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a történeti igazság Világításában.
VI.

Tótok lázadása 1848-ban Húrban, 
Stúr és Hodza vezérlete alatt.

Már a márczius 28-iki liptószent- 
miklósi közgyűlésen történteket sem 
■mondja el a brosúra úgy, ahogy 
tényleg történtek- Ott nem egyszerű 
közgyűlés volt azon a napon, hanem 
néhány fanatikus evangélikus tót pap 
egész tömegét a népnek vezette a 
vármegyeház elé, amely ordítozva 
követelte a népakarat meghallgatását 
s igy a  közgyűlés határozata külső 
kényszer alatt történt meg. A nép 
egyik szónoka, valami Hroboö Samu 
nevű fanatikus fiatalember szenve
délyes hangon elmondott beszéd kí
séretében nyújtotta át írásban a fő
ispánnak a nép kívánalmait.

Minthogy pedig nem tegnap tör
tént ez a dolog, a tót krónikások 
pedig sok mindent, ami kellemetlen 
nekik, egyszerűen letagadnak, ide 
Írjuk azokat a sorokat, amelyekkel 
Hodáa M. M. az ő „Dér Slowak” ez. 
brosúrájában oly lelkesen megemlé
kezett. „Die Verlesung dieser Bitt- 
schrift folgte dér Sturm tausendstim- 
migen Ruf’s dér Zustimmung. Das 
war den Leuten des Magyarismus 
unerwartet. Mitzagenden Angstblicken 
sahen sie einander an, und sassen 
da erstarrt und ratlos, als wennbereits 
eine Rewolution über sie herange- 
brochen wáre. Nun traten mehrere 
von unsern jungen Volksmannern auf 
und feibsten m&chtige, nie geahnte, 
geschweige denn von unsern Aristo- 
craten gehörte Sprache. Doch nur 
zu bald ermannten sich die versagten 
Knechte des Magyarismus, und er- 
kl&rten, sie könnten unmöglich jenen 
Forderungen Gewtthr leisten, weil 
bierűber nur dér Reichstag entschei- 
den könnte; se wáhren nicht befugt, 
dem gesetzlichen Rechte dér magya- 
rischendiplomatiechen Spracheirgend- 
weise nahe zu treten; sie seien auoh 
Slowaken, aber aus Verpflichtung

P O L I T I K A I  H E T I L A P

h&tten sie bis jetzt die magyarisebe 
Sprache als Amtssprache gebraucbt, 
wir sollteu uns gedulden, es würde 
darűber dér nachste Reichstag zu 
zu unsern Gunsten entscheiden u. s. w. 
Ein missbilligendes Gewurmel folgte 
auf diese Ausflüehte unserer klein- 
lauten Magyarén und würde sich zu 
einem Widerspruchssturme erhoben 
habén, wo nicht eine andere Scene 
die Aufmerksamkeit dér Menge ge- 
fesselt hatte. Sámuel HroboA, ein gött- 
licher, slawischer junger Mami, eine 
sittenheilige, Cristusbegeisterte Seele, 
erhob nun seine elegisoh psolmende 
Rednerstimme, sprach und sprach, 
dass, o Wunderling du mensohliches 
Herzl Allé Herzen und allé Gefühle 
eins wurden. . .  Allé weinten nun bei 
dér Rede eines slawiseben Jünglings, 
womit er für, sene Nation, für die 
unendlich geliebte slowenische Nation, 
einer tausendjfthrigen, dámonischen 
Macht gégén über aufgetreten." Lehet, 
hogy Hodíiának ez a bombasztja túloz, 
de az bizonyos, hogy ha Hrobofl 
Sámuelnek és társainak a szabadság 
kihirdetése után első dolguk az volt, 
hogy az ezeréves demonikus hatalmat, 
melynek ezt az ő uj szabadságukat 
is köszönhették, az ö pánszlávizmusuk
kal megtörni, megsemmisíteni igye
keztek, úgy igenis helyén volt a 
statárium kihirdetése és helyén az 
akasztófák ácsoiása és felállítása is. 
De hát ók tagadják ennek a pán
szlávizmusnak létezését; ők tagadják, 
hogy valaha másra, mint a tót nyelv 
jogainak megvédésére, biztosítására 
gondoltak volna, — tagadják állha
tatosan, következetesen, a történelem 
tanúbizonyságával, a saját maguk 
Írásaival és ékesen szóló perfid tet
teikkel szemben is. Tagadják ! Pedig 
ez az ö „halhatatlan” hősük, Hodáa 
M. M. ezt Írja pár sorral odébb a 
Hroboü Samu apotheozise után: 
„Hingeworfen forderte dér Redner 
die ganze Todesmacht auf, rufte sie 
gégén sich selbst auf, sein irdisches 
Wesen tausendfach zu vernichten, 
wenn das, was er gesprochen, nicht 
die Eingebung jenes Geistes ist, dér 
über ganz Európa bereits seit zwei
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Jahrtausenden hingeschritten, anjetzt 
über die Schwelle des Slawentums 
tritt, — Kurz es war eine Scene des 
künftigen, slawisclien Drama, wenn dies 
nachdem Begriffe dér weltnauen slawischen 
Lekre mehr sein soll, als Spiel, wenn 
es wirkliche Sichtbare Menschgeister- 
scheinung ist.u Ezt a bombasztot ugyan 
gyatra németséggel irta meg Hodáa 
M. M., de azért aki németül tud és 
Hodía vesszőparipáját ismeri, jól meg
érti, hogy hová czéloz.

Maga a kérvény igy hangzott:
„Tisztelt közgyűlési őszinte kö

szönet és bizalomteljes érzésével lé
pünk elétek, mint az állam polgárai, 
ezen beadványunkkal, melyben hálánk 
kifejezése mellett bejelentjük kívánal
mainkat : ■

1. Mindenekelőtt kifejezést adunk 
azon kimondhatatlanul alázatos és 
hálateljes érzésnek, mellyel úgy Ö 
Felsége nemes szive, mint azon kor
mány iránt viseltettünk, mely az 
országgyűlésen elhatározta, hogy az 
évek hosszú során át sóvárgott sza
badságot és állampolgári jogokat 
minden nemzetiségű egyén szabadon 
élvezheti.

2. Legmélyebb köszönetét és el
ismerést szavazunk hazánk mindazon 
fiainak, akik megteremtői voltak ezen 
dicső eszmékuek.

3. Bizalommal teljes kérésünket 
és kívánalmainkat pedig a követke
zőkben adjuk elő :

a) Minthogy ezen vármegye népe 
a most szerzett jogainál fogva a 
nemzetgyűléseken részt vehet, kö
vetkezőkép természetes, hogy az az 
általa értett tót nyelven vezettessék. 
Ezt kivánja az álladalom tisztessége 
és kötelessége, továbbá a nyilvános
ság, mely sehol és sohasem éri el 
a kitűzött czélt, ha a résztvevők 
egymást meg nem értik.

b) Kívánjuk továbbá, hogy a tör
vények, kérvények, perek, megyei és 
országos hivatali hirdetmények tót 
nyelven eszközöltessenek, ezt hozza 
magával ezen vármegye kormány
zatának kötelessége és szükségessége, 
hogy a megye minden lakója, a jog
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és politika minden esetében, keliókép 
tájékozva legyen.

e) Kivánjuk továbbá, hogy a tót 
honpogároknak szükséges tanítása 
és kiképzése az anyanyelven történ
jék; miért is a szükséges előkészü
letek azonnal foganatba veendők, — 
s tót népiskolák állitandók fel, hogy 
azokban érdemteljes állampolgárok 
képeztessenek ki. Ezen őzéi pedig 
csak akkor lesz elérhető, ha ott a 
tanítás nyelve az anyanyelv, a tót 
nyelv lesz, s csak igy leend továbbá 
elérhető az, hogy az e hazában szük
séges többi nyelveket is könnyen 
elsajátítsák.

d) Kivánjuk, hogy ezen vármegye 
tót nemzetiségű tisztviselői hivatalos 
utón oda törekedjenek, hogy a nép 
ügyei mentül előbb rendezve legyenek. 
Ezt hozza magával a közeledő kép
viselőválasztás szüksége.

e) Kivánjuk és kérjük s kérni 
soha meg nem szűnünk, hogy Liptó- 
vármegye egész inteliigencziája, min
den földesur s a nép jóakarói . . . 
oda törekedjenek, hogy a mi tót 
nemzetünk igazságos jogait és álta
lános szabadságát mielőbb kívánják, 
melyről mi le nem mondunk, lemon
danunk nem szabad. Ez nekünk úgy 
a politikai, mint a társadalmi életben 
szent és sérthetetlen, most és örökké. 
Ezt kívánja az Isten és a tisztalelkü 
emberiség, amely nélkül a világon 
minden szabadság és igazság csak 
szégyen és gyalázat. Ezt követeli a 
mostani idők szelleme, melyben min- I 
den ember annyit ér, amennyit tud. 
Mennyivel inkább áll ez egy nemzetre.

f )  Követeljük, hogy a most elő
adott kívánalmaink első sorban a 
megye jegyzőkönyvébe iktattassanak 
s azután minden megyenek, minden 
magyar és horvát hatóságnak, vala
mint Ő Fenségének, István nádornak 
s végül a magas magyar minisztérium
nak megküldessenek és pedig azon 
okból, hogy a szabadságnak és em
beriségnek minden őszinte barátja a 
mi igaz jogainkat támogathassa. Illő 
mély tisztelettel maradunk a nagyra- 
beesült megyei közgyűlésnek őszinte 
hívei. “

A május 10-ére Liptószentmiklósra 
tervezett tót népgyülés elé terjeszteni 
szándékolt kérvény már tovább megy. 
mert ez már az egész „tót nemzet" 
nevében még tót egyetemet s más 
egyebet is kér és kíván, de nehogy 
gyanút keltsenek vele, még elég 
szerény és alázatos hangon, —  pedig 
akkor már készek voltak a Bécsból 
kapott lázitó iratok, amelyekben a

tót népet fegyveres fölkelésre föl
hívták. — A kérvény igy szól főbb 
pontjaiban:

1. A tót nemzet felébredt 900 éves 
álmából s mint ezen ország ős nem
zete, arra az öntudatra jutott, hogy 
daczára annak, hogy a tót nemzet 
bajnokai sokan vérzettek el a magyar 
koronáért, mégis mindezideig a tóto
kat a magyarok minden jogaiktól 
megfosztottak és nemzetiségüket láb
bal tiporták. De a tót nép a szabad
ság eme magasztos óráiban nagy
lelkűen megboesájt a magyaroknak. 
De egyben, mint ezen szent ország
nak hajdan egyedüli birtokosa, fel
hívja a magyarokat, hogy az ország 
összes nemzetiségeit juttassák ahhoz 
a szabadsághoz, melyet ők élveznek.

2. Az országgyűlésen jelenlevő 
nemzetiségek képviselői saját anya
nyelvükön beszélhessenek.

3. Etnográfiái határok megállapí
tását követelik, hogy minden nem
zetiségű polgár a? ő nemzeti köz
pontjához húzhasson, hogy igy sok 
esetben a magyar kisebbség ne legyen 
kényszerítve a tót többségnek s viszont 
egy tót kisebbség a magyar többség
nek szolgálni.

4. Hogy az. országgyűlési kép
viselők kötelezte-ssenek küldőik meg
bízatásához alkalmazkodni s hűtlenség 
esetén büntetés alá vonassanak. Ez 
fökép a tót nemzet érdekében szük
séges. mer; ennek legtöbb árulója van.

ö. Kivánjuk, hogy a megyegyülé- 
sen, ezen tót etnográfiái kerületben, 
a tárgyalás nyelve tót legyen.

6. Kívánják a tót nemzetiségi 
elemi, polgári, reáliskolák, továbbá 
tanitóképezdék és papnöveldék, vala
mint gimnáziumok, liczeumok, aka
démiák és egy tót egyetem felállítását.

7. Kvánják, hogy a magyar vár
megyékben a tót nyelv az iskolákban 
taníttassák.

8. Kvánják, hogy a magyar nem
zet szupremácziája a többi nemzeti
ségek felett megszüntessék s a nem
zetiségi zászlók akadálytalanul hasz
náltathassanak; továbbá, hogy a tót 
etnográfiai kerületből besorozott tót 
nemzeti gárdák tót nyelven vezényel- 
tessenek és oktattassanak.

9. Kvánják a választási jog ki- 
terjesztését oly irányban, hogy minden 
20 éves egyén választó és a 21 évet 
betöltőn egyén már választható legyen.

10. Kvánják a sajtószabadságot,
a ispbúrtositékok eltörlésével; __
továbbá a teljes gyülekezési és egye
sülési szabadságot, mert, úgymond, 
fájdalommal kell tapasztalnunk, hogy

a tót vidéken elterjedt terrorizmus 
által ezen gyülekezési jog annyira 
elnyomatik, hogy a népnek már sza
bad ég alatt való megszólítása is 
rebellizmusnak minősíttetik.

11. Kívánják, hogy azon falusi 
gazdák, kik birtokaiktól, különböző 
egyének által becsapva megúsztat
tak (?), jogos tulajdonaikba vissza
helyeztessenek.

12. Kívánják, hogy Král János 
tót költő és iró, továbbá ennek ba
rátja, Rotárides bej beli tanító, kik 
Ipolyságon bebörtönöztettek, szabadon 
boesájtassanak.

13. Kívánják a lengyel szabadság 
visszaállítását

14. Kérik a minisztériumot, hogy 
ezen fentebb előadott követeléseket 
teljesítse.

Mindnyájunk figyelmébe.
Az Országos Magyar Szövetség, amelynek 

Turóczvárraegyéhen, meg a Felvidéken is 
számos tagja van, a mull éri választások előtt 
megállapította azon elveket, amelyeket tagjai
nak követésre ajánl oly helyeken, ahol a 
magyar pártok jelöltjeivel szemben nemzetségi 
jelölt áll.

Ezen elvek megállapitásábao hazánk kiváló 
politikusai vettek részt és igy méltán tekint
hetjük azi> kai olyan sarkigazságoknakjainolyek 
mindnyányunk megvizsgálására érdemesek.

Ezen elvek a következők :
a raz olyan választó-kerületekben, hol a  

nemzetiségi párt jelö ltet d ilit, a hazafias érzésű 
választó polgárság, félretéve minden párt- 
tekintetet, ama hazafias párt je lö ltjé t támogassa, 
amelyiknek legtöbb kilátása van a győzelemre 
es azt ne egy párt, hanem az „egyesült magyar- 
sdg* jelöltjének tekintse.

b) Ha egy túlnyomóan nemzetiségi 
választókkal biró kerületben valamelyik haza- 
tías párt jelöltjéül kifogástalan mnltn és haza
fias érzésű nem magyar nyelvű egyéniség 
lép fel, vallva és hirdetve az illető párt elveit 
minden nemzetiségpolitikai kikötés nélkül, az 
Országos Magyar Szövetség tagjainak ajánlja, 
hogy kifogásolják, vagy ellene állást foglal
janak.

Ellenben a leghatározottabb ellenállást 
ajánlja azok ellen, akiknek politikai múltjuk 
megbízhatatlan vagy nyilvánvalóan magyar- 
ellenes törekvések szolgálatában állottak, még 
akkor is, ha most az egyéni érvényesülés 
szempontjaitól vagy más tekintetektől vezet
tetve, minden nemzetiségpolitikai kikötés nél
kül, mint valamelyik hazafias párt jelöltjei 
lépnének is fel, mert multjok alapján fel lehet 
tenni, hogy azonnal kétértelmű, vagy éppen 
ellenséges magatartást fognak tanúsítani mi
helyt oly törvényjavaslatról lesz szó, melynek 
czélja a határozattabb magyar nemzeti törek
vések érvényre juttatása.

c) Miután a nemzetiségekkel való pak- 
tálás egyetlen hazafias pártnak sem szolgálhat 
olyan gyarapodására, mely egyenértékű volna 
ama károkkal, amelyek az ilyen megalku
vásokból származva érik helyenként és ál
talánosságban a magyar nemzeti érdokeket,
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ai Országos Magyar Szövetség lelkéri tagjait 
és a választó polgárokat, hogy igyekezzenek 
teljes erejükkel odahatni, hogy a nemzetiségi 
pártokkal, ragy e pártok vezetőivel választási 
czélból paktumot sehol se ktissenek. Ha ralahol 
ez mégis megtörténnék, ellene tiltakozzanak.

d) Tiszta magyar kerületekben, ragy 
ott, hol a fennebb említettekhez hasonló 
esetek nem fordulnak elő, az Országos Magyar 
Szövetség tagjai magatartását illetően nem 
kíván semmiféle kívánságának kifejezést adni, 
_ viszont tagjai esetleges pártpolitikai maga
tartásából sem tart jogosultnak semmiféle 
következtetést magára a Szövetségre, amely, 
alapszabályai értelmében politikai kérdések
kel egyáltalán nem foglalkozik."

A mi viszonyainkat tekintve, a körülmények 
hangosan kövelelik, kogy ezen elvek szigo
rúan betartassanak. A szucsányi kerületben 
a magyarság egy része függetlenségi, a másik 
része pedig alkotraánypárti képviselőjelöltet 
kivin felállítani. Ennek a nézeteltérésnek 
el kell simulnia, még pedig békés közös meg
állapodás utján a magasabb szempontok, de 
különösen annak megszületésével, hogy 

amennyiben a magyarság tömörítése nem 
sikerülne, et a kerület menthetlenül a tót 
nemzetiségiek kezébe kerülne, a mit pedig 
egyik magyar párt sem akarhat. Reméljük, 
hogy mire e sorok napvilágot látnak, a fel
merült differenciák már elenyésztek.

Tót dolgok.
Egy köstisalelelnek örvendett, derék tó 

ember halt meg a minap, Bachát Dánielnek1 
hívták és évtizedeken át budapesti evang. 
lelkész, esperes, múlt ér óta pedig püspök 
volt. Felvidéki tót családból származott, tót 
egyháznak hirdette Isten igéjét tót nyelven 
és ugyancsak tót nyelven jelenlek meg for
dított és eredeti irodalmi müvei. Nem tarto
zott sem mint pap, som mint iró az országos, 
vagy éppen világhírű emberek közé s nem 
is igyekezett nagynak látszani, hanem isten
adta tehetségét nagy szorgalommal párosította 
s telt annyit, amennyi tőle telhetett. Fordí
tott magyar irók és költők müveiből is s e 
néven levolező tagja lett a Magyar Tudomá
nyos Akadémiának; kiváló papi tulajdonsá
gaiért esperes és püspök lett, emberi szép 
vonásaiért köztiszteletnek örvendett és senki
nek sem jutott eszébe, hogy Bachát Dániel 
tót születésű, hogy tótul prédikál, keresztel 
és temet cs hogy a tót irodalomnak a mun
kása és hogy ezért kevésbbé tiszteletre méltó. 
Szerették, tisztelték magyar részről is, tót 
részről is, — de a tót túlzók sajtójában vajmi 
ritkán esett róla szó, — mint tót Írót egy
szerűen agyonhallgatták. Mert hát a tót túl
zóknak nem kell olyan tót ember, akit a 
magyarok is tisztelnek, az ilyen omber gya
nús nokik ; de igenis kellenek nekik nagy
szájú agitátorok, kellenek nekik Stefanovicsok, 
Markovicsok, Hodíák, Hurbanok, Stúrok és 
hasonló emberek, akiket akár a halhatatlan
ság habáraival is megkoszorúznak azért, hogy 
a jámbor tót népet ámítják, azt fajgyűlöletre 
izgatják és az egyenetlenség és visszavonás 
magvait hintik el e nemzet fiai között. Nekik 
olyan irók és költők kellenek, akiknek nem az 
örökké szép, nem a magasztos igazság az 
eszményképük, hanem akik prózában, versben 
hazudni, rágalmazni, lázitani tudnak. Ez ne- 
*ik az igazi poezis.

A „Slov. Tjfidenrdk" most husvétkor ked
veskedett előfizetőinek az általa kiadott 1906. 
év „Slovensky Kalendárral". Van ebben egye
bek között egy „Nová piesefi" (Uj dal) czimU 
vers, amely a tótok nevető gyilkosának ne
vezi a magyart:

111 adte, vrah sn iba smeje, 
bei vble sme, nádeje,

2e nds ako deti maié 
StraSil, vohnal v chabé Halé.

Ennek' a tót poétának nem kell a béke 
itt e földön, szerinte ráérnek a tót rabszol
gák az égben békességben élni, — itt csak 
harczolni kell s lerázni azt a jármot, amelyet 
Vajánszky költött oda a tót nép nyakára. 
Ilyen az ultratót poezis. És a próza se külömb. 
Halljuk csak I

A -Slov. Tyid “ ben -Slováci!“ czim alatt 
egy vezérczikk jelent meg, amelybon a kö
vetkező részletek olvashatók :

-Mi a koalicziónak nem hiszünk, mert ö 
saját. szájával százszor is kijelentette, hogy 
neki csak olyan választási jog kell, amely az 
ö zsebeit és büszkeségét nem csorbítja."

Mi ebbe a mostani választásba azzal a 
tudattal megyünk bele, hogy az életünkért 
kell küzdenünk. Ha mi a leendő országgyű
lésen nem leszünk becsületesen képviselve, 
akkor azt a választási jogot is ellopják tőlünk, 
amellyel eddig bírtunk."

-Nekünk azért kell az általános válasz
tási jog, hogy anyánk ajándékát, a tót nyel
vet raegvédhessük."

Ugyanez a lap hivataloi tudósítást hoz a 
tót jelölésekről. Tudni kell ugyanis, hogy a 
tót nemzetiségi párt (melynek Mudron Pál 
áll az élén) és a Hodia-féle tót néppárt a 
választások idejére koaliczióba léptek s közös 
végrehajtó bizottságuk Í3 van Budapesten, 
amelyhez ajánlott levelekben kell fordulni a 
tót kerületeknek jelöltek dolgában. Az eddigi 
jelöléseket lapunk más helyén közöljük.

A jelöltek listája némi ellentétben áll a 
Hodía halina-elméletével. Hodfa ugyanis azt 
hirdeti a tót népben, hogy urban, kabátos 
emberben ne bízzék, mert azok becsapják, — 
egyedül csak a halinában bizzék. E jelöltek 
között pedig egyetlen halinás ember sincsen, 
de van két jómódú kereskedőn (Skyéák és 
Maőalka) kívül 4 ügyvéd, 3 r. k. pap, 5 orvos, 
1 bankbivatalnok és 1 hírlapíró.

Reméljük, hogy ez a kis liszta a válasz
tások után még kisebb lesz. Ilyen elemeket 
nem tűrhet meg köbeiében a magyar törvény
hozó testület s ha mégis sikerül majd egyik- 
nek-másiknak bejutni az ország házába, azt 
onnan ki kell nézni . . . Nem azért, mivel 
tót, hanem mivel rossz lót, hazafiatlan tót.

A tót jelöltek.
A politikai életben beállott pangás, a 

határozott és erős kéz hiánya leginkább 
érezhető a nemzetiségek részéről megnyilvá
nult mozgalmakban, amelynek eredményo a 
Budapesten nemrég mogtartott nemzetiségi 
közös tanácskozás, amelyen nemcsak a romá
nok és szerbek, de a tótok is mogjelentek 
és elhatározták, hogy a most folyó választási 
küzdelembon teljes erővel fognak résztvenni.

A jelszó, a melyet zászlójukra tűztek, az 
általános választói jog, közsigenkint való titkos 
szavazással és a nemzetiségi kérdésnek jog és 
igazságosság alapján való megoldása. Ezen

alapelvek figyelembe vételével intéztek föl
hívást az ország tót, szerb és román lakos
ságához.

A felhívás szövegét, melyet lapunkban, 
már ismertettünk, nőm ismételjük. Megjegyez
zük azonban, hogy a budapesti konferencziá- 
nak az volt a minket leginkább érdeklő 
tárgya, hogy ezen alkalommal állápitották 
meg azon kerületeket, amolyekben nemzeti
ségi képviselőjelöltet fognak felállítani.

A tót nemzetiségi párt részéről abban; 
egyeztek meg, hogy a következő helyeken 
állítanak fel jelölteket: a szuesáni kerületben. 
Mudrony Pál, a tót. nemzetiségi mozgalom 
feje; a stubnyafürdöi kerületben Mudrony 
János ügyvéd ; a kulpini kerületben Hodza 
Milán, a kerület volt képviselője; az újbányái 
kerületben Ráth Ágost dr. ügyvéd ; a szliáesi 
kerületben Medveczky Lajos dr. ügyvéd; a 
zólyomi kerületben Hodza Milán ; a rózsahegyi 
kerületben Srobár Vavro dr. orvos; a bobrói 
kerületben Skicsák Ferencz, a kerület volt 
képviselője; a baáni kerületben dr. Minarik 
József orvos; a galgóczi korületben Macsalka- 
Adolf kereskedő; a verbói kerületben Markoviét 
Gyula dr. orvos; a szeniezi kerületben Fezzé— 
lovszky Ferencz ügyvéd ; a nagyszombati ke
rületben Kollár Márton plébános; a morva-  
szentjánosi kerületben Blaho Pál dr. ügyvéd ; 
a bazini kerületben Jedlicka Ferencz dr. 
káplán ; a stomfai kerületben Jvriga Nándor 
plébános; a szempezi kerületben dr. Kabinet 
József ügyvéd. — Nemzetiségi jelöltet kaf» 
a liptószentmiklósi kerület is Bella Mátyás 
tarnóczi pap személyében. Ezenkívül a tót 
nemzetiségi túlzók tapogatóznak még a bittsei 
kerületben, ahol Csajda György turóczszent- 
mártoni lapszerkesztőt, valamint az illava- 
puchói kerületben, valamint az alsókubini ke
rületben, ahol Vjeha Pétert léptetik föl, hogy 
a nemzetiségi politika termőtalaját előkészítsék.

A Nár. Nov. húsvéti száma vezető helyei* 
közli a tót választókhoz intézett felhívást, 
erősen lelkére köti híveinek, hogy a párt- 
határozathoz szigorúan ragaszkodjanak és 
mindenki tehetségéhez képest járuljon hozzá, 
a választás eredményének biztosításához.

Amint hírlik, a tót nemzetiségi túlzóknak 
ez alkalommal nagyobb pénzösszeg áll ren
delkezésükre, amelyet nagyobbára Ameriká
ból és Csehországból kaptak. Es hogy ez igy 
lehet, azt bizonyítani látszik az a körülmény, 
hogy a választási akeziót a legnagyobb ve- 
hemencziával már megkezdették és ugyancsak 
vígan segit a hriato meg más egyéb nemzeti 
ital. Ez a körülmény is óvatosságra int ben
nünket és arra, hogy a tót párt szervezett
ségével szemben minden különleges érdekek
ről le kell mondanunk és szigorúan kell 
ragaszkodnunk a pártvozetőségek rendelke
zéseihez,

Minden attól függ, különösen a Felvidéken, 
és igy nálunk Turóczban is, hogy mennyire 
és mily lelkesedéssel tudunk tömörülni zász
lónk alá.

Hogy pedig a 17 tót túlzó jelölt közül 
15 elbukik, azt előre megjósolhatjuk. A ma
gyarságnak pedig azt ajánljuk figyelmébe, 
hogy itt a Felvidéken csak két jelszót em
legethetünk : magyar és tót. Az előbbivel, 
kormánypárt Írja zászlajára, hazafias dolgot 
segítünk diadalra; a másik haza fiatlanságot 
jelent, mely megosztani kívánja e haza lakóit. 
Ez utóbbiért tehát magyar ember nem 
küzdhet.
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Az uj kormány nem hozott ugyan nem
zeti vívmányokat, de megmentette az alkot
mányt és egy nagy táborba egyesítette a 
magyarságot.

Őrizzük azt a tábort, hogy ellenségeink 
rést ne üthessenek rajta.

A tótok mozgalma.
A tót túlzók a Mucsányi kerületben állandó 

jelöltjüket, Mudrofl Pál furóczszentmártoni 
ügyvédet, a tót mozgalmaknak vezetőjét és 
a tót koalícziónak elnökét jelölték ezúttal is. 
A tótok ez alkalommal nagy reményekkel 
néztek a választás elé, mert úgy számítottak, 
hogy a központi vezetőség által megválasz
tatni kívánt alkotmánypárti jelölttel szemben 
a ruttkai magyarok mulhatlanul föntarfják a 
függetlenségi jelöltet, amely esetben talán 
győzhettek is volna. Ez a számításuk azon
ban nem sikerült és amidőn hírül vették, hogy 
alkotmánypárti jelölt nem lesz, hanem if Justh 
György lépett föl függetlenségi programmal, 
reményeik lehettek és a részükről megindított 
mozgalom is csak a látszat kedvéért indult 
meg. A zászlók elkészítésével azonban siettek 
és már a héten, csütörtökön, több Mudron féle 
zászló volt Turócszeníraártonban és a faluk
ban is látható.

A stubnyafürdöi kerületben, úgy, mint a 
múlt alkalommal, most is Mudron Jáoos dr. 
ügyvéd lépett föl és fog megküzdeni báró 
Révay Simonnal szemben. Ebben a kerület
ben, ahol a hazafias elem túlnyomó többség
ben van, Justh Ferencz, aki három czikluson 
át képviselte a kerületet, mindig több száz 
szótöbbséggel győzött a tót nemzetiségi jelölt
tel szemben. Egy Ízben a nemrég elhalt 
Paulinyi Tóth Zsigmonddal, kétszer pedig a 
most is fellépett Mudrofi Jánossal szemben. 
Minthogy pedig a kerület, hangulata nem 
változott, sőt határozottan javult, a magyar
ság győzelme itt is teljesen bizonyos.

Mosóczról Írják lapunknak folyó évi április 
lió 19 érői keltezve, hogy Mudroii János 
tót nemzetiségi jelölt, Hilmer znióváraljui 
ügyvéd, Országi] és Obuch elvtársak kísére
tében előző napon Mosóczon járt és az ottani 
takarékpénztár helyiségében értekezletet, tar
tottak. Mint hírlik, a tótok 540 biztos szava
zatra számítanak, ami annak a jele, hogy 
vereségüket már előre látják. Mudron János 
zászlói már szintén ki vannak tűzve, elő
kerültek a padlásról, ahová nem is régen 
most egy éve kerüllek. Kitűzték Mudron 
zászlóját a mosóczi ág. hitv. evang. egyházi 
felekezeti iskola épületére is, de a kir. tan
felügyelő rendelkezett, hogy az onnan eltá- 
Yoliitassók, minthogy iskolai épületre semmi
féle választási zászló ki nem tűzhető.

törekvések hatását bénitotta meg messze 
időkre. A N. N. kirohanása minket nem lep 
meg. Nem pedig azért, mert már réeren tud
juk. hogy az ő dicsérete megbélyegző — 
ócsárlásra pedig nagy dicséret. Hát csak 
ócsárolja tovább Justh Györgyöt. Tegnap meg
jelent számában kortes verset is közöl, mely 
teljesen a N. N. modorát tünteti föl.

Magyar nemzeti közmürelödés.
XVI.

A Ndr. Nov. kirohanása.
A „N. N,“ nem tudja fékezni rettentő 

meglepetését afiölött, hogy ifj. Justh György 
függetlenségi programmal lépett föl képviselő- 
jelöltül. Nemcsak Justh Györgyöt ócsárolja, 
<lo még azokat sem tudja minek nevezni, a 
kik jelölése melleit állást foglallak. A népnek 
emlékezetébe idézi azt a viselkedését, amely- 
lyel a turóczi nagyipar fejlődését megakadá
lyozta. Ezért kénytelenek most az emberek 
Amerikába vándorolni. A turóczi nagyipar 
alatt persze a furóczszentmártoni cellulose- 
gyár értendő, ami pedig Justh Györgynek 
talán egyik legnagyobb érdeme, mert azáltal, 
hogy azt magyar kézre juttatta, a pánszláv

A magyarosítás.

A közmU relödési egyesületek szövetségé
nek úgyszólván programmbéli végczélja az 
egységes magyar nemzeti állam kiépitéso 
kulturális alapon. E végezell a szövetség leg
könnyebben az állal érbeli el, ha legfőbb 
intézményeiben, leggyakoribb szokásaiban, 
különösen pedig nyelvében forrasztja össze 
hazánknak kulömbözö ajkú lakosait. Ellonzéki 
politikusainknak vesszőparipája, társadalmi 
ideáljainknak kísértető fénye, hogy a nem
zeti nyelvet hazánk lakóinak minden rétegébe 
bevigye. Az önálló nemzeti hadsereg, egy
séges oktatás, melyet hevesvérű ellenzékünk 
egyszerre törekszik, egy kardcsapásra nteg- 
foganatositani, azt a szövetség lassan, kövot- 
kezetesen gondolja keresztülvinni azáltal, 
hogy előkészíti a talajt a legnagyobb mérvű 
magyarosítás! akcziójával.

Számos egyesület fejt ki ma már hazánk
ban áldásos tevékenységet ez irányban, minek 
foganatját látjuk az erdélyrészi közm. egye
sület révén az erdélyi oláhoknál, kik egykor 
izzó fajgyűlölettel viseltettek a magyar nép, 
valamint annak szokásai iránt, ma mind 
türelmesebbekké válnak s asszimilálódnak 
velünk ; Felsőmagyarországon, hol a felső- 
magyarországi közművelődési egyesülőt ágazza 
be munkásságával a legelszigeteltebb hegy
vidéket is — jámbor tótjaink teljes magyar 
érzelmeikről tesznek nap-nap után tanúságot; 
közeleg az idő, hogy a dunántúli és délvidéki 
horvátoknál és szerbeknél is megtörik a búj 
lógató agitátorok fegyvere, ha a szövetség a 
közművelődési egyesületekkel karöltve, azok 
irányítása mellett intenzivebben sorompóba'áll 
az Oiniadinák, Trilmnák és Schulvereinok 
fondorkodó iázitása ellen.

A szövetségnek tehát a közművelődési 
egyesületekkel szemben, a magyarosítás érde
kében tuiajdonképen az volna a czélja, ;bogy 
működésűket kiegészítse oly irányban, amely 
irányban az egyesületek részint programra, 
részint a szükséges anyagi eszközök bijjján 
ma tevékenységet nem fejthetnek ki, azaz 
hogy fiókjaikat, választmányaikat a szövetség 
keretébe — esetleg minden anyagi hozzá
járulás elengedése mellett — bevonja.

De még fontosabb kötelessége volna a 
nevetségnek a közművelődési egyesületekkel 
szemben, azoknak anyagi támogatása. Ugyan- 
is a szövetség költségvetésénél kimutattuk, 
hogy a bevételeknek mintegy felével körül
belül 300000 koronával gyarapithatná az 
egyesületek jövedelmét, illetőleg annyival 
járulhatna azoknak évi kiadásaihoz. A szövet
ségnek ezen támogatására pedig ugyancsak 
utalva vannak hazafias missziót teljesítő 
egyesületeink, hogy hivatásukat teljes mér
tekben keresztUlvibessék, annyival is inkább 
mert a magyar társadalom még mindig llKW,’

tóba ápolásban részesíti az egyesületeket, 
minek igazolására elég felemlíteni azon 
szomorú tényt, hogy mig román kulturális 
czélokra maguk az erdélyi román pénzintéze
tek öt év alatt 400000 koronát, tehát éven
ként 80000 koronát adtak, addig a F. 1£. K. 
E. az egész magyar társadalomtól nem kapott 
többet évi 50000 koronánál.

Ez elszomorító statisztikai adat eléggé 
buzdító lehet arra, hogy a* egész magyar 
társadalomi intenzivebb tömörülésre birja a 
közművelődési egyesületek támogatásában. 
Iiizton reméljük, hogy a magyar pénzintéze
tek is. melyeknek élén bizonyára jó hazafiak 
állanak, okulni fognak a román pénzintézetek
nek kulturális czélokra való bő adakozásán 
s erősebb támogatás alá veszik a magyar 
kultúráért harezoló közművelődési egyesüle
teket.

A társadalmi gyűjtés támogathatná ugyan 
direkte az egyes egyesületeket, de sokkal 
czélszarübh a szövetségnek központi pénztár
ból való kezelése, amennyiben nyilvánvaló, 
hogy kell egy fórumnak lenni, mely az 
egész magyarság áldozatkészségéből befolyó 
adományokat az egyesületek között a mutat
kozó szükségletek arányában felossza egyrészt 
és másrészt kell egy fórumnak, lenni, mely 
ezeknek az összegeknek czélszertt hovafor- 
ditását ellenőrizze.

Eddigi czikkeink mindegyike újabb és 
újabb sürgető okát nyújtotta a szövetség . 
megalakításának, ez elől nem is szabad 
tovább elzárkóznunk miV azért sem, mert a 
szövetség az egész magyar társadalmat kép
viselvén, az államhatalommal szemben oly 
törvényhozási intézkedések létesítését kezde
ményezheti, melyek megvalósítása- elől a 
kormányok a szövetség, tehát a hazai köz
vélemény nyomása alatt ki nőm térhetnek, 
így éppen a magyarosítás érdekében a 
szövetségnek elsőrendű hivatása lesz, hogy a 
népoktatási törvény immár halaszlbatian 
revízióját keresztül vigye és pedig nem a 
pártpolitikai szükségek, de a magyar nemzeti 
állam szükségletei alapján.

Uj élet.
Vármegyei közgyűlés. 

Képxnselöválasztdsi mozgalmak. 
A béke helyreálltával felszabadultak a 

szivek és az örömmámor, mely az egész or
szágot átiiatotta, immár kitörésre készül. 
0  Felsége az országgyűlést I. éri május hó 
19-ére összehiván, ezt a királyi kéziratot 
Turóczvármegye közönsége f. évi április hó
18-án tartott közgyűlésén hirdette ki. Soha
királyi kézirat örvendetesedben nőm érintette 
a nemzetet, mint ez, mely egy hosszú esz- 
tendö izgalmai után akkor szabadította föl a 
lelkeket, a mikor azok már a nyomor és 
szenvedés igáját, oly közel látták.

Turóczvármegye közönsége, mely hívón 
kitartott a nemzeti küzdőiéin mellett, büszkén 
tekinthet vissza az eredményre, molynek 
kivívásában neki is van része.

Megyei közgyűlés. 
Beniczky Ákos dr. főjegyző alispánhelyet- 

tes pontban 10 órakor nyitotta meg a f. hó 
18-ára összehívott rendkívüli közgyűlést, 
amelyre a vármegye minden részéből számos1 
hizol’sági tag jelent rnog.
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Majd felolvastatia a királyi kéziratot, mely
országgyűlést f. évi május hó 19-ére egyhe- 

iiivja, egyben elrendeli, hogy a képviselő
választások megejtésére a szükséges intézke
dések megtétessenek. Ezt a közgyűlés tagjai 
állva hallgatták meg, majd pedig lelkesen 
megéljenezték, végül pedig hódolattal tudo
másul vették.

Boniczky Ákos dr. alispánhelyettes ezután 
meleg és hazafias érzéssel áthatott beszédben 
ismertette a szerencsés politikai íordulatot és 
indítványozta, hogy a mai közgyűlés alkal
mából az uj miniszterelnököt és minisztertár
sait táviratilag Üdvözölje a közgyűlés, a mi 
egyhangú lelkesedéssel elfogadtatván, a kö
vetkező üdvözlő távirat adatott föl :

Nagy méltóságú dr. Wekerle Sándor 
ni. kir. miniszterelnök urnák

Budapest.
Turóczvármegye közönsége mai napon 

tartott rendkívüli közgyűléséből lelkesedéssel 
és hazafias örömmel üdvözli Nagyméltóságo
dat, valamint a kormányban helyet foglaló 
többi jeleseinket a kivívott uj alkotmányos 
helyzet alkalmából. Hazánk jobb jövőjébe 
vetett hittel áldást kérünk a béke müvéhez 
és önzetlen vállalkozásukhoz. Egyúttal törhe
tetlen ragaszkodásunknak adunk kifejezést.

A vármegye közönsége nevében: 
dr. Beniczky Ákos, vm. főjegyző.

Végül Beniczky Kálmán volt alispán szólalt 
fül és indítványára kimondotta a közgyűlés,* 
hogy a f. évi április hó 25-én megtartani ha
tározott vármegyei közgyűlést nem tartja 
meg, minthogy az a békés fordulat által tárgy
talanná vált.

A központi választmány ülése,
Turóczvármegye központi választmánya 

dr. Beniczky Ákos alispánhelyettes elnöklete 
alatt f. hó 18-án, délután 3 órakor tartotta 
meg ülését, amelyen a választmány tagjai közül 
megjelentek: Jusíh Kálmán, id. Bulyovszkv 
Simon, dr. Lax Adolf, Berecz Gyula, Dávid 
Ferencz, Michnik Gyula, Cserei Emil bizott
sági tagok.

A vonatkozó rendcletek felolvasása után 
a választások megejtése f. évi ápris hó 30-ára 
tűzetett ki.

Majd megalakittattak a választási bizottsá
gok a következőképpen:

a) a szuesányi kerületben : Választási elnök 
Klimo Vilmos. Helyettes elnökReöthy Vladimír, 
Jegyzők Jelűnek Bertalan, Záthureczky Vendel.

A Il ik szavazatszedő bizottság elnöke 
Kafenda Frigyes. Helyettes elnöke dr. Lax 
Adolf. Jegyzők Paulinyi Gábor és Veszély 
Imre.

b) a stubnyafürdöi kerületben : Választási 
elnök Dugovich Titus. Helyettes elnökök 
dr. Messinger Mór és Záborszky Adolf. Jegy
zők Bertsck Ottó, Brüll Adolf.

A Il-ik szavazatszedő bizottság elnöke 
Párvy Endre. Helyettes elnöke Koviczky 
Imre. Jegyzők Toperczer Vilmos, Csep/sányi 
Béla.

A stubnyafürdöi kerületben,
A stubnyafürdöi kerületben a választási 

küzdelem eredménye már most is kétségen 
f°lul áll, mert Justh Ferencz, a kerület volt 
országgyűlési képviselőjének hivei egytől- 
e8yig lelkesedéssel csoportosulnak báró Révay 
Simon alkotmánypárti képviselő zászlaja alá.

l>*ró Révay Simon, aki a/, előző választás

alkalmával a szuesányi kerületet képviselte, 
készséggel^ engedett a föl szó li tásnak, amely
be! a jelöltség elfogadására fölkérték. A hi
vatalos jelölés tulajdonképen csak ma délután 
történik meg StubnyafUrdőn, amely alkalom
mal báró Révay Simon is meg fog jelenni 
választói között, azonban a választási idő 
közel voltára való tekintettel, a választók már 
formailag is megállapodtak a jelölés szemé
lyében, báró Révay Simon zászlaját fogadva 
el, amely alatt diadallal fognak a választási 
harezba vonulni.

Ugyanezen kerületben a függetlenségi 
párt, mely az Ősszel itt megalakult, szintén 
tartott ülést, amelyen azonban csak néhány 
ember jelent meg. bizonyára azért, mert a 
siker eredményét, megzavarni nem óhajtják.

A tót. nemzetiségi párt jelöltje dr. Mudrony 
János, turóczszentinártoni ügyvéd, aki az 
előző választás alkalmával szintén szerencsét 
próbált Justh Ferenczczel szemben, azonban 
eredménytelenül, mert több száz szavazattal 
kisebbségben maradt. Bár a tót nemzetiségiek 
bizonyosak a felől, hogy ott a sikerre semmi 
kilátástik sincs és inkább csak elvi szem
pontból állítottak föl jelöltet, amit ismert fa
natizmusuk folytán erős agitácziót fejtenek 
ki leginkább azért, hogy pártjukat együtt 
tartsák.

A párt valószínűleg együtt is marad, de a 
mandátumot majd csak báró Révay Simon 
fogja elvinni, aki mint tántoritliatlan hazafi 
és kiválóan korrekt ember, a választó közön
ség bizalmára mindenképpen érdemes.

Báró Révay Simon fogadtatása
Stubnyafürdön.

A stubnyafürdöi kerület képviselőjelöltje, 
báró Révay Simon e hó 19-én a déli gyors
vonattal érkezett meg StubnyafÜrdőre, ahol 
Justh Ferencz s a választókerület intelligen- 
cziájának nagy tömege lelkes éljenzéssel 
fogadta. Zorkoczy Tivadar főszolgabíró üdvözlő 
beszédére báró Révay nyomban válaszolt, 
meleg szavakkal köszönvén meg a lelkes 
tógád tatást s az előlegezett bizalmat. A köl
csönös bemutatkozások után — szívélyes 
bucsuzás és lelkes éljenzés közepette — Justh 
Ferencz társaságában báró Révay Ferencz 
mosóczi kastélyába hajtatott. A programm- 
beszéd megtartása f. hó 22-én, vasárnap dél
után 3 órakor lesz Stubnyafürdön. A jövő 
héten körútra készül a jelölt s mint halljuk, 
hétfőn Zniót látogatja meg, ahol ünnepélye
sen fogják fogadni és este 8 órakor a Magyar 
Olvasókör társasvacsorát rendez báró Révay 
Simon tiszteletére.

A szuesányi kerületben.

A szuesányi kerületben, amelyet a múlt 
országgyűlési cziklusban báró Révay Simon 
képviselt, a koalicziós pártok vezetősége úgy 
intézkedett, hogy ezen kerületben alkotmány- 
párti képviselő választassák meg. A függet
lenségi párt azonban, mely a nemzeti küz- 
doliiK k idejében ezen kerületien megalakult, 
a központi intézőség rendelkezését be nem 
várva, f. hó 16-ára ltuttkára képviselöjelölő 
gyűlést hivott össze, a melyen az egész ke
rületből számosán vettek részt; az értekez
leten megjelenteket nagyobbrészt a ruttkai 
vasúti alkalmazottak képezték, akik már az 
előző választás alkalmával is csak elmeiknek 
fenntartásával és csupán azért támogatták 
sz t vázát tikkal a' szahadolvüpárt jelöljél, h'oxy

ez által a magyarság győzelmét a tót nem
zetiségi párt jelöltjével, Mudrony Pállal szem
ben biztosítsák. Ezzel a ruttkaiak tényleg 
hazafias áldozatot hoztak, amit az egész vár
megye közönsége elismeréssel honorált.

A népes értekezlet, amelyet báró Révay 
László, a párt elnöke vezetett, dr. Szoldrik 
Vilmos ruttkai vasúti orvost, a párt alelnökét 
kiáltotta ki a függetlenségi párt jelöltje gya
nánt, aki a jelöltséget el is fogadta azon fel
tétellel, ha a központi vezetőség jelöltségét 
tudomásul veszi és ha azt a megyei körök 
is támogatják. Ezt a körülményt küldöttségi- 
leg tudatták Justh Ferenczczel és Beniczky 
Kálmán volt alispánnal.

A választókerület másik része pedig f. hó 
18 án a vármegyei közgyűlés befejezte után 
tartott értekezletei, amelyen szintén számo
sán vettek részt. Itt Beniczky Kálmán vázolta 
a helyzetet és ismertette a vármegye közön
ségének politikai hangulatát, majd ajánlotta, 
hogy a kerület képviselőjelöltjéül ifj. Justh 
György, Turóczvármegyének volt főispánja 
kéressék föl, aki úgy képességeinél, mint 
szerzett, nagy érdemeinél fogva legméltóbb 
lenne ezen bizalmi állásra. A lelkes éljen
zéssel fogadott beszéd után ifj. Justh György* 
teljes őszinteséggel adta elő politikai és 
egyéni álláspontját és bár a közbecsülésnek 
és szeretetnek megnyilatkozását nagyra becsüli, 
még is kérte, hogy ez alkalommal tekintse
nek el személyétől. A képviselőjelöltségre 
Beniczky Kálmán volt alispánt ajánlja, aki 
azonban röviden kijelentett©, hogy nem szán
dékozik a vármegyét elhagyni, további mun
kásságát is Turóczmegyének szenteli. Számo
sán szólaltak föl ezek után és valamennyien 
azt hangoztatták, hogy a magyarság diadala 
csak úgy biztosítható, ha a vármegyében köz
ismert és becsült férfiú vállalkozik a jelöltség 
elfogadására. Ilyennek pedig ifj. Justh Györgyöt 
ismerik, akinek nevével a magyarság fényei 
győzelme biztosítottnak tekinthető. A jelen
voltak részéről elhangzott beszédek hatása 
alatt végre kijelentette, ifj. Justh György 
volt főispán, hogy enged a közbizalomnak és 
a jelöltséget függetlenségi párti programmal 
elfogadja. Ezt a kijelentést szűnni nem akaró 
éljenzés és taps követte.

Ugyanaz nap este Beniczky Kálmán volt 
alispán vezetésével többen mentek átRuttkára, 
hogy az ottani függetlenségi párt által jelölt 
dr. Szoldrik Vilmossal tárgyaljanak. A meg
beszélés itt is sikerrel járt, mert Szoldrik 
Vilmos dr. kijelentette, hogy ő csak az elvek
ért küzdött és személyét nem szándékozott 
előtérbe helyezni. Minthogy pedig ifj. Justh 
György személyében teljesen megbízik, szí
vesen lemond a jelöltségről, hogy a magyar
ság tömören és osztatlanul vehessen részt a 
küzdelemben.

Ez által a magyarság egysége biztosítva 
lévén, elhatározták, hogy ifj. Justh György 
képviselőjelölt f. évi április hó 22-én, délután 
Ruttkán mondja el programmbeszédét.

A szocziáldemokrata párt,

A szocziáldemokrata párt, amolynek külö
nösen a ruttkai vasúti munkások között több 
száz tagja van, folyó hó 19-én ülést tartott, 
amelyen elhatározták, hogy ifj. Justh György 
képviselőjelölthöz levelet intéznek, amelyben 
felkérik, hogy az általános választói jog kér
désében eltogl.nl! álláspontját pro*r rw»mhes*é-
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ízemélyl ktrek. Bár/. JNrony Ferenci 
titkárai kiAéreíébírrj ixerdái) délután Moíórzra 
érkezett. — Rttttkai H4th Phtr, m. kir. 
udvari Unieso*, ai kaAsa-odertergi va*ut rezér- 
i*r.*z*r*UÓ>. eatftőrtőköű Bankán időzött, ahon- 
Dán Poprádra ttíazotí.

■ »*J»r e í j U *  Tsróczban. Mintha e i
is a bébe áMáísi közA UrtMna, hogy ami
kor a politikai küzdelmek diadalt aratnak, 
a Tallózó* élei is nemzeti irányt biztosit 
magarjak. Azt az SrvcwletOH kiirljlrnényt 
adhatjnk hirttl, hogy 7 urhozrnogyéhon rnog- 
alakult a magyar roforrnátus ogyház, moly 
húszót héttőjén mográlasztotU tisztviselőit is. 
Fő gondnok lett Somogyi Géza, gondnok 
Rorbóly Kálmán, algondnok Szilágyi Zsig- 
raond, pénztáros Tóth Lajos. Az egyház- 
tanies tagjai lellek Deák Hála Rózsahegyről, 
Tar József Zsolnáról, Nagy Endre Alsókubin- 
hól és Nagy Lajos Kuttkáról. Mint liirlik, az 
aj egyházat Antal Gábor református püspök 
legközelebb meglátogatja, aki ez alkalommal 
nemcsak a reformátusoknak, do a magyar
ságnak is szívesen látott vendége lesz.

Hodiát elítélték. A „Slov. T^ídennik" 
czimll tót lap iíudapesí.en jelenik meg. Irányát 
pedig lapunk olvasói jól ismerik azokból a 
csikkekből, amelyekben viselt dolgait szellőz- 
toltuk. Ez a lap két evvol ezelőtt a népárulók
ról hozott czikkot, amelyben a magyarokat, 
szidja és feliiivla a tótokat, hogy drótozás 
helyett harcira koljonok a magyarokkal. A 
tót nép ugyan tovább is békébon maradt, de 
» lap szerkesztőjét a bíróság felelősségre 
vonta. Hód Ha Milán szerkesztő, a volt kép- 
visolő, azt adta elő, hogy a czikkot nőm ő 
irta, csak „javította*, -  egyébként mint
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j at£itu.aic igát téte.r;ea összegeket több 
tateia. aBitáageeci e*iáéraek 1 hamis okiratok 

, elkeewáazén. v ára  Rems Adám párásbiró- 
; Mgr í ,vaii.Ja.oiga aereivében elintostársn 

aka.it i t t  40 pesagó forintokért bizhoz 
‘zái/rrva iaoigiiUMtt .neki egy hamis halotti 
rretet el egy agranilyen orvosi bizonyitvinyt.
M.-ndkét kamisirvány .Szaljaeska Mirtonnak 
ez évi január hónap kó-én bekövetkezett 
gyászos eibonytit és eltemettetését igazolt*.
A biztosító tarsasag ezen okiratok alapján 
bekafdte a jó egészségnek örvendő Szabadka 
Márton özvegyének a pénzfelvételhez szük
séges nyugtát azzal,, hogy azt a községi elöl
járóiig előtt aláírva, küldje be. Mo3t petste 
szükséges roU egy üivegyre. Ebben a fur
fangos parasztnak segítségére volt édesanyja, 
aki véletlenül özvegy is és a Szabadka 
Mária nevet is viseli, úgy mint Szabacska 
felesége. Ez tehát mint „özvegy Szabacska 
Mária* jelentkezett a községi elöljáróságnál, 
ahol a valóságnak megfelelően tanúsították, 
hogy a nyugtát őzt. Szabacska Mária irta 
alá. A nyugta vétele után az amerikai társa
ság beküldte özv. Szabacska Mária czimére 
a biztosítási összeget, melynek felvétele 
végett Szabacska Márton felesége jelentkezett 
a postán, ahol — miután egy ottani ismert
polgár neje személyazonosságát igazolta, _
ki is szolgáltatták a pénzes levelet. Történt 
azonban, hogy a nyáron kivándorolt Ameri
kába Szabacskának egy szomszédja, aki 
affeletti elkeseredésében, hogy vele szemben 
egy peres ügyben vesztes lett, elárulta az 
Amerikában székelő biztosító társaságnak 
liogy a halottnak tekintett Szabacska odahaza 

jo egészségben van. Az amerikai biztositó 
társaság megbízásából Orván Emil dr. csaczai 
ügyvéd feljelentette Szabacskát és czinkos- 
társait, akiket nyomban letartóztattak és 
vizsgálati fogságba helyezlek. A kir. törvény
szék e hó 9-én (ártotta meg a főtárgyalást.
A bíróság egy egész napi tárgyalás után 
csak késő este hozta meg az ítéletet, mellyel 
Szabacska Mártont mint tettest 1 0  havi 
börtönre, nejét mint tettestársat 5  havi fog
házra, végül Remis Adámot ugyancsak mint 
tettestársat 8  hónapi börtönbüntetésre ítélte 
Valamennyi többi vádlottat a bíróság főimen- 
‘et‘e; , AJ “ W *1** iránt rendkívüli nagy 
érdeklődés mutatkozott, melyet lényegesen 
fokozott még azon körülmény is, hogy Kepf 
Jakab csaczai körjegyzőt, kivel szemben

j
írási & rádfrmeJé* Mr romi í Uô í  dhatá 

hpfokÍMl t t w  bírt, YJA f f  a  Karolj rédie. Aj 
,iékr* Mattotő rbvLh tiitn  a kir. Ügvésr 

, ítfobhaitss jelen'e’J te.
Előléptetések i  T is a ta á l a le^ tee leb b i 

i eáííéfEte’éMjk aikalixisbój \  Torócxaje^jéheo 
i i.i-alirjazáíban ro. kir. álUmTartn tiszt*
| TiMri'lfk Vr‘it\ is Uübbfm ekilép/ek. Irr Lvháth 
l J'szmí. & rákópribrjezi állomáí főnöke, toribbi 
| BenJc/j András, a rattkai áilomis t^herp-énzúr 
1 réz*tője dUnörök lettek. Haíktiy Ftrencz es 
| í-t-W-arz AdíjJf turócz»entmártoBÍ és SzmoUJc 

Andor ruttkai hivatalnokok ped!> a VI, 
fizetési fokozatból az Y-dík fokozatna léptek 
elő.

HfmenMreka Xádtay FereDez. a ^Zóljom* 
Tánoegyei Hírlap- szerkesztötalajdonosa 
hasvét hétfőjén váltott jegyet Komik  Mártá
val. Köretek Zsitrmond pozsonyi ny. igazgató- 
hiuanár s neje szül. Bell Emília leányával, — 
Bariteh Gyula, jelenleg krompachi, előbb több 
éven át taróczrnegyei állami iskolai tanit6 
Krompachon eljegyezte Iván Erzsikét. — 
Waldmann Zsigmond. rutíkai vendéglős, 

eijegyerte VAgbeszterczéről Holzmonn Hermint.
Jubiláló főreállskoU. A kőrmöezbányai. 

állami főreiliskola l. éri október hó 4-én ült 
50 éves fennállásának emlékünnepét. A ren- 
dexőbirottság felkéri mindazokat, akik ennek 
az iskolának — bárcsak egy érig is — tanít
ványai voltak, hogy szíveskedjenek jelenlegi- 
tarfózkodási helyüket és állásukat május hó- 
15-éig az intézet igazgatóságával tudatni.

SiocsliUsU nép^jtUés RnttAAa. Az el
múlt hetekben tudralevöleg megalakult Rutíkán 
a czoeziáldemokrata párt és első népgytilését 
e hó 19-én délután 6 órakor tartotta meg a- 
Zweigenthal-féle vendéglő nagytermében. A 
hatóságot Ljhtlyi Attila főszolgabíró kép
viselte. Elnökké megválasztatott Bürger Mórr 
mig a napirendet: „A munkásság helyzete 
és az általános titkos választói jog- — Wolf 
Hugó ismertette, ki magras. közel két óra 
hosszáig tartó beszédében rámutatott a mai 
osztályparlament és osztályállam viszásságaira, 
végül arra buzdította a tekintélyes számú 
hallgatóságot, hogy azok, akik szavazati, 
joggal bírnak, oly jelöltre adják szavazataikat,, 
aki az általános titkos, községenkénti és 
egyenlő szavazati jognak a hive és ilyen 
értelemben agitáljanak is. A gyűlés azután 
szép rendben eloszlott.

A rnttkal vasntl fogyasztási szövet
kezet igazgatósága f. hó 19-én délután tar* 
tott ülést Hanser Adorján főfelügyelő elnök
lelte alatt, amely alkalommal a Ruttkáról 
áthelyezett Brvnner Vilmos elnök helyébe 
\áczy Gedeon főmérnököt választották mega 
szövetkezet elnökévé. Mint halljuk, a szövet
kezet, mely eddig a kassa-oderbergi vasút 
állal átengedett helyiségben tartotta árurak
tárát, saját épületnek fölállítását tervezi. 
Nemes Barna, a vasúti Szövetség felvidéki 
kerületi elnöke pedig azon fáradozik, hogy a 
szövetkezet kötelékébe a Szövetség tagjai is 
beléphessenek.

Az nltratót sajtó áldozata. Az eszter
gomi érseki papnöveldéből a minap kizárták 
egy klerikust, aki már egy év múlva befejezte 
volna tanulmányait. Az Ítélet fölemlíti, hogy 
az illető növendék erkölcsi viselete kifogás
talan ugyan, de mivel a tót nemzetiségi eszme 
hive, egyházi szolgálatra nem alkalmazható, 
lutő példát kellett statuálni annyival is inkább, 
mivel a nemzetiségi tótok megmozdultak. A
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tót túlzók sajtója persze dühöng e logujabb 
megrendszabályozisa miatt s csak úgy önti 
íokotesárga epéjét a papnövelde hazafias érzésű 
tauári kara, vezotősége ellen. Pedig önönmagit 
kellene szidnia, korbácsolnia, amiatt, hogy 
esztelen barbárságaival, szüntelen rágalmaival 
és ámító tanaival a tót ifjúság szivét és el
méjét megmételyezi, elrontja, tévedésbe ejti, 
bűnbe és veszedelembe kergeti. Az a szeren
csétlen klerikus nőm a magyar sovinizmus 
áldozata, mint ahogy ezt a barbár tót sajtó 
hirdeti, de áldozata annak a hazafiatlan, 
bűnös iránynak, amelyet a „Katolické 
Noviny“, a „Slov. Tyidonník" stb, képvisel
nek ; mert ha a herczegprimás megtöri, hogy 
a Kollárok, Jurigák, Novákok, Jedliékák stb. 
tót népgyüléseken, tót lapokban tót nemze
tiségi igéket hirdessenek, tót nemzetiségi 
képviselők, vagy képviselőjelöltek legyenek, 
ahelyett, hogy lelkész! kötelességeiket végez
nék, a prímást és környezetét, tehát az érseki 
semináriumot sem, magyar sovinizmussal 
vádolni nem lehet. — De igenis van tót sovi
nizmus, amely ott dühöng különösen a min
denkire nézve hozzáférhető tót nemzetiségi 
lapokban. Hadd álljon itt egy pár szemelvény 
a*Slov. Tyíd.“ vonatkozó csikkéiből,amelyet 
_  állítólag — egy katholikus pap irt ebbe 
a lapba. „Nemzet! Vigyázz és elmélkedjél! 
A soviniszta sátán a lábával dobbantott, magára 
kivtll volt. Talált ostoba és gyenge szemé
lyekben eszközt s a szarvára vette ami jó 
és erkölcsös gyermekünket, csak azért, mivel 
a nemzetét szerette." — „Nekünk katkoli- 
kusoknak szégyenkeznünk kell a világ előtt 
ezért a tettért." — „Vénasszonyok 1 Azt hi
szitek, hogy a tótok örökké nyulak marad
nak, vagy hogy még gyermekek, akik vén
asszonyoktól megijednek ?“ — „ Tudjátok
meg, hogy mi nem ijedtünk meg, hanem a 
fogainkat csikorgatjuk.*

Méhészeti tanfolyamok. A gödöllői áll. 
méhészeti gazdaságban tanfolyamok lesznek 
május 1—21-ig földmives kisgazdák, május
22-től junius 11-ig erdőölök, június 15 töl
28-ig lelkészek, julius 1-től 21-ig és julius 
24-től augusztus 13-áig néptanítók számára. 
Mindon tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik 
föl. Bővebb tájékozással az érdeklődőknek 
szívesen szolgál e lap szerkesztősége is.

n k i
divatos kalapot 462. sz.

1 9 0 0 c ;

Í pvbpésí hirdetményi hivonat. .
ahar, az tekintse meg a

„KALAPKIRÁLY“
(KLEIN SZ. Turóczszentmárton)

dús raktárát.

Üzlethelyiség
A L S Ó K U B I N B A N

a főtéren. B R U C K-féle házban 
lakással és mellékhelyiségekkel

1906. november 1-ével bérbeadó.
az érdehlüdőh közelebbi felvilágosítást az 
ám am egye i H írlap kiadójában nyerhetnek.

k  Liniment. Capsici comp,
« aorgtuy-Pato-EÜílitr jítltt*

S  régjónak bizonyul! hAztszor, mely 
több mini 39 év óta tojobb fájdalom* 

csillapító szernek bizonyult kfiarvénynél, 
csórnál és meghűlteiknél bedöraölte 
képpen haaxnAlva. ^  Q

üt Figrelin eztetéa. Silány kamíaítvéayók 
íiiatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadj ook a moly a

2 korona ée úgyszólván mftuLto 
szertárban kapható-.— KíafcfSr: Yírtffc 
József gyógyszerésznél, B u d ap estem  

Q  Ki eb tor gyógyszertára ^
a z  „A rany aroMlániunt**, Prógában. 
EUasbethstiasM S rrtu, Mtadpanopl teéttGMMí.

Kapható G A Z D 1 K J Á N 0 S  gyógyszertárában 
Körmöczbányán, SCHÖNAICH VIKTOR gyógy
szertárában Znióváralján és TOPERCZER S. 

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

A turóczszentmártoni kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság kiskorú Kubicza 
Erzsébet és Kornél, mint dr. Kubicza János 
igazolt örökösei (képviselve özv. dr. Kubicza 
Jánosné szül. Poradouszky Kornélia mint t. 
és t. gyámanya által) végrehajtatnak ifjabb 
Érti Ferencz végrehajtást szenvedett elleni 
végrehajtási ügyében a végrehajtási árverést 
46 korona 04 fillér követelés, ennek 1902. 
évi május hó 14-ik napjától járó 5% kamata, 
21 korona 40 fillér már megállapított, vala
mint jelenlegi 16 korona 40 fillér és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése végett 
a beszterczebányai kir. törvényszék terület 
köréhez tartozó turóczszentmártoni kir. járás- 
bíróság területén, Lipócz községben fekvó:

1. a lipóczi 31. sz. tlkjvben 1., 2., 5., 7.,
8., 12., 14. sor. 50., 46., 426., 589., 783., 
821. és 143. szám alatt felvett 1. B. 16. té
tel szerint ifj. Érti Ferencz nevére 'lu  rész
ben irt ingatlanra 413 koronában,

2. a lipóczi 106. sz. tlkjvben f  1. sor. 
616. hr. szám alatt felvett 1. B. 22. tétel alatt 
ifj. Érti Ferencz nevére t/ss részben irt in
gatlanokra 150 koronában megállapított ki
kiáltási árban az alábbi feltételek mellett 
elrendeli.

1. Az árverés által a lipóczi 31. és 106. 
sz. tlkjvben az 1443/902. tk. számú végzés
sel Érti Ferencz javára bekebelezett élet
fogytiglani haszonélvezeti jog nem fog érin
tetni.

2. Ezen árverésen a fent körülírt ingat- 
ianság a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

3. Árverezni szándékozók tartoznak min
den egyes ingatlanság becs, illetve kikiáltási 
árának 10%-át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni.

Az árverés megtartására határnapul 1906. 
évi május hó 1-ső napjának délelőtt 10 
órájá t Lipócz községben a községházára 
kitűzi.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóság.

Turóczszentmártonban, 1906. február 15.
Petrás, kir. albiró.

Kzthretner előállítási módszere révén 
kellemes Izfl, az egészséget előmozdító é* 
olcsó, ez által a legmegbecsülhetetlenebb 
HOnyőket nyújtja minden Siáztartáanak I 

Minden vásárlásnál hangsúlyoz- 
kifej esetten a Kathr-'tner 

M*et és csak eredeti csomagokat 
Hrjünk Kneipp »á tér véd jegy gyei

Magyar tót Szövegű a d ó k ö 0 yveC&ke  

(drbja 3 fid.), badm«OteSSégi dijköoyVecSke 

(drbja 4 fillér), útadó befizetési könyvecske 

(darabja 4 fillér), adóVédreljajtáSi jegyző

könyv (100 darabontot I korona), valamint 

az összes községi és közigazgatási, egyházi 

és ügyvédi nyomtatványokat raktáron tart 

a túróczSzeotnjártooi M a g y a r  N y o m d a .
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=  FIGYELEM! = |
Aegbubató , legjobb m inőségi, hírneves

1>mi W K S W  M l

teindtn nagyobb 
I üzletben tiaphaií |

R  késm árki gyár bejegyzett védjegye:
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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 
■ajtgyár a hozzá tartozó melléképü
letekkel és kerttel együtt szabad 
kézből eladó. Közelebbi feltételek az 
eladónál megtudhatók.

Mossócz, 1906. április 6.

K l i n j a c s e k  M i h á l y .

Ezen
ezégéreken 

ismerni 
meg n 

boltokat,

melyekben 
csak Singer  

warrő-

árusitanak.

r varrógép r. t.
Zsolna, Körtér 14.

A Világ legjobb Írógépe

a 5mitfe premier.
<Srai)d Prix-vel kitüntetve a Párisi 
-------------világkiállításon__________

Főképviselő: M O S H O E Z I  F E R E N C Z N É
Turóczszentmárton.

L
U 1

kassai vezeragynöksége Turóczszentmárton szákbelylyel kiterjedt ism eretséggel bíró tőügynököt 
teres kedvező feltételek mellett, ajánlatok a Gresham kassa i vezérügynöksége cziméreintézendők.

fl G resham  a lap itta to tt 1 8 4 8 -b a n .
Vagyon 1904. december 31-én 

Érvényben levő biztosítási tőkeösszeg
D íjta r ta lé k ...........................

Biztosított feleknek kifizettetett . . .
1904. évi díj és (kamat) bevétel 

A magyarországi üzlet magyar értékekben elhelyezett
d ijtarta léka...................................................... 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 igazgatótaijácS:

Gróf Andrássy Géza, v. b. t. t., országgyűlési képviselő, elnök, gróf Bathyány 
Tivadar, országgyűlési képviselő, gróf Benyovszky Sándor, országgyűlési képviselő, 
Bolgár Ferencz, országgyűlési képviselő, a képviselőház alelnöke, gróf Esterházy 

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

Ügyvezető igazgató:

Takács Zsignjoijd,

Igazgatóhelyettes:

Bcckctt A. Reginaid.

Téli menetrend

A magyar, királyi iUamrasntakon:

(Érvényei 1906, évi október 1-töl keiiive.)

Budapaat— T.-8zt.Márton: T.-Szt.-Márton-Buiiapnnt:

Gyv. i. reggel 7-10, é. d. u. 1-38 i. d. u. 2-54, é. este 910 
Szr. i. d. e. 9-35, é. este 7-52 i. reg. 8-42, é. este 7-00
Gyv. i d. u. 3-30, é. este 10-21 i. reg. 6-08, é. d.u. 12-40
Szr. i. d. u. 5-35, é. reg. 418 i. este 11-35, é. d. e. 9-45
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57, é. reg. 5-20
Tv. — — — — — — — i. d. u. 12.06, Jánoshegyre érk. 3-27

T .8zt-Márton—Ruttka Ruttka—T.-Szt.-Márton:
Gyv. i. d. u. 1-39, é. d. u. 1-47 d. u. 2-45, é. d. u. 2-53
Szv. i. este 7-54, é. este 8-03 reg. 8-30, é. reg. 8-40Gyv. i. este 10-22, é. este 10-30 reg. 5 59, é. reg. 6-07Szv. reg. 4-20, é. reg 4-30 este 11-22, é. este 11-33Vv. i. reg. 7-47, é. reg. 8-06 d. e. 11-16, é. d. u. 1206Vv. i. d e. 11-42, é. d. e. 11-53 d. u. 4-45, é. d. u. 4*56

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest:
Gyv. i. reg. 7-20, é. d.u. 1-33 éjjel 3-46, é. reg. 9-25áSzv. i. reg. 9-20, é. este 8-30 reg. 7-11, é. este 5-55Gyv. i. este 6-45, é. éjjel 12-24 d u. 3-14, é. este 9-45Szv. i. este 10-30, é. reg. 7-20 este 9-15, é. reg. 6 35

A cs. és klr. szab. Kassa-OderbergI vasutakon:

Kassa—Ruttka:
reg. 5-27 é. d. u. 
reg. 7-40 é. d. u. 
d. u. 12-35 é. d. u. 
d.u. 12-46 é. este 
d.u. 355 é. este 
este 7-30 érk. 
este 10-41 érk.

Ruttka—Kassa:
Iglótól é. d.12-10 Gyv. i.

2-06 Szv. i. reg. 4-50 é. d.
5-36 Szv. i. d. o. 8-35 é. d. u.
8-13 Gyv. i.d. ti. 12-17 é. d. u.

11-05 Szv. i.d. u. 2.36 é. este 
Iglóig Szv. i. d.u. 4.23 é. éjjel 11-35
Iglóig Vv. i. Iglótól é. rog. 6-14

8-30
11-50
4-18
448
8-40

Ruttka—Zsolna:
Szv. i. 
Szv. i. 
Szv. i. 
Gyv. i, 
Szv. i.

reg. 6-30 é. reg. 
d. u. 12*31 é. d. u. 
d.u. 2-21 é. d.u. 
d. u. 5 42 é. este 
este 833 é. este „

Szv. i, éjjel 11-17 é. éjjel 11-42 Szv. i.d.u.
Szv. i. esto

Zsolna-Ruttka:
6-58
1-00
2-50
604
9-00

Szv. i. reg. 
Szv. i. reg. 
Gyv. i. d. e. 
Szv. i. d. u.

4’10 é. reg. 
7-45 é. d. e. 

11-50 é. d.u. 
1 50 é. d. u. 
3 34 é. d. u. 
9-20 é. este

4-36
8- 15 

12 12
2 20 
4-03
9- 50
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