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A béke ünnepén.
Légy üdvözölve szent Husvét, a 

szeretetés béke legnagyobb ünnepe! 
Ha van nemzet, mely jelentőségedet 
becsülni és mérlegelni tudja, ha van 
nemzet, mely mindenkor hitt, remélt 
benned, epedő lélekkel várt és óhaj
tott: a magyarok nemzete az, mert 
hiszen Te vagy a feltámadás! Föl
támadt már a magyar nemzet sokszor, 
föltámadt a mai szent ünnepnapon is, 
mert békét kötött koronás királyával. 
Eloszlott a félreértés, áttört a verő
fényes nap a sötét fellegeken, el
múltak a megpróbáltatások nehéz órái, 
gyötrelmes napjai: a vallási béke 
ünnepnapjára megérkezett a politikai 
béke is!

*
Három rettentő év telt el felet

tünk kétségek és súlyos szenvedések 
között. Sokat vesztettünk ez évek 
alatt-, sokat károsodtunk, de még 
többet okulhattunk és tanulhattunk. 
Első nagy tanulságunk, hogy a 67-es 
kiegyezés megállította ugyan a biro
dalmi czentralizáezió, a „üesammt 
Monarcbie" politikájának törtető sze
kerét, de teljesen leszerelni, ártal-
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inatlanná tenni nem volt képes. A 
nemzetnek az eddigieknél is erőseb
ben kell körülbástyáznia jogait s 
törvényesen lehetetlenné kell tennie 
az önkényes uralmat. A második nagy 
tanulság pedig, melyet a lefolyt küz
delemből meritbetUnk, hogy az ország 
jelenlegi szervezete, előkészültsége, 
ereje nem elegendő czéljainak eléré
sére, megvalósítására. A passzív ellen
állás kitűnő eszköz ugyan, de vég
eredményében nemcsak akadályozza 
az ország fejlődését, de hosszabb 
ideig tartva, tönkre is teheti. A czen- 
tralizáczió politikájának sikeres ellen- 
sulyozhatása czéljából a múltakban 
használt eszközök helyett okvetlenül 
másokról kell gondoskodnunk: job
bakról, hathatósabbakról.

Állami önállóságunknak legemi- 
nensebb biztosítékát a nemzeti erő 
kifejtése képezi. Jó l van, függjön 
még egy darabig az a vezérleti s 
vezényleti nyelv a bécsi hangadó 
körök véleményétől és jóakaratától, 
de azt csak senki sem tagadhatja le, 
hogy a magyar nyelv terjesztése, a 
magyar ipar pártolása, a nemzet nyílt 
ellenségeinek megsemmisítése, a faj-
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magyarság gazdasági és kultúrái erő
sítése tisztán csakis tőlünk függ, 
megvalósítása csakis rajtunk múlik. 
Balhiedelem azt gondolni, hogy vége 
szakadt az Ausztriával szemben foly
tatott védelmi harezunknak. Nem; 
sőt most fog megkezdődni' igazán. 
Csak a harezmodornak kell átala
kulnia ! A szenvedöleges politizálás 
helyett a munka fegyverével kell 
sikra szállanunk, a frázisok csillogó 
fringiája helyett a gazdasági, szocziá- 
lis és kulturális alkotások súlyos 
buzogányával kell védekeznünk és 
támadnunk. A lefolyt hosszú küzde
lemben megmutatta a nemzet, hogy 
tud tűrni, szenvedni, hajlithatlanul 
ellenállam, most mutassa meg, hogy 
tud cselekedni, munkálkodni és alkotni 
is! Teremtsünk az eddiginél is erő
sebb nemzeti közvéleményt, erősítsük 
meg önmagunkat oly mértékben, hogy 
nemzeti erőnk súlya alatt önmagától 
roppanjon össze a bécsi körök boldog 
álma. Felséges királyunk maga sza
badítja fel a nemzetet a béke és 
küzdelem eszközeinek kihasználására 
a megkötött béke 10. pontjával, mely
ben a belügyekre nézve teljesen
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Húsvéti gondolatok.
— A „Felvidéki Hiradó“ eredeti tárczija. —

Az eszme meghalt és feltámadott.
Minden igazságnak van kálváriája s csak 

ennek a megpróbáltatásán át jut az érvénye
sülés felé. Minden igazságot szolgáló törek
vés akadályokat talál útjában, melyeknek 
szírijein gyakran hajótörést, szenvedni látszik, 
de csak látszik, mert újra felszínre kerül az, 
aminthogy az igaz eszme végleg el nem me
rülhet soha! Valamely igazságért folytatott 
küzdelmet meg lehet ugyan akasztani, sőt 
ideig-óráig elaltatni, elfojtani is; de teljesen 
megszakítani, megsemmisíteni, kiirtani nem ; 
annak előbb vagy utóbb, de egykor minden 
©sc.tro győzni kell! Evvel szemben a sötét 
tagadás elérhet bizonyos vívmányokat, a küz- 
' dlér látszólagos uralmát is biztosíthatja magá- 
lu,k, az eszme ellenségeinek ilyen öröme, 
Mainora nem tarthat sokáig; eljön az idő, 
amikor dicsőséggel teljesen újra testet ölt az, 
Jogaiba lép, uralkodni kezd, hirdetvén: Föl- 
Mmadtam !

A keresztény világ eszméjének íöltáma- 
ao1 ^nn®po, hogy éppen a tavaszba: a ter

mészet megújhodásának idejébe esik, talán 
nőm puszta véletlenség; a nicacai zsinat nem 
minden számítás nélkül telte, amikor azt az 
első tavaszi holdtöltét követő vasárnapra 
rendelte. Amikor a föld bosszú szendergése 
véget er, kezdetét veszi a megújhodás. Ami
kor az első tavaszi szellő érintésétől íölébred 
fü, fa, virág; a meleg napsugár meghozza a 
madársereget s minden a saját módja szerint 
bontogatja virágait, leveleit, dalát, ezen elő
hírnökeit az uj életnek : akkor még az elfá
sult ember is gyönyörűséggel szemlélődik 
rajta. A természet egyszerű embere pedig 
talán észre sem veszi, hogy benne is valami 
uj vegetáczió indult meg, hogy lelke meg
újhodásának nyomában uj vágyak ébredtek, 
amelyeknek legtöbbször hangot sem tud adni, 
do mindannyiunknak jólesik ilyenkor meg
találni ezt a szót: Föltámadunk!

S talán nem puszta véletlenség, hogy 
nemzetünk éltető ereje: a magyar nemzeti 
eszme is bosszú, válságos senyvedés után 
éppen most, a föltámadás ünnepét megelőzőleg 
s a természet megújhodásának idejében ébredt 
uj életre. Hiszen tudjuk, hogy a nemzetek 
ereje csaknem mindig a tavasszal együtt 
ébred, az pedig még az uralkodók fölött is 
uralkodik.

Ezer esztendőnél is hosszabb történelmi 
múltat képez a mi eszménk küzdelme, mely 
bosszú utján nem egyszer volt kénytelen föl
venni a harezot a tagadás antikrisztusaival. 
Ennek is van Kálváriája és — sajnos — van 
Golgotbája is. De az eszme ott sem balt meg, 
akkor is ott élt a sírok fölött!

Nemzeti eszménk többszöri feltámadásának 
daczára is elmondhatjuk-e, hogy egy-egy ilyen 
vehemens megnyilatkozása egyszersmind a  
teljes győzelmet is jelentette volna? Vájjon 
úgy tekinthetjük e a magyar nemzeti gondo
latot, mint befejezett egészet, mely teljesen 
betetőzött alkotást tüntet föl s mely már sem 
építő anyagra, sem építőre nem szorul? Váj
jon a nemzeti egység, mely a nemzeti eszme 
teljes diadalának főfeltétele, áll-e már olyan 
szilárd alapon, hogy arra bátran építeni 
lehessen ?

Mindenki tudja, hogy ennek az alapnak 
egyes köveit szentségtörő kezek folyton meg- 
meglazitani igyekszenek, hogy még mindig 
vannak emberok, akik a tagadás sötét szel
lemei gyanánt útjába állanak az igazság vi
lágosságának, hogy igy legalább a mögöttük 
támadt árnyékban manipulálhassanak, ha már 
a harezot érdemlegesen föl nem is vehetik 
vele, hogy vannak a mi nemzeti eszménknek
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szabad kezet ad a kormánynak. A 
kormány illusztris vezéréről pedig 
tudott dolog, hogy erős nemzeti poli
tikát készül folytatni. Fényes tábor
kara teljes biztosítékot nyújt erre 
nézve. Fel tehát a küzdelemre, hull
jon a verejték, izzadjon a homlok, 
duzzadjon a férfikar az alkotás és 
építés munkájában. — A szenvedett 
sebek begyógyitása után egy pilla
natig sem szabad vesztegelnünk, mert 
messze, nagyon messze még az egy
séges nemzeti állam erős épülete, 
falak, tetőzet még hiányzanak, csak 
az alapot raktuk még le s az is 
összerepedezett.

És ebből a hatalmas munkából ki 
kell vennie a méltó részt Turóezvár- 
megyéuek is. Nemcsak mert a haza 
darabja, a haza teste ö is, hanem 
főleg, mert abba a perifériába esik, 
ahol az alkotás, építés önmagától kí
nálkozik, az orvoslandó bajok gar
madával feküszuek. A béke vissza 
fogja hozni vezető embereinket, kik 
legjobban ismerik viszonyainkat, kik
nek tájékozódásra, tanulmányozásra 
nincs szükségük, csupán a megkez
dett munka továbbfolytatására, foko
zott lelkesültséggel való továbbvite
lére. A nagy küzdelem tanulságai 
'Turóczmegyében is levonandók és 
pedig első sorban a nemzetiségi kér
désre vonatkozólag. Ha az egész 
országra kiterjedő erősebb nemzeti 
politika várható, Turóczvármcgyére 
e munkából oroszlánrész kell hogy 
essék 1 Az egész megye tele van 
nemzetiségekkel, kik közül igazi test-

nntikrisztusai s liosry azok közöttünk vannak.
A haza minden igaz fiának vannak köte

lességei a nmuze'i állameszme irányában. 
De nekünk, éppen moú ■< tagadás főfészké- 
hoz legközelebb állunk, feladataink fontosab
bak a mások feladatánál s következelog kö
telességeink is.

És itt önkéntelenül is fölmerül a gondo
lat, hogy egy pillanatra megállva, visszatekin
tsünk eddigi munkálkodásunkra. Vájjon meg- 
tettünk-e mindent, mit a szigorú kötelesség 
« télen elénk szabott? Vájjon fölhasználtunk-e 
minden pontot, mit az idő és alkalom kínált? 
Vájjon tehetségünk egész súlyával kttzdüUllnk-e 
ott, ahol munkálkodásunk talán meddő maradt? 
Vájjon minden erőnket fölhasználtuk-e ? Nem 
követtllnk-e el mulasztásokat? Ki-ki vizsgálja 
meg önmagát.

De már magyar társadalmunk üsszeségé- 
röl mi is mondhatunk véleményt.

Minden síkor titka az öntudatos cselekvés.
A mi magyar társadalmunkról — sajnos — 

nem mondhatjuk, hogy e léren öntudatosan 
-cselekedett volna. Mint egészet solia som lát
juk ott, ahová kötelessége parancsolná. A 
küzdőtér porondján soha som jelenik meg 
teljes egészében s igy ha munkálkodik is, 
cselekvése nem lévén egyöntetű, sikerre sem

vérszeretettel öleljük keblünkre a 
velünk együttérzőket, de kérlelhetet
lenül tiporjuk össze mindazokat, kik 
nemzeti törekvéseinknek útjában álla
nak.

Feltámadott a béke, ámde az 
általános üdvriadalomba disszonáns 
hangok is vegyülnek bele. Azoknak 
a hangjai, akik, noha szintén e ma
gyar nemzet fiai s igy az ő alkotmá
nyuk is veszedelemben forgott, nem 
tudnak örülni, mikor a magyar örül; 
akik kaján irigységgel, epés indulat
tal nézik, hallgatják örömünket s 
ennek megnyilatkozását, s bár egyik 
hő kívánságuk, amelynek teljesedé
sétől a maguk elveinek győzelmét, 
diadalát várják, teljesülni fog s meg
lesz az áll alános választási jog, mégis 
savanyú arcczal, ökölbe szorított ke
zekkel, haragos lélekkel és a náluk 
már megszokott gonosz indulattal Ír
nak és beszélnek erről a mostani 
hirtelen fordulatról, amely nekik 
ugyancsak rosszkor jö tt; mert mig a 
magyarság viszálykodott és a nemzet 
hu fiait a durva erőszak üldözte, ti
porta s magát a nemzetet is egymás
után érték az erkölcsi arczulcsapások, 
addig ők, a nemzetiségi sáfárok, sza
porán kovácsolták messzemenő ter
veiket, sajtójuk pedig már úgy kezdett 
viselkedni, mintha a magyarság csak 
valami bitang jószág lenne itt a Fel
vidéken, akit akár le is lehet 
bunkózüi, ha a haliadnak is úgy 
tetszik.

A nemzetiségi sáfárok ellen, akik 
nem politikai ellenfeleink, hanem ádáz
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vezethet. Néhány emberből álló lelkes cso
port pedig erejének minden megfeszítésére 1 
sem képes pótolni egy egcsz, seregei.

Mert vannak embereink, akik teljesen 
lávol tartják magukat a küzdelem terétől, 
messze elkerülik azt; sőt óvatosan megkerül
nek minden olyan helyet is, ahol a körül
mények kényszerítő hatásának különben en
gedni volnának kénytelenek. Es ezt avval 
merik magyarázni, hogy ölt egyéni békéjük 
megóvása érdekében cselekszenek igy. Tehát 
még csak nem is tagadják, hogy kényelem
szeretetből, de sokszor haszonlesésből marad
nak távol attól a hareztói, mely nemzetük 
életének elovenébe vág. Nyilvánvalóan elis
merik, hogy alacsony indokokra épített ön
érdekük szontebh előttük, mint a haza jövő
jét egyedül biztosító magyar nemzeti eszme!

Tedig ez a semlegesség végeredményében 
csak olyan veszélyes, mint maga a tagadás 
ellonakcziója. Mórt még özek löbbé-kovésbbé 
nyíltan helyezkednek szembe, addig amazok 
tétlenségükkel bénitólag hatnak a küzdelemre, 
valóságos kerékkötői a haladásnak, öntudatos 
cselekvésnek, mely pedig a sikert egyedül 
biztosítaná.

Körülbelül olyan szerepet visznek, mint 
a sár, mely a kerékre ragadva, azt forgásá-

faji ellenségeink, akik bennünket egy 
kanál vízbe fojtanának, ha ez mód
jukban állana, a legkíméletlenebb há
borút hirdetjük ma is, a feltámadás 
ünnepén. A magyarság egy táborban 
küzd megint s igy bármi legyen is 
ennek meg annak a pártnak politikai 
meggyőződése, a nemzet belső ellen
ségeivel szemben csak egy véleménye, 
csak egy elhatározása, csak egy pro- 
graminja lehet: megtörni, ártalmat
lanná tenni ezeket az ellensége
ket.

Félre a hangzatos jelszavakkal, 
az önámitással, a magyar nemzetnek 
sietnie, rohannia kell, nincs ideje se 
tétovázni, se ingadozni. A bajok gyö
keres orvoslása fájdalommal jár rend
szerint, a sebeket nem lehet simo
gatni, olt vágni és szúrni k e ll! Mig 
a „Národnie Noviny“ továbbra is keleti 
kényelemmel verhet agyba-főbe min
dent, ami magyar, mig a tót bankok 
továbbra is anyagi támogatói marad
hatnak a nemzetiségi apostoloknak 
s mig a megyében ügyvédek, papok, 
tanítók s még községi tisztviselők is hi
vatalos hatalmukat a magyar nemzeti 
állam ellen érvényesíthetik, addig 
legfeljebb tulipánt hordhatunk, de 
nemzeti trikolor nem fog lengeni a 
magyar baka kezében.

Fel tehát a legkomolyabb mun
kára! Legyen vezérlő csillagunk, le
gyen soha el nem halványuló fényben 
ragyogó eszményképünk mindig a 
haza!

bán nemcsak akadályozza, de sokszor meg
állásra is kényszeríti. Tehát éppen olyan 
anfikrisztusai a magyar nemzeti eszmének, 
mint azok, akik nyíltan támadnak ellene. 
Úgy, hogy joggal kiálthatnánk föl: Ellensé
geinkkel elbánunk, Uram, csak barátainktól 
szabadás meg minket!

** *
A íöllámadás ünnepet üljük minden téren!
Akit a krisztusi eszme fenségessége hi

degen hagy, csak nyitva kell tartania szivét, 
lelkét, hogy utat engedjen a behatásoknak, 
melyek a természet ébredésének csodálatos 
szépségeiből feléje özönlenek. Csak szemlé
lődnie kell, hogy utána melegen érezzen min
den iránt, ami szent, jó és nemes.

S akiben a magyar nemzethez való tar- 
lozandóságnak csak egy szikrája él, nemzoti 
eszménk legutóbbi diadalát látva, lehetetlen, 
lu'gy szive mélyén meg nem mozdult volna 
valami; valami, ami fölemel, szép gondolato
kat ébreszt s nemos tettekre serkent.

Tegyünk szent fogadást, hogy amit e na
pok behatása alatt jót és szépet gondolunk, 
érezzünk: azt követni is fogjuk!

— ár —ár.
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a válság mérlege. Nem tíz. országos 
mérleget kívánjuk felállítom. Mert azt mind
nyájon tudjuk, hogy a több mint egy éve 
farki válság az. országra nagy anyagi és 
erkölcsi veszteséggel járt. Ezért törekedett 
minden hazafias érzést! polgára e hazának a 
kéke megteremt égére, mely hála a Gondviso 
lésnek, végre sikerült. A válság hatását 
Turéczvármegye is megérezte. Az országos 
Inij nyomai ezt a vármegyét sem kímélhették 
meg. A közgazdasági és kulturális téren min
den kezdeményezés itt is pangásra v.-h kár
hoztatva és mindennek fellendülését az 
annyira óhajlott békéiül várjuk. Amig azon- 
p-m más törvényhatóságokban az országos 
baj mellett a helyi hajok is felszínre kerül
tek ezekkel széniben Turéczmegyében a 
válság egész ideje alatt a legmérsékeltebb 
k,•ingnia! uralkodott. A nemzeti követelmények 
mellen a vármegye közönsége mindvégig hű
ségesül kitartott, nem feledte azonban, hogy 
a különleges politikai helyzetre való tekintet
te] elsőrendű kötelessége a végrehajtó hala 
lomnak megtartása. Hogy mindez úgy történt, 
az, a vármenye közönsége részéről mindenki r 
megnyilvánult bölcs mérséklőinek tudható he. 
Ámde érdeme van ebben az idő kinevezett 
főispánnak, Kacson Lajosnak, aki három 
hónapi főispánsága alalt egyel len-egyszer 
sem provokálta a közhangulatot, elnéző 
engedékenységével lehelévé telte, hogy a 
vármegyei tisztviselők helyeiken megmarad
hassanak, tapintatosságával pedig elérte azt. 
hogy ebben a vármegyében a közigazgatás 
rendes menete egy perezre sem volt meg
zavarva. Ezért, de különösen nyilt és őszinte 
fellépéséért, legádázabb politikai ellenfelei sem 
aposztrofálták személyét, még akkor sem, 
mikor az általa képviselt rendszert több Ízben 
a legélesebben elitélték. A béke helyreálltá
val Köcsön Lajos távozik főispán! székéből, 
állásáról való lemondását már benyújtotta 
és mire ezek a sorok napvilágot látnak, való
színűleg már utóda is ki lesz nevezve, aki, 
ha elfogulatlanul bírálja meg a helyzete*, 
kénytelen lesz konstatálni, hogy Tnróczvár- 
megyóben a válság helyi bajokat nem okozott, 
mert a magyarság ma is, úgy mint előbb is, 
tömören áll, sói akozva, készen a haza javára 
irányuló munkára. És hogy ez igy vat,, 
ebben egyenlő mértékben része van a vár
megye közönségének, de a távozó főispánnak 
■s, aki személyes jó tulajdonaival mindazok 
bccsUlését kivívta, akik vele érintkeztek.

„Dennncziánsok", Ha a „Núr. Nov.“ 
csak egy napig is nem hazudhatik, úgy 
elmegy az étvágya. Egyik közelebbi számá
ban elpanaszolja, hegy a tótoknak temérdek 
bajai onnan is származnak, mivel nem ismerik 
übet. setn az országban, sem a külföldön. 
(I’etlig hány német brosúrában kUrtöllék már 
világgá hazugságaikat, rágalmaikat, — esttk 
Hódijától kezdve egészen máig!) Most már 
máskép lesz. Valami Őapek novU amerikai 
cseh prókátor „The Slowaks of Hungary" 
™m al;ilt angol brosúrát itt a tótokról s 
ebből az informáeziós könyvből majd meg
ismeri a világ a tótokat a ínaguk valóságá- 
'•"b nem pedig úgy, ahogy őket a GrUnwald, 
■uKAnszky, Juslh sib. stb. (éle denunczián 

-ok oda lent lefestették, minek következtében 
Czl *l tisztességes, munkás, hasznos nemzetet 
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ezek a „denuncziánsok" odafent jelente tok, 
az nem a tót népre, hanem annak lelketlen, 
hazug és rágalmazó ámitóira vonatkozott és 
az az utolsó belliig igaz is volt. És ezzel 
csak hivatalos és hazafias kölolességllket 
teljesítettek ezek a '„denunoziánsok“ s bár 
sikerült volna nekik azt az egész orosz-cseh
iét poreputlyot, amely a tót nép testén élös- 
küdik, azt rossz hírbe hozza, a fejlődését 
gátolja, innagoslól eltüntetni ebből az ország
ból. GrUnwald már 1882-he.n sürgette, hogy 
a „Národnie Noviny“-t vagy tanilsa meg a j 
kormány tisztességre és igazmondásra, vagy 
pedig tiltsa he, de a „Nár, \o v .“ se nem 
változik, se nem javul s mig a tót denun- 
cziáusnkat Ünnepli, addig a magyar hazafiakat 
donuneziánsoknak nevezi. Bizony el kellene 
egy újabb GrUnwald Béla i t a Felvidéken 
Attila ostorával.

& tót nemzetiségi tiSyeĤ seH 
a történeti igazság íiiágitásáimii.

VI.

Tótok lázadása 1S4S-1ííui Húrban, 
Stűr és llodzit vezérlete alatt.

Az 1848-iki eseményekkel, csak 
úgy, mint valami epizóddal foglalko
zik a Pietor brosúrája, holott épp ez 
évben érte el csúcspontját a tót nem
zetiségi apostolok izgatása. Megemlíti, 
hogy az 1847—48. évi .törvényekkel 
a magyarok a legfőbb szabadságokat 
érték e l ; aki a tót nyelvet és népet 
védelmezni merte, csak egy szóval 
is, azt mindjárt pánszlávnak, haza- 
árulónak nevezték és üldözték. Külö
nösen az evangélikus egyházi gyűlé
seken folyt izgatott liarcz, de a róm. 
katli. papnöveldékből is zártak ki 
növendékeket. Elrendelték, hogy tót 
templomokban, mint például Csabán, 
Szarvason magyar legyen a prédi- 
káczió s nehogy valaki kimehessen, 
hajdúkat állítottak a templomajtó elé. 
Mindez természetesen visszatetszést 
szült s ellenszegülést okozott. 1848 
márczius 28-án hirdették ki a liptó- 
ntegyei közgyűlésen az urbériséget 
és robotot megszüntető törvényt s ez 
alk alomból folyólag Klein hibbei jegyző 
adta elő a tótok kívánalmait, hogy 
t. i. 1. A tót nyelv az összes tótok 
lakta megyékben mindenféle nyilvá
nos eljárás nyelve legyen. 2. A tót 
nyelv ugyanott az igazságszolgáltatás 
és bíráskodás nyelve legyen. 3. A tót 
nyelv a tanitás nyelve is legyen.
4. A tót nemzetiség ismertessék el 
egyenjogumik úgy a társadalmi, mint 
a politikai életben. Ezeket a kíván
ságokat Hodáa M. M. indokoló be
széde után el is fogadta a megye és 
határozatkép jegyzőkönyvbe is fog
lalta, de Szentiványi Károly megye

it

biztos közbelépésére utóbb vissza
vonta és Hodfía M. M. és több társa 
ellen vizsgálatot folytattak. Ugyan
azon napon Brezováu nagy népgyülóst 
tartottak, amelyen több ezer ember 
vett részt s ahol Hurhan M. J. hlbokai 
evang. pap volt a szónok s ugyan
azokat a kívánságokat fejtegette, 
amiket a liptómegyei közgyűlés el
fogadott. Volt ezenkívül több hasonló 
népgyülés a tótoklakta megyékben. 
Május 10-én ugyancsak Liptószent- 
miklósra általános tót népgvülést 
hívtak össze, melyeken elfogadták 
„a tót nemzetnek a király, a parla
ment, a nádor, a minisztérium és az 
emberiség és a nemzetiségek összes 
barátai" elé terjesztendő követeléseit, 
melyek lényegükben véve ugyanazok 
voltak, mint amelyeket márczius 28-áu 
fogadtak el, csakhogy most határo- 
zottabbak és nyomatékosabbak. Vá
laszul erre Pestről az a kormány- 
rendelet érkezett, amellyel a tót 
megyékben a statáriumot hirdették 
ki. S a Tótságon teltek a börtönök 
a tót izgatókkal és a Kossuth kor
mánya serényen állíttatta az akasztó
fákat. Kötél által leendő kivégezte
tésre íté lték : Daxner Marko Istvánt, 
Francisci Jánost és Bakuliui Mihályt, 
de az orosz katonaság kiszabadította 
őket. A magyarországi szláv népek 
fegyverhez nyúltak jogaik kivívása 
végett; a tót felkelést a tót „nemzeti 
tanács": átúr Lajos, Hurbau M. J. 
és Hodáa M. M. szervezte. Október 
17-én Kossuth kitöföltette a Hodza, 
Ötúr és Húrban neveit az ország 
polgárai közül s 50 ezüst forint jutal
mat tűzött ki mindegyikük fejére. 
Felakasztották Langsfeldet, Holybyt 
és érdeket. Sokan csak a szerencsés 
véletlennek vagy az osztrák katona
ság közbejöttének köszönhették, hogy 
a biztos haláltól megmenekülhettek.

Ennyit, csak ennyit tud Pietor 
Ambrus az 1848-ik évi tót mozgal
makról s aki ezeket olvassa és magyar 
történelmet nem tanult, rémülettel 
kérdezhetné, hogy vájjon mi lelte a. 
magyarokat, hogy egyszerre oly ke
gyetlen, vérszomjuhozó barbársággal 
rontottak tót testvéreikre ? Mert a  
Pietor brosúrája csupa ártatlan, fehér 
báránykámtk tünteti fel a tót fana
tikusokat, a magyarokat pedig fekete 
ördögöknek, akik a szegény bárány- 
kákát széjjeltépui akarták.

Hát mi nem hangulatkeltés czél- 
jából Írjuk ezeket a sorokat, akár az 
1848. évi, akár a mostani tót nem
zetiségi vezetők ellen, mert nekünk 
a tévedések, a félreértések, a vétkek
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földerítése és az igazság megállapí
tása feladatunk, hogy aztán — ha 
lehetséges — helyreálljon ismét az 
a testvéri szoros viszony magyar és 
tót között, amely kilencz évszázadon 
át fennállott. S ha Pietor Ambrust 
ugyanez a szándék vezette volna 
krónikás brosúrája megírásánál, az 
1848-ik évi eseményeket az igazság
nak megfelelően kellett volna fel
sorolnia, kihagyás és hézag nélkül. 
Ámde nem ez a szándék vezette s 
nekünk kötelességünk szigorúan és 
kíméletlenül elbánni az ő rejtett ózdi
jaival.

Hogyha, mint Pietor mondja, a 
jogaik kivívása ózdijából ragadtak 
volna fegyvert a tótok és hogy sza
badságukat, önállóságukat kivívják, 
büszkén és megelégedéssel utalhatott 
volna brosúrájában erre a körül
ményre : ime, a jó szó, a könyörgés 
nem használt, tehát fegyverhez kellett 
nyúlnunk és nyúltunk is. Őseink nem 
féltek a haláltól, szívesen, kész öröm
mel odaadták életüket, csakhogy 
jogainkat, szabadságunkat kivívják s 
levegyék az évszázados jármot a tót 
nép nyakáról. Mert elvégre a véres 
forradalomnak is lehet, sőt van is 
jogosultsága, sőt ethikája is. A nem
zet, a nép is csak egyén bizonyos 
tekintetben, kollektív értelmekkel és 
gondolatokkal s ha a tót nép mint 
ilyen — nem pedig néhány száz vagy 
ezer tót fanatikus — fellázad az őt 
elnyomó magyarok ellen, úgy ez 
— föltéve, hogy tényleg elnyomták — 
érthető, sőt általános emberi szem
pontból tekintve, menthető is lenne. 
Kiki úgy segit magán, ahogy tud.— 
ez az embernek, tehát egész népek
nek is legsajátosabb joga, s ha ennek 
gyakorlására helytelen eszközökhöz 
is nyúl s belebukik, úgy ez az ő 
baja, melyet maga idézett elő.

De Pietor Ambrus nem utalhatott 
büszkén az 1848. évi tót fölkelésre, 
mert erre semmi ok, semmi kény
szerítő szükség nem volt, sőt mivel 
épp akkor szervezték, mikor a ma
gyar nemzet alkotmányos és törvé
nyes utón nagy vívmányokhoz jutott, 
amelyekből a tót népnek is ugyan
annyi jutott, mint a fajmagyaroknak, 
az azt szervező „nemzeti tanács" 
(Húrban, Hodáa és étúr) rut hálátlan
ságra ösztökélték és csábították a 
tót népet azzal a magyar nemesség
gel szemben, amely 1848 előtt úgy
szólván egymaga képezte a nemzetet 
és amely nemesség az ő jogait az 
addig jog nélkül való néppel nagy
lelkűen megosztotta s a nép terhei

nek egy részét magára vette. Ebben 
a nagyszerű, szinte páratlan történeti 
pillanatban Húrban és társainak lelke 
nem az öröm mámorában úszott, a 
miért végre a röghöz ragadt szegény 
tót jobbágyból is emberi jogokkal 
felruházott polgár lett, hanem az 
irigység, a fajgyűlölet sanda szemé
vel csak azt nézték és látták, hogy 
az általános nemzeti vívmányokon 
kívül a magyar nyelv is, ez a nekik 
gyűlöletes nyelv lépett a maga rég 
sürgetett jogaiba! Mert hát az ő 
magyar fajgyűlöletük, pánszláv fana
tizmusuk erősebb volt, mint a tót 
nép és a haza iránt való szeretetük. 
Mikor országszerte, a tót templomok
ban is, hálaimákat mondtak,*) ünnepi 
szónoklatokat tartottak azért, hogy 
az Isten jogokat és szabadságot adott 
a népnek; niikor az ország, kezdve 
a koronás királyon le az utolsó 
kunyhólakóig, a nagy történeti pilla
natok hatása alatt állott: a liptószent- 
miklósi és a többi tót népgyüléseken 
a visszavonás, a gyülölség magvát 
hintették Hurbanék a tót nép szivébe, 
az öröm és a hála nemes érzelmei
nek magva helyeit. S mely vissza
taszító látvány, mily eldurvulása az 
erkölcsnek, mily megszentségteleui- 
tése a szeretet vallása igéinek! — 
Húrban és Hodáa evang. lelkészek 
voltak, akik ahelyett, hogy oltár előtt 
s a szószéken ők is dicsérték volna 
híveik előtt az Urat, amint azt más 
tót pap társaik tették, osztrák pénzen 
felfogadott cseh gyülevész fegyveres 
néppel a saját hazájuk megtámadá
sára kényszeritették tót népüket.

Elhisszük, szívesen hisszük el 
tehát, hogy a „tót nemzet" történe
tében a Hurban-féle fölkelés nem

> bgy reK'. megsárgult füzetke fekszik előttünk, 
kezdetleges tót nyelvű nyomással. Czime: Kázeü ó 
skuto nej wdaönosti za práwa a slobodi z dieté 
1847 8. sedljactwu widanje, ktorú k ifedincom ku 
cirkwi ew. bistrickej patriacim drzau Karol Kuzmány 
sl. b. k. 20. mája 1848. W Banskej Bistrici, dacom 
Fiiipa Macholda 1848. — Kuzmány Károly beszterczc- 
bányai ev. lelkész predikácziója ez, melyet az 1848. 
május 20-án tartott hálaadó isteni tiszteleten tartott. 
Csak nehány sorát idéztük itt, hogy az olvasó lát
hassa, hogy étúr Lajos zólyomi követnek és inszur- 
gensvezérnek mily kevéssé volt igaza Zólyom- 
megyében is. „Wet uz ked w kterej Stolici, fedi weru 
w nassej sú takí Páni, ku ktorím len mo ete ma( 
doweru. Mohou bi Wám tu wela dowedaf, ale lahkobi 
sa zdalo, le  sa chrein Pánom podlizaf, a ja óié tak 
nenáwidim ako podlizáctwo. Prawdu som zwiköu 
powedaf i Pánom i Wám, to wedja Páni, to wjefe 
Wi. Njesom sluíobník ludski ale boái, Ale „Komu 
éest, tomu cesf." To Wám tedi wiswedéujem le  
Páni uradski a zemski tejto Stoiici, uí od wela 
rokou sa o to usilowali, abi Síé dostali, io Síé 
teraz oostali; tedi majte tű statoínosf, le sa jích 
poradiíe w tóm, w íom gebudefe jisti. Tosa tlka 
zwlássfe passi, drewa. a wolenja wislancou na budúcu 
dietu. Tak sa zachowá porjadok". Ez az egyszerű 
pap -  akit pedig a tót túlzók még ma ts nagyra- 
becsulnek, -  az 6 végtelen naiv intéseivel mily 
nyomatékosan czátolta meg a zólyomi követrálogisait.

tartozik a dicsőségteljes momentumok 
közé, sem a szervezése, sem a mű
ködése, sem pedig a kudarcza — a 
igy nincs is miért dicsekedni vele, 
sőt legokosabb átsiklania rajta a tót 
krónikásnak. De nekünk, akik az 
igazságot keressük, nem szabad át- 
siklanunk rajta, hanem nekünk az a 
kötelességünk, hogy a magunk igazai
nak bebizonyítása végett ezt is a 
maga rideg meztelenségében, a maga 
végtelenül elszomorító sivárságában 
bemutassuk.

Magyar nemzeti közművelődés.
x v .

Magyarság.
A kt)zmtlrelAdési egyesületek szövetségé

nek ogyik legsnrkalatosabb programmpontja 
a magyarság erősítése, mely végből a kifej
tett programin keretén bellii a kővetkező 
eszközök legez ólra vezet oh bek :

I. Nemzetiségi vidékeken :
1. A nagyobb városoknak felvétele a tár

latok és hangversenyek turnusaiba. A tárla
tokra összesereglő vegyes ajkú közönség 
egyesül a művészet élvezetében; a magvar 
stil fensége megragadja mindnyájuk lelkét, 
a vászonról mosolygó közös eszmék, ismerős 
bérezek, közeli rónák, mély viszhangra talál
nak keblükben, mely a közös lakóhely, 
közös haza és közös intézmények szót életé
ben fog majdan nyilvánulni.

8 van-e valami, mi oly intenziven össze
forrasztani képes a lolkekot, mint a magyar 
zeno forrón lüktető ritkmusa, a magyar 
zenében nyilvánuló népies motívum varázsa.

A hangversenyeknek mindenesetre meg 
lesz azon biztos eredményük, hogy közelebb 
hozza, egymáshoz a sokszor nemzetiségi 
gyülölség állal elszigetelt lakosokat s a min
denkinek kedves zene fülbemászó akkordjai 
engedékenyebbé, türelmesebbé fogja (enni 
egymás iránt.

2. A magyar társadalom tömörítése, köz
művelődési cgyesülelek alakítása, a magyar 
kulturakcziók hathatós anyagi és erkölcsi 
támogatása. Maga a közművelődési egyesüle
tek alakítása s méltó felkarolása úgyszólván 
méltókén hordja a magyarság tömörítését a 
tagok toborzása, a szövetségi közlöny propa
gandája. valamint a programmjáb.a vett haza
fias ünnepélyek, felolvasások rendezése által.

Ugyancsak az egyesületeknek programtn- 
szerü misszióját képezi, hogy az ifjúságnak 
akcziójába való bevonása, pályázatok kitűzése, 
az irodalom és művészet istápolása által a 
magyar kuiturakeziókat úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg támogassa.

3. A szövetség választmányának menlUl 
gyakoribb megjelenése az ekszponáltabb nem
zetiségi vidékeken s a helyszínén észtéit 
tapasztalatok alapján a siker reményével 
kecsegtolő akcziók kozdeményezése, támoga
tása, szóval ndnden, amit a kívánkozó alka
lom s a helyi viszonyok czélravezetőnek 
mutatnak.

4. Nemzetiségi anyanyelvű tanulóknak, 
ha magyarságuknak kiváló jeleit adják, jé 
magaviseletI, ik s jó eltímonetelüek — támo
gatása tanulmányaik egész folyamán.
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Fontos és hasznos eszköz ez, mert a 
példás magaviselet!! s a magyarban jó elő
meneteli) tanulóknak támogatása által nem
csak azt érjük el, hogy ezek, a hálaérzetfől 
is indíttatva, felnőtt korukban magyarul érző 
polgárai lesznek a hazának, de elérjük azt 
is, hogy a támogatott tanulók szülei, hozzá
tartozói is hozzászoknak lassanként a magyar 
gondolkodáshoz s megértik, hogy nekünk 
nincs más czélunk, minthogy elérjük egy, 
mindnyájunknak egyenlő nyugalmat, boldog
ságot nyújtó igazi, erős magyar nomzeti 
-állam kialakulását, melynek elejét nem forgá
csolja többé szét a nemzetiségi széthúzás.

II. Magyar vidékeken:
1. Olt, ahol helyi muzeum nincs, egyedül, 

ahol van, esetleg azzal karöltve a néprajzi 
-emlékek összegyűjtése s azoknak újból való 
iforgalomba hozatala.

Az időnek semmiféle viszontagsága szét 
snem rombolja nemzetünknek ama összetartó 
-szálait, melyek évezredes nemzetünknek dicső 
emlékeiben, szokásaiban, intézményeiben gyö
kereznek ; ezek ápolása mindenkor erőssége 
lesz szeretett hazánknak.

2. A népkönyvtárak létesítése és egyálta
lán népszerű, hazafias olvasmányok, esetleg 
irónikus füzetek terjesztése, melyek az illető 
vidék fölvett idegen szokásait tennék gúny 
tárgyává. A népkönyvtárak áldásos intéz
ménye szembe tűnik mindjárt, ha csak 10 év 
előliről elképzeljük a magyar paraszt elma
radottságát s összohasonlitjuk a mainak infel - 
ligencziájával. Az irónikus s tendoncziózus 
röpirafok fontossága végett elég rámutatnunk 
Bérezik Árpádnak, a pesti társaság idegen 
szokásait ostorozó irataira, valamint az annak 
nyomán induló hazafias ellenáramlatra. Maga 
a napjainkban megindult „tulipán"-m ozgfíf)m 
sem pusztán a politikai válság jegyében szü
letett, de reakeziója akar lenni minden ide
genszerűségnek, mely. hazánkban, időnként 
úgy az irodalomban, művészetben, mint az 
iparban, kereskedelemben fel-felüli fejét.

3. Társadalmi támogatása a. háziipar, he
lyesebben a népművészeti iparnak s ezzel 
összefüggőkig annak irányifása, idegen iz'és- 
töl való megóvása. Ezeket leginkább építé
szetünkben kellene figyelemre méltatni, meri. 
valóban kies székvárosunknak palotasorai kö
zött is keresni kell olyat, mely az igazi ma
gyar stíl szépségét hirdetné s ha már lakó
helyünk külseje idegen stil nyomát viseli, 
befelé a legválogafollabh iníernaczionális be
rendezés tárul elénk, elvétve találunk egy-egy 
nemzeti jelleggel bíró tárgyat.

4. Az elemi és középiskolák azon növen
dékeinek jutalmazása és e czé'ra verendő 
énnek által való kitüntetése, kik a magyar 
történelem s irodalom tanulásában kiváló 
eredményt értek el, mert hiszen ezek úgy
szólván magukkal viszik az iskolából előfel
tételeit annak, hogy az életben a magyar 
kultúra előhnrczosai legyenek.

5. Fig^lemre méltó a magyarség erősité- 
séfé a ha ifias Ünnepélyek rendezése a köz- 
nép körében, melyekből hazafias lelkesedést 
nieritsen minden ember, végül

ö. Kutatni kell s tervszerűen kielégileni 
a fékenként mutatkozó szükségleteké4, úgy, 
ll08y m* sem hiányozzék abból, hogy igazi 
mentsvára legyen majd a hazának a magy. r- 

*ság.

Mit akarnak a tótok ?
A Budapesten megjelenő hazafias irányú 

„Slovenskó Noviny* czimü politikai napilap 
válaszol a tót nemzetiségi túlzóknak minap 
közzétett s Mudrony Pál által aláirt felhívá
sára. A „Slovenské Noviny“ czikke egész 
terjedelmében a következő :

"Tótok ! Nemrég az országgyűlési nemzeti
ségi párt, újabban a tót nemzetiségi mozgal
mak turóczszentinártoni központja intézott 
hozzátok felhívást, melyben lii titeket a nem
zetiségi politika zászlaja alá. Az országgyű
lési képviselőválasztások küszöbén állunk, a 
nemzetiségi túlzók is szándékoznak zászlót, 
bontani és meg akarják nyerni a tót nép bi
zalmát. Azért, kiáltványt tettek közzé, mely
ben meg akarják ismertetni a tót, közönség
gel a. nemzetiségi politika czélját és elveit, 
melyeket már évek óta hangoztatnak, melyek 
azonban a tót közönség körében csak itt-ott 
találtak gyönge visszhangra.

A nemzetiségi politika czéljai: a nemzeti
ségi aspiráeziók felkeltése, a magyar hon
polgárok anya nyelv és nomzetiség szerint 
való osztályozása, egyszóval az egységes 
magyar nemzetnek nemzetiségi töredékekre 
való felosztása. Olvassuk el a nemzetiségi 
mozgalmak történetét, kezdve a múlt század 
első évtizedeitől, amidőn a nemzetiségi kérdés 
felmerült, egészen a mai napig és meg fogunk 
győződni, hogy a nemzetiségi túlzók politikai 
törekvéseikéit mindig a nemzetiségi egység 
rovására akarták érvényesíteni. Egyszer 
nagyobb követelésekkel álltak elő, föllépésük 
nagyon is merész volt, majd mérsékelték 
követeléseiket, alkalmazkodtak az uralkodó 
viszonyokhoz és körülményekhez, do nemzeti
ségi elfogultságukról, mely Ökot kezdettől 
fogva, jellemezte, nőm mondtak le soha. 
Erről most sem mondtak le, midőn az uj 
választások előtt felhívást intéztek a fór 
közönséghez.

A természeti ösztön öröktől fogva ser 
kenti az embert a társas életre. Alakulnak 
kisebhnagyobb társadalmi körök, melyek 
közös czél érdekében közös tevékenységet 
fejtenek ki. Mert a törekvések és érzések 
egységében rejlik a társadalom ereje. Minél 
nemesebbek a czélok. minél fontosabbak az 
érdekek, melyek a közös tevékenységet föl
keltettek, annál szilárdabb egységnek kel! 
az érdekeltek között léteznie. Vájjon képzel
hető-e nemesebb czél, mint. az, melyért egy 
nemzet lelkesedik? Az ősöktől örökölt hazát 
fenntartani, minden veszélytől megóvni, hatal
mát és tekintélyét növolni, fényes jövőjét 
bizfositani: ez kell, hogy czélja legyen 
minden honpolgárnak, ebben az irányban 
kell a magyar haza valamennyi fiának közös 
erővel működnie. Ezért hazafias érdek a 
magyar honpolgárok egysége s őzen érdek 
ellen vétkezik az, aki a magyar honpolgárok 
egységét és egyetértését megcsorhitani igyek
szik.

Elitéljük a nemzetiségi politika czélját és 
törekvését. Még jobban elitéljük az eszközö
ket, melyekkel a nemzetiségi túlzók czéljai- 
kat és törekvéseiket ol akarják érni. Mert az 
erők szét forgácsolását és a nemzetiségi viszály 
keltését hazánkra nézve nagy szoroncsétlon- 
ségnek tartjuk.

A mi vágyunk, hogy a magyar honpol
gárok körében, kiket a mindennapi élet

5

érdekszálai kötnek egymáshoz, bizalom, egyet
értés és testvériség uralkodjék.

A nemzetiségi túlzók alá akarják Ásni a 
magyar honpolgárok kölcsönös bizalmát, mi
dőn hangoztatják, hogy valamennyi vívmány, 
amely az alkotmány helyreállítása óta része
seivé lettünk, csupán a magyar nemzetiség
nek kedvezett. így akarják megzavarni a ma
gyar honpolgárok közt évszázadok óta fenn
állott. egyetértést és versenyzésre akarják föl
szólítani a nemzetiségeket a nemzeti egység 
rovására. Ilyen merész állítást csak az elfo
gult nemzetiségi túlzó agya szülhet, mert 
tudjuk, hogy a magyar törvény nem tesz kü- 
lömbséget a magyar honpolgárok közt, egy
forma mértékkel szabja meg jogaikat és 
kötelességeiket. A nemzetiségi túlzók nem 
akarják som felfogni, sem megérteni, hogy a 
törvény megalkotásánál irányadók jaz egész 
nemzetet egyenlő mértékben érintő erkölcsi 
és anyagi érdekek. Az egyes nemzetiségek, 
mint a nemzet törzsének ágai csak abból a 
gyökérből szívhatják táplálékukat, mely a 
nemzet egész életfáját táplálja.

A nemzetiségi túlzók szívesen felejtenek. 
Midőn siratják a „Slovenská Maticau tót iro
dalmi egylet és a tót gimnáziumok bezárását, 
nem jut eszükbe, hogy ezen intézetek csak 
az ő túlkapásaik folytán lettek beszüntetve. 
Ki akadályozza a tót sajtó működését addig, 
a inig az a törvényszabta határok közi- mo
zog? Senki! Vagy talán valaki gátolja az 
újabban alakulr tót irodalmi intézetek műkö
dését ? Nem. A tót irodalom éppen az utolsó 
illőkben nagyot fejlődött, ami lehetetlen volna, 
ha igazak lennének azok a panaszok, ame
lyekkel a nemzetiségi túlzók a nyilvánosság 
előtt föllépnek.

A tóinak a magyar hazafiak sorában van 
helye. Ezekhez kötik őt a múlt történeti 
emlékei, a mindennapi élet érdekszálai s a 
jövő reményei. A nemzetiségi politika ki akarja 
-ragadni a tótokat a magyar hazafiak köré
ből. Melyik hazafias tót támogathatna ilyen 
politikát. ?*

A czikk következőképen végződik:
Tótok! A nemzetiségi túlzók, kik évek 

hosszú során át vezéreitekül akarták magukat 
feltolni, most ajánlkoznak, hogy az ország- 
gyűlésen képviselőitek lesznek. Az ország 
há/.'b-.n érvényt akarnak szerezni annak a 
polili kának, melynek eddig, dac iára a nagy 
agitácziónak, nem tudtak a tót közönség közt 
hiveket szerezni. Annyi csapás után, amennyi 
közéletünket a közelmúltban érte, legkevésbbé 
sem kívánatos, hogy a nemzetiségi küzdőiéin 
a parlamentbe vitessék és gátolja az ország
gyűlés működését. Ezt a kérdést is kell a 
legközelebbi választásokon megoldani.

Tolok! Gondolkodjatok a kérdésről, mi
elölt a szavazó urnához lepnétek.u

h í r e k .

Személyi hírek. Köcsön Lajos, Turócz- 
vármegye főispánja ezen állásáról lemondván, 
a föispáni hivatalt f. évi április hó 12-én 
Beniczky Ákos dr. várinogyei íöjogyzö alispán- 
helyettesnek átadta. Aznap este többen fel
keresték szállóbeli lakásán, közöttük több 
állami és megyei tisztviselő, valamint B niczky 
Kálmán volt alispán is és csak a késő éjjeli 
órákban vettek búcsút a távozótól, aki másnap 
a délutáni gyorsvonattal utazott Budapestre,
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magyar Isteni tisztelet. Turóomeni- 
mártrinlian holnap, azaz liusvét hélfí'jén d. o. 
10 órakor a vármegyeház nasrylerméhen 
magyar szónoklattal egybekötött is'eni tiszte
let lesz, amelyre a más vallásuak is szívesen 
látott vendége k. Az isteni tiszteletet Sedivy 
László, nyitrai református lelkész far'ja.

Turóczl Hitelbank. Ez az uj pénzintézet, 
mely a budapesti Hitelbank közreműködésé- 
vel létesült, ifj. Justh György elnöklete alatt 
tartott legutóbbi ülésén elhatározta, hoiry 
munkásságának kiterjesztésére nagyobb ak- 
cziót fog kifejteni. Erről a határozatról öröm
mel veszünk tudomást, mert úgy tudjuk hogy 
a Turóczi Hitelbank eredetileg és azr 1 a 
czélzattal Jétesült, hogy a Felvidék közönsé
gének bileügényeit a legnagyobb n. r:ekben 
szolgálja és maga is kezdőmén) ez-é-í; t.ass n 
közre újabb vállalatok le -s;:es-re. A részie
tek megállapítása czéliár • : még április hó 
folyamán igazgatósáéi ülés f"g tartatni.

Áthelyezés, A vallás- és közok'atásügyi 
m. kir. miniszter Hackl József abaujmind- 
szenti állami iskolai rendes tanítót a vriczkói 
állami elemi iskolához helyezte át.

Megyei fairek. Turóczvármegye közön
sége f. évi április hó 18-án, szerdán délelőtt 
10 órakor Turóczszentmárionban a vármegye
ház nagytermében rendkívüli közg\ülést tart, 
amely alkalommal az 1906—1911. évi ország
gyűlést egybehívó királyi kézirat fog kihir
detetni. Ugyanezen a napon d. u. 3 órakor 
a központi választmány is ülést fart a válasz
tási előkészületek tárgyában. Nevezetesen 
ezen az ülésen fognak megállapittatni a 
választások napjai, továbbá kijelöltetnek a 
vá’asztást vezefő tisztviselők.

A „Tátra" közgyűlése. A „Tálra** felső- 
magyarországi bank részvénytársaság f. hó 
5-én tartotta rendes évi közgyűlését. Justh 
Ferencz volt országgyűlési képviselő akadá 
lyoz.tatása miatt Beniczky Kálmán, az intézet 
alelnöke elnökölt, kinek rövid megnyitó 
beszéde után azonnal áttértek az évi mérleg 
tárgyalására. A mérleghez elsőnek Szibuer 
Gyula szólt, ki mint a tavalyi évben is, szemre
hányásokat telt az intézet, vezetőségének a 
bankot ért nagyobb veszteségek miatt s fel
kérte a jelenlevő igazgatót, hogy adjon az 
irányban felvilágosítást., hogy mily nagy 
összegre rúg az a veszteség, mely még le
írásra vár. Hasonló értelemben szólalt fel 
Lencsó János dr. is. Ezen felszólalások után 
Dúxner János, az intézet igazgatója emelkedett 
szólásra, ki minden irányban igyekezett le
csillapítani a megnyilatkozó aggodalmakat s 
felszólalását, azzal fejezte be, hogy a még le
írásra váró veszteségek összegét ez »dő 
szerint még megjelölni képtelen, de számítása 
szerint ezen veszteségek alig fogják mégha- 
kdni a 70.000 koronát. Hasonló értelemben 
szólalt f«d Markovics János dr. is, azzal a 
a külömbséggel, hogy az ö privát nézete 
szerint a megbízásra váró veszteségek 200 
ezer koronát fognak kitenni. Lax Adolf dr., 
az intézet évi mérlegéhez adott jelentés szöve
gezése ellen emelt kifogásokat s követelte 
azon passzus kihagyását, mely szerint az 
intézet vezetősége a belétek csökkenése miatt 
azokat tette felelőssé, kik az intézetet ért 
veszteségeket, a tavalyi évben a nagy közön
ség előtt szellőztették. Felszólalásával azon
ban czélt nem ért. Hogy is volna ez lehet
séges! A mérleg leíárgyalása után valakinek 
csak kell bűnbaknak lenni. Az intézeti alap

szabályok módosítására tértek át, mely módo
sítások elfogadása után az elnök a gyűlést 
bezárta.

Közigazgatási bizottsági ülés. Turócz- 
vármegye közigazgatási bizottsága a húsvéti 
ünnepekre való tekintetből már a múlt hóién 
szombaton délután tartotta meg április havi 
rendes ülését. Az egyes előadók jelentése 
szerint a vármegye kö/igazgafásáhan rend 
ellenesség nem volt tapasztalható. A pénzügy- 
igazgató által beterjesztett kimutatás szerint 
az adók befizetésében nagyobb hátralékok 
vannak ugyan, azonban ezeknek törlesztése 
csak a tanácskozás határozata után lesz meg 
tudható. A közegészségügy általában megfe
lelő, bár a gyermekbetegségek több helyen 
í'-lléptek. ami miatt néhány helyen a tanítást 
is szüneteltetni kellett. Az ülés, amelyen az 
előadókon és tisztviselőkön kívül több 
választott tag is megjelent, teljesen rendben 
folyt le.

A tótok készülnek. A „Nár. Nov.** 
„Vyzvanie** czimmel egy fölhívást közöl, 
iiü Ívben a közeledő képviselőválasztásokra 
való tekintettel szervezkedésre buzdítja olvasó 
közönségét. Elmondja, ebben, hogy az 1868. 
XLIV. törvényezikknek teljes végrehajtásáért 
most is síkra fognak szállani, evégből a „tót 
nemzeti párt központi bizottsága** minden tót 
kerületbe jelölteket f.»g ajánlani, akiknek 
támogatását minden „hü tóttól** elvárja. Meg
követeli, még pedig tekintet nélkül a jelölt 
személyére, vallására, állására, foglalkozására, 
hogy ezt a fölhívást minden tót megtörhetni- 
len parancsnak minősítse. A „Voliöom** czimü 
ezikkében pedig kioktatja választóit, hogy az 
uj választási törvény értelmében az állami 
közigazgatási hivatalnokoknak nem szabad 
korteskedniök, agitálniok, nőm [szabad hiva
talos hatalmukat a választásban érvényesí
teniük. Mindez igaz és mi is aláírjuk. De 
van ennek a törvénynek más rendelkezése 
is, mely szigorúan őrködik afíolöít, hogy a 
választók szabad elhatározását senki sem 
fenyegetéssel, sem Ígérettel, sem terrorizmus

sal ne befolyásolhassa. Biztosit hatjuk a „Kár. 
Noviny** t, hogy a hivatalnoki kar erre ijj 
szigorúan őrködni foír-

Utazói ösztöndíj A pesti magyar keres
kedelmi bank által alapitolt 1350 koronát 
tevő s külföldi tanulmányútra szánt ösztön
díjra a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara 
pályázatot hirdet. A pályázat feltételei a 
következők: Az ösztöndíj olnyeréso iránt 
folyamodhatnak oly ifj'k, kik valamely hazai 
kereskedelmi akadémiát, vagy felső keres
kedelmi iskolát jeles eredménnyel ‘végeztek, 
mely körülmény érettségi bizonyítvánnyal 
igazolandó. A folyamodványban megjelölendő 
azon a kiviteli kereskedelem körébe tartozó 
specziális ismeret, melynek elsajátítása, vagy 
kibővítése végett az illető a tanulmányutat 
megtenni szándékozik. Felemlifendők folya
modónak eddigi gyakorlati működése, továbbá 
nyelvismeretei és a tervezett tanulmányút 
programmja és időtartama. Végül megemlí
tendő, hogy folyamodó tnikép véli szerzett 
ismereteit és tapasztalatait tanulmányútja, be
fejeztével itthon értékesíthetni. A folyamod
ványok a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
úrhoz czimezve. a pályázó rendes lakhelyére- 
illetékes kereskedelmi és iparkamarához folyó
évi július hó 15-ig nyújtandók be.

Kossuth Ferenoz. Azon a nevezetes napon, 
mely nekünk a minisztériumot adta, a 
Bristol politikai szállodában egy mellszobor 
lett mintázva, melyhez Kossuth Hacker keres
kedelmi tanácsosnak egy ülést engedélyezett. 
Daczára annak, hogy Kossuth ehhez a fel
vételhez csak rövid időt fordíthatott, az 
arczhasonlatosság meglepően sikerű1*. A 
Kossuthnak átadott eredeti szobor után Hacker 
kir. udvari szállító fémgyárában kinaezüstből 
készült mellszobrok csekély árban : 3 koro
náért Budapesten, Váczi-utcza 36. sz. kap
hatók. A ezég a tiszta jövedelmet a magyar 
hírlapírók jótékony berendezéseinek utalja át 
és föltételczietik, hogy o nagy hazafi jól 

sikerült mellszobra egy magyar házban sem 
fog hiányozni.

Mi agyar és tót Szövegű a d ó k ö Q y V g c S k g  

(drbja 3 fill.), badnjei)t?SSégi dijkötjyvecske 

(drbja 4 fillér), útadó befizetési köoyVggSkg 

'darabja 4 fillér), adóVédrebajtáSi jegyző

könyv (100 daraboi)kii)t I korona), valari)ii)t 

az öSSzgS községi és közigazgatási, ggybázi 

és ügyvédi oycnjtatváijyokat raktárot) tart 

a túróczSzgi)tn;árto!}i M a g y a r  N y o n )d a .
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f i  G resham  a lap itta to tt 1 8 4 8 -b a n .
Vagyon 1904. december 31-én . . . .

Érvényben levő biztosítási tőkeösszeg . . .
D í j t a r t a l é k ......................... .....

Biztosított feleknek kifizettetett..........................
1904. évi díj és (kamat) b ev é te l....................................

A m agyarországi üzlet m agyar értékekben elhelyezett
d i j t a r ta lé k a .............................................................  25.132.222.10

216.505.894.39 korona 
650.000.000.— 
213.612.256.51 
491.748.857.43 
32.391.311.51

A magyarországi igazgatótanács:
Gróf Andrássy Géza, v. b. t. t., országgyűlési képviselő, elnök, gróf Bathyány 
T ivadar, országgyűlési képviselő, gróf Benyovszky Sándor, országgyűlési képviselő, 
Bolgár Fereticz, országgyűlési képviselő, a képviselöház alelnöke, gróf Esterházy 

Mihály, v. b. t. t., országgyűlési képviselő, Simon Jakab, tőzsde tanácsos.

| Tat
R«saa«S5.̂ an

Ügyvezető igazgató:

Takáqs Zsignjoijíi.
Igazgatóhelyettes: 

B s c k s t t  A. R eg in a id .
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= =  FIGYELEM! ==
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

Vafódl szcpcsslgi |[)]]jíjjj2
és

minden cagjobb 
I Üzletben Kapltatő!

a hésmárhi gyár bejegyzett védjegye:

s & - s 11
i  v % C °
S t  3 % |  =
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=  Hazai ipar! = |

Hirdetmény.
Alulírott ezennel közhírré teszi, 

hogy Mossócz (Turóczmegye) község
ben a főtéren fekvő 24. sz. lakóház 
és a 100 év óta fennálló, jó hírnév
nek örvendő és gőzerőre berendezett 
gajtgyár a hozzá tartozó melléképü
letekkel és kerttel együtt szabad 
kézből eladó. Közelebbi feltételek az 
eladónál megtudhatók.

Mossócz, 1906. április 6.
Klinjacsek Mihály.

A Világ legjobb Írógépe

a Stnith premier.
<árapd Prix-vel kitüntetve a Párisi 
---------—  világkiállításon._________

Főképviselő: MOSROCZI FERENGZHÉ
T uróczszentmárton.

1001. s:
1906.

Árverési hirdetmény.
Körmöczbánva sz. kir. és főbányaváros tanácsa részéről a városi 

képviselőtestület 1906. évi 35. szám alatt hozott közgyűlési határozata 
alapjan közhírré tétetik, miszerint a felsőbb hatósági jóváhagyás fenntartá
sával, nyilvános Írásbeli versenytárgyalás utján, a kormányhatóságilag jóvá
hagyott üzemterv alapján zólyomvölgyi A. üzemosztály 10. tag 18. osztagá
ban' 1906. évben kihasználás alá kerülő mintegy 340 nP-éter gyéritési fenyőfa 
tövön 1906. évi kihasználásra eladatik.

A nyilvános Írásbeli tárgyalás 1906. évi április lió 19-én reggeli 
10 órakor Körmöezbányán a városház üléstermében fog megtartatni, az 
írásbeli lepecsételt és 200 korona értékű bánatpénzzel ellátott ajánlatok 
pedig, melyekben a felajánlott vételár számokban és hetükkel külön Írandó 
ki és kiemelendő, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb folyó évi április hó 
18-án délután 5 óráig a polgármesteri hivatalhoz múlhatatlanul beküldendők.

Az árverési és szerződési feltételek a városi iroda kiadójánál nem
különben a városi erdöhivatalnál megtekinthetők.

Pót, feltételós, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általában oly 
ajánlatok, melyek az árverési vagy a szerződési feltételeknek meg nem 
felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati utón vagy melyek nem a 
kitűzött határidőre érkeztek be, vagy melyekhez az előirt bánatpénz nem 
esatoltatott, figyelembe nem vétetnek, el nem fogadhatók és visszavettetni 
fognak.

Kelt Körmöezbányán, a városi képviselőtestületnek 1906. évi márczius 
hó 28-án tartott üléséből.

P a lko v ic s ,  polgármester.

3 2 o  •  •  •  © © |
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„Horgonyt* u

i

Horgony-Pain - Expeller pötltka
egy régjónak bizonyult hizisier, mely 
már több m ist 36 év óta legjobb fájdalom* 
csillapító Mernek bizonyult kfiazvénynél, 
csúznát és meghűléseknél beddnaölés- 
Jréppen használva. ^  Q

W Figyelm eztetés. Silány hamíaftványök 
^latt bevásárláskor óvatosak legyünk éa 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony** vódjegygyel es a Riohter oaég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva.
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 t  ék 
2 korona éa úgyszólván minden gyógy* 
szertárban kapható. — Förak/ár: Tö rofe 
íó z a e f  gyógyszerésznél, B u d a p e s te n .

Q  Richter gyógyszertára Qj 
a* „Arany oroMláuhoz**, PrágábonT

«  KUMb*th«trM»e6nwi. Mindennapi icétkSldéa. -----

-•A-------------------------------- ---- ------ JZ L *
Kapható G A Z D I K  J Á N O S  gyógyszertárában 
Körmöezbányán, SCHÖNAICH VIKTOR gyógy
szertárában Znióváralján és TOPERCZER S. 

gyógyszertárában Turóczszentmártor.ban.

R észvén yelad ás.
Alulírott csődtömeggonduok ezen

nel közhírré teszi, hogy a vb. Plonka, 
Szirány, Város ezég csődtömegéhez 
tartozó 3 drb „Turóczi kereskedelmi 
és hitelintézeti részvény” a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés ellenében,, 
szabad kézből eladó.

Venni szándékozók szíveskedjenek 
ajánlataikkal dr. Schindler Arthur 
turóczszentinártoni ügyvéd úrhoz for
dulni.

Dr. Wgrtbeimer Árpád,
,  ügyvéd,

mint a vb. Plonka, Szirány, Város 
ezég csődtömeggondnoka.

Legfinomabb a maga nemében a
„C ER ES“-

ÉTELZSIR!
(kókuszdióból)

Nyomatott a

=  Tészta-, pecsenyesütéshez és főzéshez a legjobb. = =
SCHICHT G Y Ö R G Y ,

„CER€S“
t á p s z e r m ü v e k  ___

osztálya
Aussig Eőn. |K 

__________ >
.Magyar Nyomda fryorssajidján. Turéczszeiitinárton, 1906.
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