének azonban józan és 
tiszteletreméltó embernek kell lennie.

A trencsénmegyei tót nemzetiségi 
párthoz ezt a kérdést intézzük: Váj
jon elnüke-e még Krizsán Zsigmond? 
Vájjon ott ül-e még Haydin pajtása 
a párt első székében? Hogy az ilyen 
elnök miatt minden becsületes tót 
ember szégyenkezik, azt tudjuk. De 
vájjon a trencsénmegyei tótok köte
lesek-e eltűrni, hogy nyilvánosan az 
arezukba köpjenek?

Lapk iadó : M DSHÓ EZI FEKEKEZ IÍÉ

A trencséni evangélikus egyház
hoz és a trencsénmegyei evangélikus 
esperességhez pedig ezt a kérdést 
intézzük: Vájjon a liberális puszi- 
pajtás ellen meginditották-e már a 
fegyelmi vizsgálatot? Vájjon az az 
ur járul-e még az oltár elé s följár-e 
még a szószékre? Ajkára veszi e még 
a Krisztus nevét? Vájjon megenged
hető-e, hogy Isten mellett a tót nép 
liberális pióczáinak is zengjen dicső
séget?"

A cseh-tót diktátor nemzetiségi 
őrületének ezt a legújabb emanáczió- 
já t nem azért közöljük itt, mintha 
talán Haydin Imre a ml védelmünkre 
szorulna, avagy pedig mintha Krizsán 
Zsigmondért akarnánk síkra szállni; 
de közöljük azért, hogy úgy a ma
gyarokat, mint a tótokat figyelmessé 
tegyük arra, hogy mi vár az u. n. 
iutelligencziára, ha a Hodza Milánnak 
halina-uralma, a legmeztelenebb és 
legszemérmetlenebb demagógia lépne 
valaha életbe ebben az országban.

Ismételten sürgetjük s követetjük a 
nemzetiségi tót sajtó megrendszabályozá- 
sát, mert akik e szabadság jogával élni 
nem tudnak s vele az ország békéjét 
veszélyeztetik, a nemzet veszedelmét okoz
zák, azok méltatlanok arra, hogy e jogot 
élvezzék. Nemcsak a király személyét 
és méltóságát, hanem a nemzet érde
keit is kell a kir. ügyésznek és a 
bíróságnak megvédenie a sajtó túl
kapásaival szemben.

*

A trencséni esperesnek ugyancsak 
hamar védője is akadt a tót túlzók 
táborában a vágujhelyi tót apostol 
dr. Markovié Gyula személyében, aki 
túlélésnek tartja a Slov. Tyzd. kriti
káját, mert — úgymond ha min
denkire, aki egyszer-másszor tót kö
telességeiről megfeledkezik, oly élesen 
lövöldöznénk, kevés olyan ember 
akadna akit meg nem lőnénk s az 
árva evangélikus lelkészek már rég 
a holtak között volnának. — Krizsán 
értékes szolgálatokat tett a tót egy
háznak és népnek s hihető, hogy a 
jövőben is következetes lesz önma
gához.

A cseh-tót diktátor édes örömest 
helyt adott a védelemnek, de nem 
ismeri be, hogy kritikája tulszigoru 
volt, mert ha az egyszerű földmive- 
sektől megköveteli, hogy törhetetlen 
hűséggel ragaszkodjanak tót nyelvük
höz, úgy ezt fokozott mértékben meg 
kell követelnie az esperestől és a 
tót párt elnökétől. És ha két hónapon
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át érkeznek panaszlevelek a szer
kesztőséghez, amely azután meg is 
győződik a panaszok alapos voltáról, 
mi mást lehetett tenni, mint nyilvá
nosságra hozni a dolgot. Haydiu mint 
marhákról, disznókról emlékezett meg 
felkoszöntöjében a tótokról, akik az 
általános szavazati jog behozatalával 
uralomra jutnának s erre Krizsán is 
beszélt e jog ellen, ezt elhallgatni 
nem lehetett.

így a Slov. Ty2d.
Semmi közünk Krizsán espereshez 

és a felköszöntőjéhez, s ha a tót lap 
megtépázza érte, védekezzék, amivel 
nyíltan beismeri, hogy igenis szit a 
hazafiatlan tót párthoz s ez esetben 
azt kérdezzük az illetékes püspöktől, 
tudomása van-e arról, hogy Krizsán 
Zsigmond trencsénmegyei esperes a 
tót nemzetiségi párt treneséui veze
tője, s ha igen, szándékozik-e vizs
gálatot indítani ellene s ö: arra kény
szeríteni, hogy hazaíiat’an politikai 
működését abbahagyja'-

A tót nemzetiségi terelései! 
a történeti igazság Világításában.

VI.

Gróf Zay Károly szerepe a tótoli Kiirtásában.
Hazatérve eldicsekedtek bécsi si

kereikkel s még vakmerőbben hir
dették pánszláv álmaikat, mikor 
pedig Jozeffy szuperintendenst s né
hány bomlott fejű fiatal agitátort 
pörbe fogtak, az ősz püspök a nádor
tól kért közbenjárást és oltalmat, 
aki azonban e szavakkal bocsátotta 
el: „Óvakodjanak önök minden haj
togatástól és viseljék magukat csen
desen 1“ S  ők dehogy óvakodtak a 
bujtogatástól, dehogy viselték magu
kat csendesen! Csak mikor aztán 
Hurbant és az ő felkelő csapatait 
éppen a bécsi császár katonái ker
gették szét, később pedig, mikor a 
magyar nemzet vesztét a maguk 
hasznára akarták kiaknázni és memo
randumokat hordtak Bécsbe, külön 
„Okolie“-t kérve a hü „tót nemzet” 
számára, siket fülekre találtak. Hogy 
is mondta egyszer a császári „Mit 
Rebellen verhandle ich nicht!“ S a 
a  Hurbanisták és memorandisták lel
két ennél sokkal nagyobb bűn nyomta: 
a  saját hazájuk, a saját testvérük 
ellen fogtak fegyvert!

De erről később!
A tót nemzetiségi agitátoroknak 

nemcsak tót egyesületeket sikerült 
alapítani, amiben senki sem akadá
lyozta őket, hanem az evangélikus 
egyház még tanári állást is szervezett 
a pozsonyi liczeumon a tót nyelv és 
irodalom tanítására, ami ellen nem 
lehetett kifogása senkinek, mert hisz 
tót papokra és tanítókra volt szük
sége az egyháznak, amelynek bár cseh 
volt és most is cseh az egyházi ny elve, 
mivel cseh nyelvű bibliát és ugyan- 
lyen éuekes- és im akönyveket is
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használnak az evang. tót templomok
ban, a tótot sem nélkülözhette. Ámde 
nem a tót nyelv és irodalom fejlesz
tése, hanem — mint később a nagy- 
rőczei tót főgimnáziumon is — a 
pánszlávizmus és a magyarok ellen 
való gyülölség terjesztése volt e tót 
tanári széknek be nem vallott czélja, 
amelyet azonban Stúr Lajos, a tót 
professzor, egy cseppet sem titkolt. 
Valami tót önképzőkört is szervezett 
Stúr, aki tót lapot is szerkesztett, de 
csak bárom hónapig, mert a pozsonyi 
jogászok, felháborodva hazafiatlan 
üzelmein, megfenyegették s ő kény
telen volt Bécsbe menekülni, ahonnan 
Lőcsére tette át székhelyét, ahol az 
ottani gimnáziumnál folytatta azt, a 
mit Pozsonyban félbenhagyott, valami 
Hlavacsek nevű tanárral szövetkezve, 
aki az ottani tót önképzőkörnek ve
zetője volt. De itt is utolérte meg
érdemelt sorsa.

A „Társalkodó” czimü lap ugyanis 
már 1840-ben „A’ Panslavismus cseh- 
szlav hősei Lőcsén" czim alatt egy 
czikkelyt közölt, amelyről gróf Zay 
Károly egyházi főfelügyelő is tudo
mást szerzett s amely czikkelyben a 
lőcsei tót diákok pánszláv viselkedé
sét leplezte le és ostorozta az újság. 
Gróf Zay Károly jóakaró atyai han
gon irt levelet intézett a tanári kar
hoz s a tanárok eszéhez, szivéhez 
apellálva, kérte őket, hogy a növen
dékeik hazafias érzelmeit ápolják, 
gondozzák, nehogy szégyent hozzanak 
majd az egyháffa. „Az ellen az anyai 
öl ellen dühöngeni, amelynek szellemi 
és anyagi jólétünket köszönhetjük, 
— Írja egyebek közt a nemes gróf — 
azt rágalmakkal és átkozódásokkal 
beszennyezni; anyanyelvűnket, amely 
a szabadság, az intelligenczia, a pro
testantizmus éltető eleme, elnyomni 
akarn i; az értelem és a humanitás 
örök parancsolatait s a kormánynak 
ezekre vonatkozó törvényes rende
letéit gúnyolni a bűnök legfőbbike: 
ez auyagyilkosság.” De hát mikor a 
lőcsei diákoknak és némely profesz- 
szoruknak — a Kollár tanítása sze
rint — az édesanya ölénél, a hazá
nál még jóval magasztosabb ideáljuk, 
bálváuyuk volt: a pánszlávizmus, a 
mesebeli Pánszlávia! A nemes gróf 
atyai intelmei falrahányt borsó ma
radtak s Hlavacsek-Stúrék vigan foly
tatták lőcsei kis játékaikat, mert hisz 
most már a császárt és hatalmas 
kanczellárját a pártjukon vélték.

A Pietor-brosura mindezeket más
kép tudja. Szerinte Stúr Lajost 1843. 
deczember 31-én távolították el a 
tanári székből, mivel a pánszláv esz
méket terjesztette, mire a tót ifjúság 
tüntetőén otthagyta a pozsonyi liczeu- 
mot és Lőcsén folytatta tanulmányait. 
(Ami ékesen szóló bizonyítéka a Stúr 
Lajos és tanítványai hazafiatlan érzé
sének.) — A „Slovenskje Národnje 
Novini” szerkesztését pedig csak 
1845. augusztus 1-jével kezdte meg 
Stúr Lajos. Csak ennyit tud a bro
súra, — hát legyen kedve szerint,

mert ez mit sem változtat azon a 
meztelen tényen, hogy kathedrája is 
volt a tót nyelvnek, amely kathedrá- 
ról a zayugróczi szerény evangélikus 
rektornak nagyratörő fia, a pánszlá
vizmus utópisztikus ábrándjait és 
hazát, nemzetet feledtető tanait hir
dette tanítványainak a tót nyelv és 
irodalom helyett, ami aztán, eltekintve, 
hogy ez a métely az evangélikus 
egyház tót részét az egész Felvidéken 
veszélyeztette, úgy, hogy már a tem
plomokban a szószékről is szidalmaz
ták a magyarságot, mint a tót nép 
zsarnok elnyomóit, — arra indította 
az egyházi főfelügyelőt, Zay Károly 
grófot, hogy a tót nemzetiségi kérdést 
tanulmányozza s kötelességéhez ké
pest rendet csináljon abban az egy
házban, amely már-már a hazaíiatlan- 
ság bűnébe esett.

Megtudtuk a Kerékgyártó Árpád 
történetéből vett fenti idézetből, hogy 
az 1841 szeptemberben tartott egye
temes gyűlésen „a magyar érzelmüek 
nem akarták a vádak felhalmozásával 
a kedélyeket elmórgesiteni, hanem 
kíméletes hallgatással mellőzték a 
pánszláv irányok részleteit”, ami a 
Pietor brosúrája szerint annyit jelen
tett, hogy „a tótokat és a tót nyelvet 
ki kell irtani”. Halljuk hát azt a had
üzenetet is, amellyel Zay Károly gróf 
már egy évvel korábban, 1840 szept. 
hó 10-én az egyetemes gyűlés előtt 
mondott főfelügyelői székfoglaló be
szédében a tótok ellen való irtó há
borút megindította.

Egy igénytelen kis könyvecske 
fekszik előttünk. Teljes czime ez: 
„Protestantizmus, Magyarizmus, Sla- 
vizmus. Als Antwort auf die gégén 
Gráfén Cári Zay, Generalinspektor 
dér evangeliscben Kirchen u. Schulen. 
A. C. in Ungarn, ercheuene Schrift. 
Vöm aller Menchen Freunde nur dér 
Finstrelinge Feinde. Leipzig, 1841. 
Verlag vöm Georg Wigand." Ez a 
kis irat védelmébe veszi Zay grófot 
azon támadás ellen, mely azért érte, 
hogy a magyarországi evangélikus 
egyháznak jövőjét abban látta leg
jobban biztosítottnak, ha megmagya- 
rosodik, miért is a tótok egy része 
a csehekhez, hol pedig az oroszok
hoz való szitását nemcsak mint magyar 
ember, hanem mint lutheránus is a 
leghatározottabban elitélte, kimutat
ván azt, hogy a tótnyelvü evangéli
kusok sem Oroszország fensőbbsége 
alatt, sem pedig abban a nyugati 
szláv birodalomban, amelynek alapí
tásáról akkoriban a csehek, morvák 
és tótok oly élénk és színes álmokat 
szőttek, vallásukat oly szabadon nem 
követhetik és fejleszthetik, mint azt 
a magyarokkal való jó egyetértésben 
és testvéri szeretetben, a velők való 
benső egyesülésben s nemzeti össze
olvadásban tehetik. Továbbá azért, 
mivel még ennél is tovább ment és 
a magyarországi protestánsoknak 
egyesülését is sürgette, minthogy “ 
különböző nyelvű (tót, német, magyar) 
lutheránusoknak a „magyar hitüek”-
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kel (reformátusokkal) való egyesülé
sében legbiztosabb eszközét látta a 
magyarországi protestantizmus meg
erősödésének.

Ezúttal azonban nem erről, hanem 
a nemes grófnak 1940. szeptember 
hó 10-én Pesten mondott beszédéről 
akarunk megemlékezni, szó szerint 
közölve — okulásul azoknak, akiket 
illet — belőle azt a részt, amely az 
akkori inkarnátus tótoknak szólt, de 
amely még ma is aktuális, sőt talán 
ma inkább, mint valaha.

„Nagy-tekintetű gyülekezet", — igy 
folytató mélyen átgondolt, gyönyörű 
beszédét a nemes gróf, miután külö
nösen a gondos népnevelós szüksé
gességét és áldásait behatóan s nagy 
tudással, lelkesedéssel fejtegette, — 
még egy közös érdekünk van, a 

melynek ápolása nélkül mindazon 
üdvös határozatoknak a magva, a 
miket itt hozunk, vagy terméketlen 
talajra esik, vagy pedig, ha már csi
rát eresztett is, virágjában elpusztul; 
egy közös érdekünk, amelyen hazánk 
törvényes fennállása, szabadságunk 
megtartása, a protestantizmus élet
ereje alapul, amelyen tehát e haza 
fiai, első sorban pedig a protestánsok 
törekvéseinek egyesülniük kell. Ez a 
közös érdek nem más, mint a mi 
nemzetiségünk fejlesztése és mivel 
közös nyelv nélkül népélet nem kép
zelhető : a haza megmagyarositása. 
Jól ismerem e szavaim horderejét; 
ismerem azoknak emitt lelkesítő, 
amott pedig lesújtó hatását honfi
társaim .szivére; sejtem az izgatott, 
ellenséges elemek szenvedélyének 
fellobbanását; de az én hitem, az én 
hivatalom és az én legbensőbb meg
győződésem azt a szent kötelességet 
rójják rám, hogy e tárgyra vonatkozó 
nézeteimet tartózkodás nélkül el
mondjam.

Mélyen tisztelt gyülekezet! Minden 
elfogulatlan és a történelemben já ra
tos magyar ember a velünk testvéri
sült szláv nemzet korát, történelmi 
nagyságát és művelődési fokát szí
vesen elismeri, sőt bevallja, hogy a 
tótok hazánknak őslakói és hogy 
annak a magyarok által való birtokba
vétele ezek győzelmének a gyümölcse. 
Itt azonban, ezen a helyen el kell 
hogy némuljanak a hiúság igényei és 
el a hatalom szavai. Sokkal magasabb 
szempontból kell hazánk magyarosí
tásának eszméjét tekinteni; mert hisz 
e magyarosítás győzelme az intelli- 
genczia és az alkotmányos szabadság 
örök jogainak a kiküzdését, elnyo
mása pedig az európai műveltségnek 
a középkor lomha stagnálásába való 
visszasülyedését jelentené. Mert a 
ni»gyar nyelv önállóságánál fogva 
C81>k a saját maga érdekét, tehát 
ö'ak a magyar elem fejlődését czé- 
tozuatja s ez az elem, viszonyainkra, 
elveinkre s szellemi és anyagi jó- 
éttlnkre való tekintettel természete

sen és szükségszerűen csak az intel-
'geneziának ^s a korral haladó

kotmányos szabadságnak hódolhat;
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mivel ellenkező esetben a szlávizmus 
haladásával nemcsak hogy a közös 
jólétünket biztositó magyar elem fej
lődése aránylag korlátoztatnék, hanem 
közvetve idegen elemeknek is hintet
nék el a magva hazánkban, amely 
csakhamar eiburjánozna itten. Tudom 
Ugyan, hogy tót testvéreink az alkot- 
mányságunkat veszélyeztető mellék- 
czólt — még pedig joggal — üres 
rémképnek, gonosz lefogásnak mond
ják (Vezéreik akkor is képmutatók 
voltak, mint most. Szerk.), mivel csak 
anyanyelvűk fejlődése és nemzetisé
gük fentartása az ö közös törekvé
süknek a czélpontja; —• de bármily 
tiszták legyenek is szándékaik, a 
ház'hoz, hithez és királyhoz való 
ragaszkodásuk pedig rendíthetetlen 
és liü : czéljukat még sem érhetik el 
s törekvésüknek más eredménye nem 
lehet, mint vagy hasztalan elfecsére- 
lése szellemi erőiknek, vagy pedig 
idegen elemeknek hazánkban való 
térfoglalása. Most vájjon hát remél- 
hetik-e tót testvéreink, hogy a ma
gyaroknak a nemzeti önállóságukért 
folytatott küzdelme mellett a maguk 
külön nyelvük fejlesztését akadály
talanul folytathassák ? Hogy a román, 
germán és más érdekek harczábau 
képesek lesznek a maguk nemzeti
ségi önállóságát győzedelmesen fenn
tartani? Hiú remény! A korábbi köl
csönös érintkezés kötelékei meg 
vannak o ldva; az a középpont, a 
melyben hazánk összes-nyelvei össze
olvadtak, amelynek oltalma alatt 
szabadon s egymásra nézve kárt nem 
hozóan fejlődtek, —• a latin nyelv 
már nincsen többé az élő nyelvek 
között. A német és román törzsű 
népek pedig, amelyek a magyar 
nemzet fejlődésében alkotmányos jo
gaik főbiztositékát ismerik föl, bizo
nyára nem fogják egy idegen nem
zetiségnek fejlődését és gyarapodását 
előmozdítani, sőt inkább tőlük telhe
tőén, közvetve vagy közvetlenül, 
megakadályozni igyekszenek azt. S 
amint eleddig még soha sem volt hü, 
elfogultan szeretett tót testvéreink 
szándokában, hogy a többi idegen 
elemeket segítségül hívják, úgy ezen
túl sem fognak az intelligenczia és a 
szabadság elnyomásához, a vallás 
életereinek megsebesitéséhez, a des- 
potizmus erősítéséhez, a saját maguk 
egy idegen nemzetben és nemzetiség
ben való elmerüléséhez segédkezet 
nyújtani! így hát minden kötelesség- 
tudó állampolgárra, a szabadság- és 
műveltségért küzdő minden bátor 
harczosra, a királyi ház minden hü 
alattvalójára nézve — ha az elva- 
kultság vagy a káros mellékcélok kö
vetésének gyanúját magától el akarja 
hárítani, — szent kötelessége, hogy 
hazánk magyarosodását férfiasán elő
mozdítsa.

Meg vagyok arról győződve, hogy 
ily viszonyok között tót testvéreink 
óvakodni fognak attól, hogy a nyel
vükhöz való tüntető ragaszkodásuk 
által szabadságukat s a mi még drágább,

vallásukat veszélyeztessék. Mert, is
métlem, mi lehet az ő szilárd kitar
tásuknak a jutalma? Talán bizony 
polgári és egyházi szabadságnak, tör
vényes önállóságnak a kivívása? Szó 
sincs ró la! Mert ezen előnyök csakis 
a magyarokkal való testvéri szövet
ségben érhetők el és tarthatók meg. 
Nos hát mi? Az a fájdalmas öntudat, 
hogy az önkényuralom diadalmasko
dásának, a haladó műveltség meg
semmisítésének eszközül szolgáltak! 
őszintébben és nagyobb bensőséggel 
senkisem tisztelheti nálainnál jobban 
az egyéni és közös jogokat, amiket 
a nemzetiség fogalma magába zár s 
igy polgártársaimnak anyanyelvűkre 
vonatkozó minden igényét is tisztelem 
és elismerem; de mindezeknél többre 
becsülöm az egyes polgárnak és az 
egész népek szellemi és anyagi sza
badságát és műveltségét s hogy 
ezen fenséges jogoknak még az 
anyanyelvét is feláldozza, ha kell, ez 
minden értelmes és halhatatlan lény
nek a szent kötelessége. — Ahol a 
szabadság és a műveltség az ön
kénnyel és egy merev stabilizmus 
bilincseiben levő orthodoksziával 
szembeszáll a küzdő téren, — vájjon 
hol van ilyenkor a protestánsoknak 
a helye ? Mert azt csak nem hihetem, 
hogy az ö soraikban bárkit is ámí
tani lehetne az északi türelmesség 
csalképeivel. „Facta loquuntur!“ Ha 
a katlioliczizmus életerejét megbénít
ják, a protestantizmusra kerül a sor.

Nagytekintettl Közgyűlés! Nem 
kételkedem, hogy az itt felsorolt 
okok e haza minden tót fiát meg
győzik arról, hogy országunk meg- 
magyarositásának az eszméje nem 
egynéhány, a hiúságtól elvakult szé
dülő agynak a szörnyszülöttje, hanem 
hogy az az alkotmányos világ rendít
hetetlen közvéleményének a term éke; 
hogy az én merész föllépésem a 
magyar nyelv és nemzet érdekében 
nem megrögzött, ferde előítéleteknek, 
gyülölségeknek, türelmetlenségnek, 
hanem benső meggyőződésemnek a 
kifolyása. Mert ez az áldott föld 
anyám nekem; a protestantizmus a 
nevelőm, az osztrák uralkodóház 
számlázottjai atyai uralkodóim; az 
ezekhez való hűségem siromig fog 
tartani, érdekükben utolsó csepp vé
remet is kiirtom.

Hogy azonban e fontos vállalko
zást fényes siker koronázza, a ma
gyar nyelvet sem erőszakkal, sem 
kerülő utakon terjeszteni nem szabad. 
Az üzelmek itt semmire sem vezet
nek, ezek csak izgalmat, elidegenítést, 
ellenszegülést és gyűlöletet kelthet
nek. Bízzuk a meggyőződés, a szent 
igazság ezen ügyét a minden emberi 
kebelben lakozó és mélyen gyökerező 
szabadságszeretetre ; oltsuk bele pol
gártársaink kebelébe a hazai nyelv 
iránti szeretetet s ne a győzők hatal
mára, hanem az ö értelmükre, szi
vükre hivatkozzunk. Szilárdítsuk meg 
azt a meggyőződést, hogy az ország 
megmagyarositásának az eszméje nem
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a hiúságnak, nem az önkénynek, nem 
a nemzetiségek megvetésének, hanem 
a tiszta igazságnak a kifolyása; hogy 
minden kísérlet, mely ezen eszme 
megvalósításának akadályokat gördít
hetne útjába s valamely más hazai 
nyelvnek elterjedését czélozná, a 
műveltségnek, az alkotmányos alap
elveknek, a protestantizmusnak el
nyomását je lentené; hogy tehát a 
magyar nyelv leghívebb őrzője és 
védelmezője hazáuk, Európa a pro
testantizmus szabadságának; győzzük 
meg tót testvéreinket arról, hogy a 
magyarság győzelme az ész, a sza
badság, a műveltség győzelme is 
egyúttal!“

Világosan látni való e beszédből, 
hogy gróf Zay Károlynak semmiféle 
erőszakos és irtási szándékai nem 
voltak a tótokkal szemben s ha va
lamivel vádolható, hát ez minössze 
az, hogy talán túlságosan féltette a 
felügyeletére bízott egyház tót részét 
az orosz befolyástól, ámde erre az 
aggodalomra maguk a tót vezérférfiak 
adtak okot nagyon is gyanús visel
kedésükkel s egész ténykedésükkel, 
s igy, ha Zay Károly gróf egyben- 
inásban erélyesebb rendszabályokhoz 
is folyamodott a pánszlávok meg
fékezésére, ezt azok csakis maguk
nak tulajdoníthatják.

Magyar nemzeti közművelődés.
XIII.

Művészet.
A (áriafok mit vészi jeleni őségével a szin

tén biztosítottnak tekinthető anyagi síkor úgy
szólván eltörpül ama dús eredmény mellett, 
melyet a tárlatoknak erkölcsi sikerétől várunk. 
A tárlatok sikerének két nélkülözhetetlen kel
léke van, ugyanis a mentül tömegesebi) láto
gatottság és a tárlatok anyagának fokozatos 
művészi értéke. A tömeges látogatottság köny- 
nyen lesz elérhető, ha úgy a szövetség, mint 
az egyesületek, nem bizakodván saját erejükre, 
a turnusokba eső városok összes társadalmi 
réiegeiböl álliiják össze a kiállításokat előké
szítő bizottságot, továbbá ha a kiállítás tarta
mának több napján a rendesnél olcsóbb be
lépési dijakat adnak ki a szegényebb nép
osztály részére. A kulturális érdek megköve
teli, hogy a tanuló ifjúságnak díjmentesen 
mutassák a tárlatot.

E (éren nagy missziója van az úgynevezett 
vándortárlatoknak, mert alkalma nyílik a 
tanuló ifjúságnak gyakorlati ufón is képezni 
művészi Ízlését, művészeti értelmét, ha a tár
latok megmutatásához kellő magyarázatot is 
füzünk. Ami pedig az anyag művészi kvali
tását illeti, ezen fokra csak akkor emelked
nek majd a tárlatok, ha művészeink legalább 
némi garancziát látnak arra, hogy a kiállított 
tárgyuknak vevöközünsége is lesz, mert kü
lönben nem igen teszik ki műtárgyaikat a 
vasúti szállítás s a többszörös be- és kicsoma
golás viszontagságainak. Ez a garauczia pedig 
— melyet a kiállító művészi gárda jogosan 
megkövetelhet — könnyen megszerezhető 
volna az által, ha az Ö Felsége és a kor
mány által képzőművészeti vásárlásokra szánt 
összeg egy része a vidéki tárlatok anyagából 
kiszemelt műtárgyak megszerzésére fordittatnék.
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Csak ily módon készfethetnök művészeink 
legjobbjait is arra, hogy műtárgyaikat a vi
déki tárlatokon is bemutassák, másrészt pedig 
csak ily módon lehetne megszüntetni azt az 
óriási különbséget, mely a fővárosi és vidéki 
tárlatok művészi értéke között a mai napig 
fennáll.

A fővárosi és vidéki tárlatok művészi érté
kének nivellálása nem kell, hogy szükség- 
szerüleg maga után vonja a fővárosi tárlatok 
visszaesését, mert ott a művészi nívónak 
fenntartására mindig elegendő biztosítékot 
nyújtanak az ott Kiosztásra kerülő kitünteté
sek. jutalmak és a fővárosnak aránytalanul 
nagyobb müvásárló közönsége.

A vidéki tárlatoknak magas művészi 
becsét leginkább emelhetné azon körülmény, 
ha a vidéki társadalom kellően méltányolva 
a művészeti kultúra nagy jelentőségét, fényűző 
hajlamait lakásaik berendezésével, eredeti 
műtárgyak beszerzésével elégítené ki, ha a 
vármegyék, körök, asztaltársaságok megmoz
dulnának, nagyrabecstilt tagjaikat, vagy a 
helyi viszonyaiknak legmegfelelőbb történelmi 
epizódokat megfestetnék. Ez esetben kiválóbb 
művészeink, kik a vidéki tárlatokon most 
csak elvétve jelennek meg, már csak azért 
is leküldenék becsesebb müveiket, hogy a 
vidék közönségének — esetleges megrende
lések reményében — bemutatkozhassanak.

Művészi kultúránk fejlesztése tekintetében 
nagy horderejű lépés volna, ha a Képzőművé
szeti Társulat fél tagsági díjjal a vidéki tagok 
intézményét is felvenné alapszabályaiba, még 
pedig oly kikötéssel, hogy a vidéki tagoknak 
megadott ezen kedvezményt csak azok vehe
tik igénybe, kik a szövetségben részes vala
mely egyesületnetí tagjai.

így a Társulat taglétszáma talán már a 
második csoportos kiállítás idejéig több ezerrel 
is megszaporodnék, akik tagsági dijaik czimén 
szintén megkapnák a „Művészet* czimü folyó, 
iratot, mely minden művészeti kérdést felölelve, 
a tárlatok színes reprodukczióival kellő tájé
kozódást nyújtana a vidéki tagoknak is a 
művészeti élet eseményeiről és ily módon fel 
lehetne kelteni és állandóan ébrentartani a 
vidéki közönség művészeti érdeklődését, Kul
turális eredményeként okvetlenül maga után 
vonná azt, hogy művészeti ügyeink rövid 
időn belül közszájon forognának, teret nyer
nének a vidéki szalonokban is és pedig nem
csak mint é.dekes társalgási téma, hanem 
élvezetes, gyönyörködtető és Ízlésfejlesztő lát
ványosságban a falakon, állványokon, beren
dezésben és általában minden terén. Ahol a 
fény űzési bajiam, veleszületett művészi érzék, 
kifejlett kedély- és érzelemvilág oly mérték
ben van meg, mint azt a magyar nemzetben 
találjuk, ott, ha kitartással, együttes akarattal 
küzdünk a művészet általánosításáért, bizton 
remélhetjük, hogy működésünknek meg lesz 
a kellő sikere. Ha talán az első időben csupán 
csak az újdonság, divat karakterével lép is 
fel s rövid életű lesz is; ha népünknek lel
két vesszük alapos művelés alá, csakhamar 
elérkezik majd az idő, midőn népünk sem 
utánzási ösztönből kultiválja a művészetet, 
de lelki szükség fogja kényszeríteni arra, 
hogy mindenben az ellenállhatatlan csodaerejü 
szépet koresse, hogy a szép kultusza által 
szivét minden szép és jó iránt fogékonnyá, 
családi otthonát meleggé, erkölcseit nemessé 
tegye.

Az ügy szolgálatában nagyon czélravezető

eszköz volna, ha a szövotség közlönyében a 
hölgyeknek külön rovatot nyitna, melyben 
Ízlését minden tekintetben a legaprólókosabb 
házi teendőkben is helyes utón irányítaná, 
másrészt pedig időnként a Divatlapnak meg- 
felelő mellékletet hozna, melyben magyaros 
stilü kézimunka mintákkal szolgálna idegen 
minták szerint munkázó hölgyeinknek.

Ha a kifejtett intencziók mellett meg
ragadjuk az említett módozatokat a szép 
művelésére, kies hazánkban erős gyökeret 
ver majd a szép kultusza, ami olyan uj faji 
vonást kölcsönöz majd nemzetünknek, mely 
a legválságosabb körülmények között is meg
óvja őt a pesszimus romboló hatásától és 
s z ív ó s  karaktere, életerejébe vetett hite újabb 
támasszal erősödik. A közművelődési egyesü
letek szövetségének lesz feladata, hogy 
hazánkban a művészetnek népszerűséget 
teremtsen.

A tót, szerb és román néphez!
Egymást követik a. nemzetiségi szervez

kedési értekezletek és felhívások, a  tótok 
részéről — mint inár lapunk egy előző szá
mában említettük — Hodza és Skycák intézi ok 
fölhívást a „Slov. Tyzd.“-ben a tótokhoz; 
majd megalakult Zsolnán a tót néppárt, most 
pedig a volt nemzetiségi orsz. képviselők ha
tározlak el ilyen felhívást a tót, szerb és 
román néphez, melyet a „Slov. Tyíd.w fel
tűnő helyen közölt (a „Nár. Nov.* még nem 
vett róla tudomást) s melyet kivonatosan 
alább mi is közreadunk. A „Slov. Ty2l.“ 
rendkívül erős akcziót indított meg, ügynökei 
bejárják a Felvidéket, hogy a lapot terjesz- 
szék, csak aminap is csíptek és tolonczoltak 
el egyet Trencsénbaánból, szóval mozgolód
nak, készülődnek, mi pedig még egyre csak 
azon tanakodunk, parlamentáris-o a kormány, 
vagy inparlamentáris, lizessünk-e adót, vagy 
ne fizessünk ? A szervezkedéssel még ráérünk, 
pedig „nyakunkon a tótok hada*.

A felhívásból ki-ki megdőlheti kommentár 
nélkül is, hogy a nemzetiségek mit akarnak 
s ha még ebből sein vonhatnék le a tanul
ságot, úgy akkor hiába való minden intés cs 
buzdítás! A feIhívás — lényeges részeiben — 
ekképen hangzik:

„A képviselőházban 1905. évi május ha
vában beterjesztett fölirati javaslatunkban 
kifejezést adtunk ama fölfogásnak, hogy úgy 
iiz ország népei összeségének, mint a dinasz
tiának érdeke gyökeres belpolitikai reformo
kat igényel. Az általános választói jog és a 
nemzetiségi egyeulőjogusitás biztosításában 
láttuk azokat a garancziákat, melyek hiányá
ban alkotmányosságunk és a dinasztiához való 
viszonyunk végzetes krízisbe kell, hogy jus
son. Spec/.iális nemzetiségi bajaink és külön
leges pártprogrammjainkba befektetett, egycb 
aspiráczióink szőnyegre hozatalától el kellett 
tekintenünk, mert a politikai helyzetet kizá
rólag a korona és az országgyűlés többséget 
képező koaliczió közötti konfliktus uralta. E 
konfliktus elhárítását ezélzó közreműködésre 
alkalmas talajt nem találtunk, egyrészt azért, 
mert a mai képviseleti alap az ország népes
ségének megfelelő képviseletét lehetetlenné 
tette, másrészt azért, mert nekünk e konflik
tus előidézésében részünk nem volt s igy 
azért felelősséget nem vállalhatunk. Közre
működésünket egyenesen megokolatlanná tette 
volna az a körülmény, hogy pártunk, mely
nek programmja a válság megoldására nézve 
föltétlenül hasznos anyagot tartalmaz, a korona 
által meg nem hallgattatott, továbbá az, hogy 
jóakaratot és komoly törekvést a nemzetiségi 
egyenlőjoguság megvalósítására Lehol sem
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tapasztaltunk. Ily körülmények között arra 
kellett szorítkoznunk, hogy a válság okát és 
kiinduló pontját objektív kritika tárgyává 
tegyük. E tekintetben az ország nőm magyar 
nemzetiségi népe azt a meggyőződést nyilvá
nította, hogy a magyar vezényszónak a kö- 
zös hadsereg magyarországi csapataiba leendő 
behozatala a válság végleges s az összes tó- 
nvezőket kielégítő megoldására távolról sem 
aíkalmas.

Most, midőn az 1867 es kiegyezési törvény 
kereteit a magyar politikai pártok feszitik és 
a midőn nyilvánvaló, hogy az a törvény tá
volról sem felel meg ama közjogi vonatko
zásoknak, melyeket 1867-hon az uralkodó 
kontemplált, csak a helyzet tiszta megvilágí
tásának kötelességét gyakoroljuk, midőn azon 
véleményünket nyilvánítjuk, hogy az 1867. 
évi XII. törvényczikk a monarkia két állama 
közötti viszony további föntartására alkalmat
lanná vált. A kiegyezési törvény inig egy
részt homálylyal vonta be a felségjogok s 
az államszuverénilás kölcsönös viszonyát, a 
kormányoknak velünk szemben szabad kezet 
biztosított a belpolitika minden terén, békóf 
verve ama törekvésekre, melyek a népeknek 
•politikai szabadságot, biztosítani s azokat a 
dinasztiával egy hatalmas érzésben összefor- 
rasztani óhajtanák. A belpolitika terén biz
tosított szabad kéz segítségével a kormányok 
rideg párt-uralmai léiesilettek. mely pártura
lom egy osztály és egy faj egyeduradalmá- 
Jioz vezetett. Ellenben a nép széles rétegei
nek politikai jogosultságát, részben mestersé
ges korlátokkal, részben különleges, minden 
emberi jogot gúnyoló adminisztratív rendsza
bályokkal illuzóriussá tették. így magyaráz
ható meg. hogy a parlamentből a nemzetiségek 
majdnem egészen, a munkásosztály pedig 
teljesen ki lett zárva. Az igy összeállított 
parlament az ország valódi képviseletének 
nem tekinthető és igazolja ama általunk rég 
hangoztatott fölfogást, hogy alkotmányossá
gunk puszta hazugság, melynek leple alatt a 
legkirívóbb faj- és osztályuralom honosul! 
meg.

Az 1867-iki kiegyezés alapján meghono- 
sült. politikai rendszer a nemzetiségi egyen
jogúság és a jogegyenlőség eszméjét az állami 
élet minden terrénumáról kiküszöbölve, meg
ingatta magát az alapot és a kiegyezési müvet 
diszkreditálta. A kiegyezés belpolitikai tartalma 
négy évtizeden át a nép széles rétegeit nem 
juttatta ama politikai jogokhoz és ama társa
dalmi és gazdasági poziczióhoz. melyet a 
termesze es fejlődés a néptől büntetlenül meg 
nem tagadhatott volna. Ezért emberi jogon 
és a jogegyenlőség elvénél fogva követeljük 
a mulasztás orvoslását, követeljük, hogy most, 
mikor a kiegyezés támasztékai roskadoznak 
és midőn a kiegyezés revízióra szorul, ez a 
revízió az ország népe összeségének közben- 
jötlével és oly irányban jöjjön létre, hogy a 
különböző népek kellő érvénvesülése bizto
sit! assék és a széthúzó eleinek rombolásának 
gát vettessék. Követeljük ezt az állam és a 
nép érdekében, követeljük a dinasztia érde
kében, mert sem államunkat, sem uralkodó 
házunkat nem óhajijuk kitenni a közjogi 
egyezkedés ama labilitásának, mely egy fáj
ós oszlályparlament. önzésének és szeszélyé
nek természetes folyománya. Ily körülmények 
között örömmel fogadtuk ö felségének ama 
megnyilatkozását, mely szerint az általános 
titkos választói jog behozatala az uralkodó 
intenczióinak megfelel. Nem zárkózhatunk el 
azonban ama aggodalom kifejezése elöl, hogy 
az akíiv es passzív választói jog oly mértékű 
korlátozása, minőt a Fejérváry-kormány ter
vezete kontemplál, egyáltalán nem lesz alkal
mas, hogy a mostani faj- es osztályparlament 
helyébe igazi népképvisoleíet állítson. Elte
kintve attól, hogy a választói jogosultság
nak az irni és olvasni tudáshoz való kötése 
mogokolatlan jogfosztást involvál, e megszorí
tás épp azokat az elemeket juttatja jogosu
latlan előnyhöz és politikai túlsúlyhoz, mely 
elemek túlkapásainak paralizálisára az álta
lános választói jog hivatva tolna.

A föloszlatott országgyűlés többségének

oly kijelentései ellen, melyek az egész ország 
nevében adattak ki, tiltakozunk, mert mig 
azok a magyar táj nemzeti jogait a többi 
faktorok jogkörének megszorítása árán is ki- 
terjeszteni óhajtják, addig az ország többsé
gét alkotó nemzetiségek jogait teljesen igno- 
rálják. Kijelentjük, hogy az ország nem ma- 
iryar nemzetiségi népei nemzetiségi jogaikról 
és aspiráczióikról soha senki kedvéért le nem 
mondanak, hogy ezoknok közjogi biztosítását 
követelik és hogy nemzetiségileg inás fajba 
beleolvadni soha sem fognak. A magyar 
kormányok által rajtunk gyakorolt abszolutiz
mus nemzetiségi életünket ki nem oltotta. 
Küzdelmünket az erőszak el nem lankas/.totta. 
Jellemünket a korrupezió meg nőm fertöztette. 
A meg nem érdemelt csapások a koronához 
való hűségűnket meg nem ingatták. A kor
mányok erőszakos magyarosiró politikája nem 
rótt bennünket a magyar nép és az állam 
ellenségeivé, mert tudjuk, hogy a kormányok 
és a magyar politikai pártok nem a magyar 
nép megbízásából nyúltak hozzá lelki javaink
hoz és mert jobban szeretjük hazánkat, mint 
gyűlöljük ellenfeleinket. Hazánk történelmében 
fölvirradt végre a nap. mely a jogfosztottak 
megbecsülése és az elnyomottak fölemelése 
nélkül le nem alkouyodhatik.

A nemzetiségi jog. s a politikai szabadság 
szeretete népeink vérébe ment. át s ha 
szembe kerülünk politikai áramlatokkal, 
melyek akár a magyar nemzeti ellenállás 
b-ple alatt, akár inegbizhaiadan Ígéretekkel 
lényegükben az eddigi nemzetiségi és szocziális 
elnyomást óhajtják fönntartani, ezekkel az 
áramlatokkal szemben sziki iszilárdan állunk 
meg, azokat semmi támogatásban részesíteni 
nem fogjuk és óva intjük összes híveinket 
attól, hogy oly alakulásokat támogassanak, 
melyek végeredményükben vesztünkre vezet
nének. N<‘ mzeti öntudatunk sugallja, hogy 
küzdjünk oly politikai érdekszövetségek ellen, 
mel vek egyrészt a választói jogot is nemzeti- 
séftileR korlátozni kívánják, másrészt pedig 
a politikai hatalom és gazdasági jólét kizáró
lagos élvezetétől megíttasodva, közjogi aspirá- 
czióiknak immár képtelenek korlátot emelni s 
ezáltal a nép és uralkodója közt végzetes 
félreértéseket támasztanak. A mi táborunkból, 
a politikailag és gazdaságilag elnyomott 
magyar nemzetiségű népek táborából, mint a 
múltban, úgy most is a népszabadság és 
nemzetiségi jog öntudatos követelése hangzik 
föl. Nemzetiségi pártjaink állásfoglalását az 
1867 iki kiegyezési törvénnyel szemben a 
mostani krízis fényesen igazolja. Az általános 
választói jog életbeléptetése tárgyában fölirati 
javaslatunkban elfoglalt álláspontunkatő felsége 
is magáévá tette.

Politikánk eme tartalma és annak tudata, 
hogy e haza román, tót és szerb nemzetiségű 
lakosságát nemcsak a szenvedés egysége, 
hanem a politikai érdekek közössége is egy
üvé forrasztja, erőt és bátorságot nyújt a 
további küzdelemre, közös munkánknak 
győzelmet, szeretett hazánknak erőt és 
biztosságot, királyunknak pedig békét és 
hatalmat, biztosit.

h í r e k .
Személyi hif. Köcsön Lajos, Turóczvár- 

inegye főispánja Budapestről, ahol huzamos!) 
ideig volt hivatalosan elfoglalva, kedden este 
székhelyére v issza érkezett.

Berendelés. Az III. k. igazságügyminiszter 
Trombauer Árpád dr. helybeli kir. albirót a m. 
kir. kúriához tanácsjegyzőül rendelte be. Mig 
egyrészt, a távozó albirónak eme kitünteté
séhez szívből gratulálunk, másrészt sajnálko
zunk Trombauer Árpád dr. távozása felett, 
meri úgyis kicsiny társadalmunk egyik köz
szeretetben és tiszteletben álló tagját veszíti 
el a távozóban.

Áthelyezés. Szilágyi Ödön csendörszáza- 
dosí. a boszterczebányai csendőrszárny parancs
nokát, a m. kir. honvédolini miniszter a

brassói csendőrkerülethez helyezte át, hol a 
kerületi parancsnok teendőivel lesz megbízva. 
A minden izében magyar ember távozását 
sajnálkozva regisztráljuk.

Kltflntetés. ö  Felsége a király Stocft 
János stubnyafürdői járási csend örömestéi
nek, a kisfalui tűzvész alkalmával tanúsított 
önfeláldozó munkásságáért és emberélet meg
mentéséért, a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta. Ezt a kitüntetést ma egy hete 
tűzte Stock János mellére Szilágyi csendőr
százados Beszterczebányán, szép és buzdító 
beszéd kíséretében.

Változások az állatorvosi karban. Miét
értesülünk, a földmivelésügyi m. kir. miniszter 
a turóczmogyei állatorvosi tisztikarban a  
következő változásokat rendelte el: Hudák 
Endre, a szentmárton-blatniczai járás állat
orvosa, a törvényhatósági állatorvosi teendők 
ellátásával bízatott meg; Gross Dezső inosócz- 
zniói járási állatorvos ezen minőségben 
Turóczszentmárton székhellyel a szentmárton- 
blatniczai járás vezetésére áthelyeztetett; 
Ruttkay Matusovich Jenő oki. állatorvos pedig 
in. kir. állatorvosi gyakornokká neveztetett 
ki és a mosócz-zniói járási állatorvosi teendők 
ellátásával bízatott meg.

ültratót őrület. Bérezik Árpád, a jeles 
magyar iró c/.ikket irt a minap a család
nevek magyarosításáról s rámutatott arra a 
körülményre, mily helyes volt, hogy Petőfi, Mun
kácsy, Hunfalvi stb. nevüket megmagyarositot- 
ták, mert igy most az egész világ magyaroknak 
ismeri s tiszteli őket. A „Nár. Nov.“ azon
ban tapjMÍj.’i ezt s azt irta valamelyikbe 
nem számítható deliriumos pillanatában, hogy 
Petőfit, Munkácsyt stb. csak a hazug és 
ostoba emberek tekintik magyaroknak és 
hogy olyan Bérezik Árpád-féle emberek 
részére külön bolondokházát kellene állítani. 
Hát volt idő, amikor a megboldogult dr. 
Grllnwald Béla sürgette — fájdalom, hiába 
sürgette! — hogy ezeket a népbolonditó, 
izgató és liazudozó tót lapokat, köztük a „Nár. 
Noviny“-t is, vagy tisztességre tanítsák, vagy 
betiltsák s úgy látszik, hogy ebben a mostani 
válságban újra megnőtt a szarvuk. Vagy ne n 
őrület, nem vakmerőség, nem kihívó áluok- 
ság-e a tót túlzók lapjától, mikor a magyar 
nemzet legjobbjait, az egész müveit világ 
Ítéletével szemben, csak a hazugság és 
ostobaság által elismert magyaroknak nyilvá
nítja s mindazokat, akik ez országban nem
csak nyelvben és szívben, de névben is 
magyarok akarnak lenni s nevüket meg- 
magvarositják, megvetésre méltó embereknek 
bélyegzi, akik úgy dobják el az őseik 
neveit, mint valami rilhös irhát í  Az ország 
milliókat költ iskolákra s mi egyéb intézmé
nyekre, hogy a magyar nyelvet és szellemet 
teijessze, a nem magyar ajkúak részére is 
hozzáférhetővé tegye, az állam ezer meg ezer 
nem magyar származású embernek ad kenye
ret, jómódot s mindezekért az illetőknek nem 
szabad névleg is magyaroknak lenniük! Tisza 
Kálmán mondotta valamikor, hogy a magyar 
állam elég erős, hogy belső ellenségeit, földre 
tiporhassa; no hát, kir. ügyész ur, hol az 
államnak ez az ereje, ez a hatalma, hogy 
mindezt a vakmerő porfidiát megtűri ? A 
magyar lapokat olykor egy-egy ártatlan 
ezélzásért elkobozzák, ezek a hazafiatlan 
nemzetiségi lapok pedig szabadon becsmérel
hetik a magyar nemzetet s mindenkit, aki 
hü marad hozzá. Helyese ez?
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Síinttrsnlatnnk tagjai* Az északmagyar 
országi színi kerület uj igazgatója, Szabados 
Liszló már szervezte társulatát, mely a követ
kező lesz: Reviczky Etel subrett énekesnő. 
Pataki Vilma operette énekesnő, Bittera Erzsi 
drámai hősnő, Kárpáti Katicza komika. Mezei 
Ella naiva. Erdős Alicze. társalgási. Csákv 
Ferenc/, baritonista. Madas István operette- 
buffo, Székely Lajos hősszerelmes. Völgyi R. 
énekes bonvivant. Herczeg  ̂ílmos jellem. 
Rónay társalgási, a Szabados pár s:b. K rnagy 
Fekete Oszkár. A bemutatott műsor i részt 
esupa újdonság.

Szerencsétlenség Játék közben. Pof
János helybeli vasúti őr hat evts Pali fia 
néhány játszótársával egy félretolt vasúti 
kocsi kapcsoló lánczain gyermekes örömmel 
hintálódzotr. Játék közben a szerencsétlen 
gyermek, hogy hogysem. megcsúszott, esté
ben az összekötő láncz vasborogján fennakadt. 
A vasliorog feltépte a kisfiú felső czombját s 
hegye mélyen a húsba fúródott. A segítségére 
siető szülök kiszabadították rettenetes helyze
téből s a gyorsan előhívott vasúti orvos be
kötözte a fiúcska sebeit. Úgy látszik azonban, 
hogy a rozsdás vaskampótól a fiúcska vér- 
mérgezést kapott s igy a szerencsétlen gyer
mek életbenmaradásához nincs remény.

Katonai zenehangverseny Tnróczszent- 
mártonban. Ritka műélvezetben lesz része 
közönségünknek e hó 7 én, szombaton este. 
A trencséni cs. kir. 71. sz. gyalogezred 
zenekara, Hütisch karmester személyes veze
tése mellett, nagy hangversenyt tart a Dom- 
szálló nagytermében.

A „Katolicke Noviny" hazugságai 
Nem első, de nem is az utolsó esete ez a 
fenttisztelt újságnak. Sokat hazudott s igen 
sokat fog hazudni ezután is, valahányszor a 
szerkesztőség zsebe és érdeke megkívánja. 
Legutolsó stiklije azonban már túlhaladja azt 

a határt is, mely között az Arizona Gikker 
szokta egetverő hazugságaival boldogítani 
olvasóit. A tisztelt újság ugyanis nyájas 
olvasóinak, potom 8 korona előfizetési díjért, 
még püspöki áldást is szállított böjti ajándé
kul, csakhogy most rajta vesztett, mert a 
nyájas olvasókon kívül a püspöknek is tudo
mására jutott a visszaélés s a nyájas olvasók 
nagy rémületére, lerántotta a leplet a szer
kesztőség üzérkedéséről Írván a következőket: 
Én a „Katolicke NovinyM-t nem tarlóin, 
nem olvasom, sem egyházi, sem politikai 
irányát nem ismerem s következőleg annak 
buzgóságát a tót nyelv terjesztése körül nem 
is dicsérhettem s olvasóinak püspöki áldást 
Sem küldhettem. Végre megjegyzem, hogy a 
„Katolicko Noviny" szerkesztőjét fölszólí
tottam, hogy a személyemre vonatkozó hamis 
közleményt vonja vissza. Különben tisztelettel 
vagyok Becs, 1906. raárczius 24-én, Belo- 
potoczky Kálmán dr., tábori püspök.

Nyakszirtmerevedés a szomszédban. 
Mint liptószentmiklósi levelezőnk Írja, ott és 
Kisbarene községben egy-egy nyakszirlmere- 
vedési eset fordult elő. Ez a tcny nagy 
aggodalmat keltett és a hatóságok minden 
óvó intézkedést megtettek ezen veszedelmes 
betegség továbbterjedésének megakadályozá
sára.

Szinlelőadás. A turóczszentmártoni izraelita
elemi iskola növendékei a múlt vasárnap si
került színi előadást tartottak. Előadták Szász 
Károly A csonka honvéd czirnü énekes szín
müvét és az Igazság és hamisság czirnü gyer

m e k ié t.  Az előadás jövedelme részben az 
iskola mellett most szervezett könyvtár javára, 
részben pedig az izr. hitközség nagytermében 
felállítani tervezett színpadok költségeinek 
fedezésére fog fordittatni.

Eltolonozolt tót agitátor. Trencsénbán- 
ból jelentik, hogy a járási szolgabiró eltolon- 
czoltatta Kusztra Gyula budapesti lakatos
segédet, aki a „SlovenskV Tyzdennik" czirnü 

; tót nemzetiségi lapra előfizetőt gyűjtött. A 
j járásban már eddig is 678 előfizetőket gyűjtött 
i a nemzetiségi lapra.a azonkívül tót nemzeti 
! dalosfüzetet is árusított. Az eltolonczolást 

azzal okolta meg a szolgabiró, hogy Kusztrá- 
nak nem volt hatósági engedelme a házalásra 
és elöfizeíögyUjtésre. Ugyanez áz urSzucsány- 
bán és Turánban is járt előfizetőket gyűjteni, 
ahol azonban kevesebb sikert ért el, amiről 
a „Slovensky Ty2denník“-ben panaszkodik is.

A tót néppárt. A  múlt héten beszámol
tunk arról a pártalakulásról, mely a f. hó 
18-án Zsolnán ment végbe, a nemzetiségi 
vezetők teljes részvétele mellett. Egyúttal rá
mutattunk afcokra a módozatokra is, melyek
kel a megalakult párt agitálásával szemben 
sikeresen megküzdhetünk. E héten ismét több 
oldalról figyelmessé tesznek bennünket arra 
a lelketlen ámításra és izgatásra, amely a 
megalakult tót néppárt ezégére alatt folyik 
az egész Felvidéken s mely mozgalom, ha 
idejekorán eleje nem vétetik, a felvidéki 
tótság teljes romlását fogja előidézni. A 
„Katolické Noviny", me>\y szemérmetlen hazug
sággal iparkodik a vallásos nép leikéhez fér
kőzni s kedves oldalbordája, a „Slovensky 
Tyfcdenník* a zavaros politikai viszonyokat 
alaposan kihasználják azzal a czélzattal, hogy 
a hiszékeny népet, mely e két lap ügyesen 
előadott hazugságainak hamar felül, hatalmukba 
kerítsék. Az izgatások gyümölcse már több 
felvidéki községben mutatkozik is, mert azok 
a katolikus körök, melyeket eddig az egyes 
községek hazafias lelkű plébánosai vezettek, 
néhol teljesen bomlásnak indultak s a nép a 
hazafias irányú tót lapoktól elfordulva, a 
veszedelmes irányzatukról közismert lapok 
olvasói közé szegődött s a katolikus körök 
helyett ismét a pálinkagőztöl bűzös korcsma
helyiségeket látogatja. Több felvidéki köz
ségből már arról is értesítenek bennünket, 
hogy a községi lakosok hazafias lelkű pap
jukat, kik e veszedelmes áramlatot a szó
székről is elitélték, személyükben is inzultál- 
ták. Rózsahegyen maga a plébános, Hlinka 
András, legelső szóvivője az uj párt eszméinek 
s ő dolgozik legjobban azon, hogy a hazafias 
szellemtől áthatott katolikus kört, melyből 
való kigolyózásál ma már igen sokan sür
getik, az uj párt érdekében szétugrassza. Igen 
sok helyen látván a nemzetiségi viszályt, nem 
is merik a kört megalakítani, nehogy az 
veszekedés tanyájává legyen. íme, a „tót nép- 
párt" megalakult és ftiüködését csupa rombo
lás kiséri. A legszomorubb meg az, hogy 
mindennek a levét a szegény félrevezetett tót 
nép fogja meginni.

A kivándorló sorsa. Felczán Pálné tót- 
prónai lakos sirva panaszolta el nekünk 
Amerikába költözött- férje gyászos végül 
cselét. A szerencsétlen asszony férje több 
magyarországi kivándorlóval egyetemben a 
hajóról k-szállva, vasútra ült, hogy a munka- 
szerző által előre megjelölt helyen kenyér 
után nézzen. Amint azonban a végállomásra 
megérkeztek, az amerikai munkások meg

támadták a kivándorlók csapatát s közülök 
sokat súlyosan megsebesítettek, Felczánt podig- 
úgy ütötték fejbe valami doronggal, hogy 
rögtön meghalt. A szerencsétlenül járt embert 
társai összegyűjtött garasain földeltottók el,, 
az összegyűlt pénzösszeg maradványát pedig 
a megözvegyült asszonynak küldték el.

A liptószentmiklósi gimnázium ügyében 
a múlt héten érkezett le Liptóvármegyéhez. 
a közoktatási miniszter rendeleté, amelyben 
tudatja, hogy az ottani állami polgári iskola 
helyéhekért algimnáziumot ez idő szerint nem 
létesítheti.

Szerkesztői üzenetek.
—  Én. Legyen nyugodtan, kedves barátom. A 

jeszeniek nem fognak megtántorodni. Ila kenyér
törésre kerül a dolog, velünk lesznek azok éppen 
úgy, mint voltak eddig is, amikor arról volt szó, 
hogy a magyar haza iránt táplált rokonérzésüknek 
kifejezést adjanak. Sőt ellenkezőleg, teljes a remé
nyünk, hogy egy ujabh küzdelem esetén a mi- 
számunk csak szaporodhatik, mert az ujabh idők 
eseményei azokban is fölébresztették a hazafias 
érzéseket, akik eddig a magyarság küzdelme iránt 
közönyösen viselkedtek. Hogy Beniczky Kálmán 
alispán távozását sajnálják, azt elhisszük. Sajnáljuk 
mi is és ennek lapunkban is többször kifejezést 
adtunk. Hogy kijön helyébe, azt még nem mond- 
ha*juk meg — mert magunk sem tudhatjuk. — 
R. K. Budapest. Köszönettel vettem szives sorait. Alkal
milag felhasználom. — S. J. Szives türelmét kérem. 
Sajnos, hogy az aktuális politika annyira elfoglalja, 
lapunkat, hogy általános kérdésekre alig marad 
terünk. — Felvidéki. Csak folytassa. Tudósításainak 
már többször hasznát vettük. — J. B. Tiszteljük 
mindenkinek meggyőződését, azonban ma nem a 
visszavonulásban és abban van a hazafiság, hogy 
otthon meghúzódunk és duzzogunk, hanem abban, 
hogy a teret nem engedjük át. pozicziónkat meg
tartjuk és abban iparkodunk a haza javára dolgozni. 
Mert akárki mit mond is, legszívesebben látjuk az 
ügyek vezetését azok kezeiben, akik azt eddig is
vezették.

A SCOTT-féle eljárás
szerint a csukumájolaj emulgálása által készül a* 
világhírű S C 0  T T-féle EMULSIÓ. A csukamájolaj 
régen kipróbált és gyógyító ereje valóban csak a 
S C 0  T T-féle EMULSIÓ-ban jut teljesen érvényre, 
mivel ezen formában a csukamájolajat mindenki szí
vesen veszi be. Általa az egész szervezet sokkal erő
sebb lesz és betegségek eseteiben a szervezet ellent- 
álló képességét sokkal jobban növeli, mint a közön
séges csukamájolaj. A SCOTT-féle EMULSIÓ jóizü 
és határozottan könnyen emészthető. A SCOTT-féle 
EMULSIÓ a legfinomabb norvégjai gyógycsukamáj- 
olajból készül mész és nátron hypophosphitok hozzá
adásával.

A S C 0  T T-féle Emulsió valódiságának jele a 
„hátán nagy csukát vivő halász'1 védjegy.

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

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

Dr. BUDAI EMIL,
„Városi gyógyszertár"

BUDAPEST, IV., Váczi-ulcza 34/50.

Egy eredeti üveg á r a : 2 K. 50 f.

vK akao és csoko ládé  kedve lők  figyelm ébe:
 ̂ d á n o s - f é l e

t  ■ V Rl*

a legcsekélyebb zB lrtarta lm u , a z é r t  igen  kö n n y en  
em é sz th e tő , soha sem  okoz sz é k re k e d é s t, m ind- 
a z á lta l  r i tk a  finom ize m e lle t t  k iv á ló a n  olosó. 

^  V alódi o sak ls
/  HofT J á n o s  _

r  -v névve l és az o ro sz lán - 
S üTM véd jeg y g y ei. (yO fa -A
vFjJ  Csomagok k V* kgr. 9C fillér VffillPy 

*  *  » V* * ÖO »
M in d en ü tt k ap h a tó .
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katonai n - h i g i s e n y !
április 7-én, szombaton este 8 órahor 
a „D o n T -szá llá  n a g y term éb en

a cs. és kir. trencséni 71. gyalogezred 
zenekara HBttisch karmester személyes 
vezetésével — terített asztalok mellett — 
nagy hangversenyt tart. A részletesebb 
programm falragaszokon fog közöltetni.

Számos látogatást kér

Röszler József
a Dom-szálló bérlője.

1972/905. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióvátviljai kir. járásbíróság mint telek

könyvi halóság közhírré teszi, hogy Vavrars 
•György és ts, végrehajtatnak Medvéd Vincze 
és ts. végrehajtást szenvedők elleni 900 kor. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a beszterczebányai kir. törvényszék (a 
znióváraljai kir. járásbíróság) területén lévő, 
Felsöturcsek községben fekvő, a felsöturcseki 
100. sz. tjkvben 11—32. sorsz. B. 7., 8. t. a. 
egészben Medved Vincze nevére irt ingatla
nokra 84G koronában,

2. a felsöturcseki 182. sz. tjkvben Medved 
szül. Prédacs Jozefa nevére irt 1. sorsz. B. 
17. t. a 12/48 részben

és a véghls élj. 156. §-ának felhivása 
mellett B. 2. Schopko Ferencz nevére 7*8 
B. 3. Schopko József nevére V48, B. 6. kk. 
Scliopko Vincze nevére 4/48, B. 7. Medved 
József nevére irt 12/48, B. 10—14. t. a. 
Zsabka Károly, Amália, kk. Zsabka Alajos, 
Hermin, János nevére 8/48 B. 15. t. a. Herclil 
Forencz nevére 10/48 részben irt ingatlanokra 
820 koronában,

3. a felsöturcseki 193. fjkvb. B. 378. fc. 
a 2/282 részben Medved Vincze nevére irt 
ingatlanokra 13 koronában,

4. a felsöturcseki 194. sz. tjkvben B. 
374. t. a. 7 214  részben Medved Vincze 
nevére irt .íratlanokra 18 koronában ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt, ingatlanok az 1906. 
évi április 21-ik napján délelőtt 10 órakor 
Felsöturcsek községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10°/0-át készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy minisz
teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezebez letenni, 
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szábályszerü elismer
vényt áf szolga Itat ni.

Znióváralján, 1905. deczember hó 26-án.
Janovják, kir. albiró.

divatos kalapot
ahar, az tekintse meg a

„KALAPKIRÁLY"
(KLEIN SZ. Turóczszentmárton)

dús raktárát.

csak Singer 
oarró- 
gépeket

holtokat, árusítanak.

!í varrógép r. l.
Zsolna, Körtér 14.

=  F I G Y E L E M !  = |
Megbízható, legjobb minőségű, birneoes

Valódi szcpesslgi |j)j|Jjj
és

Ni üzletileg Halható
késm árki gy ár  bejegyzett védjegye:

=  Hazai ipar! = j

ü  c « 
•d e£ 5 *h cd

Mafula János
czipész Turáczszentmártnn.

Készít mérték után divatos férfi-, nöi- 
és gyermekezipőt a legjobb anyagbóL
Raktárot) tart qagy választékba!) 
kész férfi-, t)ői- «S gyerm ekcipőt.

Jutányos á rak !
Támogassuk a szakiparosokat. Elismerő 
oklevéllel kitüntetve az 1900. évi párisi 

: világkiállításon. - -

315. sz.
1906. t. k.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszentraártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
turóczszentmártoni részvény takarékpénztárnak 
Hobrla szül. Noszák Mária elleni végrehajtási 
ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék 
területköréhoz tartozó turóczszentmártoni kir. 
járásbíróság terülotén Turóczszentraárton köz
ségben fekvő :

1. a turóczszentmártoni 511. sz. tlkjvben 
A. I. 2. sor 203/2. hrsz. alatt felvett s Hobrla 
szül. Noszák Mária nevére felerészben irt 
ingatlanra 1350 korona,

2. a turóczszentmártoni 393. sz. tlkjvben 
A. 2—4. sor és 203/4., 203/5. és 203/7. hrsz. 
a. felvett s Noszák szül. Rufusz Éva, Hobrla 
szül. Noszák Mária és Noszák Samu nevére 
egészben irt ingatlanra 7 korona,

3. a turóczszentmártoni 132. sz. tlkjvben 
A. I. 1. sor 646. hrsz. a. felvett s Hobrla 
szül Noszák Mária, Noszák Samuné szül. 
Rufusz Éva és Noszák Samu nevére egész
ben irt ingatlanra 68 korona,

4. a turóczszentmártoni 328. sz. tlkjvben 
A. f  1. sor 647., 648., 649. hrsz. a. felvett 
s Hobrla szili. Noszák Nária. Noszák szül. 
Rufusz Éva és Noszák Samu nevére egészben 
irt ingatlanra 8 korona,

5. a turóczszentmártoni 931. sz. tlkjvben 
A. f  4. sor 659. hrsz. a. felvett s Hobrla 
szül. Noszák Mária nevére 1/s részben irt 
ingatlanra 15 korona és végül

6. a turóczszentmártoni 742. sz. tlkjvben 
A. I. 3. soisz. alatt felvett s B. 19. tétel 
alatt Hobrla szül. Noszák Mária nevére 4B/38* 
részben irt ingatlanra 3 korona megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanság az 1906. évi 
április hé 20lk napján délelőtt 10 órakor
Turóczszentmárton községben a telekkönyvi 
hatóságnál megtartandó nyilvános árveiéseu 
a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóczszentnárfónban, 1906. január 30.

Dr. Trombaner, kir. albiró.

V ezérszó: Minden darab szappan a Schicht néwe 1 
tiszta és ment káros alkatrészektől. ==*

Jótállás:

ĉlticht szappan
(S zarvas- és Kulcsszappan)

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

25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebi
zonyítja, hogy szappana a Schicht névvel valamely káros keveréket tartalmaz.



Leg jobb trágyázó szer!

Trággamész
egész vasúti kocsik, azaz 100 kilogramm 
vételnél korona 35.— bérmentve járásunk 
bármely állomására szállítva. — Kapható:

F isch e r Adolf é s  fia czégnél
Turóczszentmártonban,

8___________ ____________ _____

i korona és több napikercstt
H á z im u n k a  k ö tő g é p - 'á rs a s á g .

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

m előkészültség. -  Távolság nem
határoz, a munkát mi adjuk el. 

Házimunka kötőgép-társaság 
Tbos .  H. Wb i t t i c k  is  T á r S a

B u d ap est, IV., H av as-u tcza  3 -1 9 4 .
P ra g , P e te rsp la tz  7 194.

Olernilorii mm
100 kg. leszállított ára 48 koroija.

Gróf T eleki Á rvéd p o s ta :  KONCZA. 

■ a g y a r  bikák. TEnyószíojások. l/Bfím agtengori.

V édjegy:

a
j,H orgon,i'4 ifcy a -s í

o •  e  e  ® >3 i 
T

í  Liniment. Capsici comp., 
a Uurgony- Paiu - Expeller pótléka

e g y  récjónak bizonyult háziszor, moly 
már több mint 30 év óta legjobb fájdalom
csillapító szemek bizonyult Itíszvénynél, 
csúznál éa meghűléseknél bedőrssölés-^ 
képpen használva. ^  C j

b. Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan (ivoget fogadjunk el* a moly a 
„Horgony" vódjogygyel ea a Richter czég- 
jegyzéssol ellátott dobozba van csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
3 borona és úgyszólván minden gyógy- 
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
ió zse f gyógyszeréinél, B u d a p e s te n .  

£  Richter gyógyszertára
as „Arany oroszlánhoz*', Prágában. 
Eli*abetbstrem 6 rtfiu, Mlndeooapl stétk ülflóa.

* \ M
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K ap h a tó  G A Z D I K  J Á N O S  g y ó g y s z e r tá rá b a n  
K ö rm ö czb án y án  ésSCH Ö N A ICH  VIKTOR g y ó g y 

s z e r tá r á b a n  Z n ió v á ra ljá n .

124. sz.
1906.

Á rv e rés i b ir<U tn;éoy-
A znióváraljai közalap, kir. erdögondnok- 

ság közhírré teszi, hogy az erdötisztilak 
udvarán levő uradalmi pajtát 1906. évi 
április hó 10-én d. e. 10 órakor hivatalos 
helyiségében megtartandó zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árve
résen eladja.

Az 1000 korona kikiáltási ár 10%-ának 
megfelelő bánatpénzzel felszerelt s 1 koronás 
bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatok, 
melyben az ajánlattevő kijelenti, hogy az 
árverési feltételeket ismeri s azokat el
fogadja — a szóbeli árverés megkezdése 
előtt az erdőgondnokság vezetőjéhez nyújt
hatók be.

Az árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők.

Znióváralja, 1906. márczius 20.
A közalap, kir. erdőgondnokság.

F E L V 1 D E K I  H Í R A D Ó

L Á N G  M. ÉS FIA
túróczSzíijtrpártooi czégpík tClajdooát képező

í i j o c o a o  átalakított é s  modemül bereodezett

674. sz.
Tőóö. tk. Hirdetmény.

Pribócz község telekkönyve birtokszabályozás következtében az 1869. 
évi 2."79. sz. szabályrendelethez képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886 : XXIX., az 1889 : XXXVIII. 
és az 1891 : XVI. törvényezikkek a tényleges birtokosok tulajdonjogának 
bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljárás a 
telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése és a helyszíni eljá
rás a nevezett községben az 11100. évi áp rilis  19-én fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen 

vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet 
ellen netalán! észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után a téves bevezetésből eredhető kifogá
sokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok, akik a telekjegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre 
nézve okodatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldött bizottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.

3. Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de 
telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra 
az 1886 : XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. évi XXXVIII. t.-cz. 5., 0., 7. és 
9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal 
igényeiket a bizottság etőtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval 
ismerje el és a, tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezménytől is elesnek.

5. Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó 
zálogjog vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy
szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása 
végett a bizottság előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyegmentes- 
sóg kedvezményétől elesnek.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóczszentmártonban, 1900. márczius 9-én.

_____________________ _ l)r. Trombauer Árpád, kir. albiró-
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turócmontmárton, 1906.
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