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Báránykák.
A múlt héten volt bemutatója. 

Telt ház, zsúfolt padok előtt. Szemér
mes áhrázattal, lesütött szemekkel, 
szép egymásutánban léptek a publikum 
elé Szkicsák ur, Jehlicska és Juriga 
tisztelendő ur. Könyekig megható 
hangon panaszolták el a rettenetes 
sérelmeket, a hatósági erőszakosko
dást, amelyet a közigazgatási tiszt
viselők követtek el a nagyságos és 
fötisztelendő urakon. Az egyiket 
tolonezoltatták idestova, a másikat a 
baráti kötelességek teljesítése közben 
foglalta le a csendőrség, a harmadi
kat alighogy a kocsijáról leszállt, 
még a száját sem nyithatta ki, már 
is kezelés alá vették a közrend 
emberei. Mindez pedig történt Verbún, 
a legutóbb megejtett pótválasztás 
alkalmával, ahol ők még a fülök 
bojtját sem mozdították meg s ennek 
daczára is rettenetes sérelem követ- 
tetett el az immunitáson.

Ha nem ismernék azokat az ura
kat, el is hinnénk nekik egyet-mást 
a rém mesékből. De igy, mikor köz
vetlen szemlélői voltunk a lezajlott 
eseményeknek, mikor láttuk a meg
tévesztett, a felizgatott nép fanatiz
musát s mikor hallottuk a gyűlölettől

átszőtt szónoklatokat, olvastuk a szen
vedély tüzétől izzó ujságczikkeket, 
melyek ezeknek az ártatlan bárány- 
káknak szivéből és tollából kerültek 
napvilágra, nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy igazat adjunk nekik, 
mert tudjuk, hogy bűnösek. Egyik tizen- 
kilenez, a másik egy híján húsz.

Elénk emlékezetünkben van még 
az az időszak, midőn Eerdis Juriga 
ur, ez a reverendás néptribun, az 
áldatlan éra alatt, Hodzsa Milán olda
lán bekalandozta az egész Felvidéket 
s szenteskedő szólamok leple alatt 
oly durva izgatást vitt véghez a 
magyarság ellen, hogy saját paptársai 
is utálattal fordultak el a nagyszőllősi 
plébános úrtól. Vagy talán nem igy 
van?

Hasonló körülmények közt lett köz
ismertté Jehlicska tisztelendő ur 
neve is, ki a pozsonyi vasúti fogad
tatás óta gyorsan haladt előre a nem 
is igen rögös utón, mely előbb-utóbb 
a mártiromság koszorújához vezet.

És ezek az urak, most egyszerre 
elfordulva kétes dicsőségű múltjuktól, 
tagadják, hogy azzal a szándékkal 
mentek volna Verbóra, hogy izgas
sanak, hogy lázitsanak a magyarság 
és a nemzeti állameszme ellen, hanem

tisztán baráti érdeklődés vezette ő 
kegyelmüket a választásra.

Ez igen szép! De nem hiszi 
senki! Úgy látszik, hogy a verbói 
választási elnök is azon a vélemé
nyen volt, hogy a képviselői immuni
tás nem arra való, hogy ennek vé
delme alatt szidjuk, gyalázzuk, pocsé
koljuk azt a nemzetet, melynek 
törvényhozása ezt a kiváltságot ré
szükre biztosította. És ha igy gondol
kozott, okosan te tte ! Helyesen gon
dolkozott!

Legyenek meggyőződve róla a 
nagyságos képviselő urak, hogy a 
magyar nemzet többsége, maga a 
nagy közvélemény is, igy gondolkozik 
s ne higyjék, hogy feledve van a 
közelmúlt, midőn a nemzet ellensé
geihez társul szegődve, előmozdítani 
segítettek azokat a hitvány czélokat, 
melyek a nemzeti erő letörésére vol
tak irányítva.

Jó, hogy ők maguk álltak elő 
sérelmeikkel, mert ebből a vizsgálat
ból kifolyólag alkalma lesz meggyő
ződni az egész országnak arról, hogy 
azok a gyalázatos izgatások, melyek 
a Felsővidéken az elmúlt időkben 
büntetlenül folytak, nem czélzatos és 
rosszakaratú rémmesék, de a tót
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A tulipán.
A Tulipánkert-szövetség május 20-iki nagygyűlésén 

elmondta: dr. Láng Ernő.

Mélyen tisztelt hölgyeim!
Nagyrabecslllt urak!

Amikor elmúlik a tél zordon ideje, ami
kor a hegyek ormáról is tünedezik a hó, 
amikor már elfelejtjük a fagyasztó hideget, 
a szél sllvitését, kisüt a tavasznak meleget 
árasztó napja.

Bearanyozza a Iáját, csókjaival melengeti 
a virágot íakaszló, életet adó édes anyaföldet.

Termeli a kincsot érő kalászt, de nö a 
dudva is.

Fejleszti az élő lények táplálékát, de vele 
növeszti a gyomot is.

A
nem
egész

Mi
S

nap fénylő sugara, kedves hölgyeim, 
tesz különbséget, élteti, gyarapítja az 
növényvilágot.
most a virágok kultuszában élünk, 
különösen egy édes, bájos, aranyos

virágot, a tipikusan magyar tulipánt hordjuk 
sziveink fölött.

Jelképét mindannak, arai magyar.
Szimbólumát mindennek, ami gondolko

dásban, szavakban és tettekben, a közélet 
nyilvánosságában és a családi tűzhely szen
télyében ennek a megszentelt darab földnek, 
drága magyar hazánknak sorsával, jövőjével 
üsszef üggésbe hozható.

Do a virágok ékes világában a nap nem
csak a mi választott virágunknak, a tulipán
nak juttatja csodás erejét.

Nő, virágzik, terjed a mályva, a kankalin 
s a mocsári gólyaliir is.

Sőt többet mondok, tisztelt hölgyeim, 
nemes uraim!

Él, nő és virul két oly virágfaj is, mely 
a mi sokat szenvedett, szegény magyar ha
zánkért dobogó sziveinknek az elmúlt zord 
időkre való visszaemlékezésnél fogva épen 
nem kedves.

Nö a napraforgó s nőnek a mák virágok is.
A napraforgó — amely szélesre nyitott, 

rikító szinti korongját mindig a hatalom 
fénylő napja felé fordítja, s feltűnést keltő

magasságba nyújtott virágjával kéri, követeli 
az áldást osztó fényt és meleget.

Es élnek a mákvirágok is, amelyekről 
jelzőt mondanom, tulajdonságaikat részletez
nem, az ő világukat feltárnom önök előtt, 
bájos hölgyeim, mólyon tisztelt uraim, épen 
nem szükséges, mert elmond mindent ezekkel 
a virágokkal összeforrott, az a magyaros és 
kitüntető jelző, hogy „gyönyörűséges mák
virágokw.

Ámde mintha a nap mégis kivételt tenne, 
mintha a szétáradt óriási világosságtól meg
fogytak, mintha rejtett helyekre vonultak 
volna a napraforgók s a gyönyörűséges mák
virágok.

Hajh ! a napraforgó és mákvirág !
Mintha csak álomra emlékeznénk vissza 

az Ö dicstelen, szomorú korszakukra.
Ma, amikor örömmel hazafias szivünkben 

a tulipán kiongesztolő jegyében ünnepelünk, 
el is feledjük azt a közelmúlt időt, amikor 
mindnyájunk aggódó lelkében olyan szomo
rúság. oly mélységes bánat ült.

Amikor még nem tudtuk, nőm is sejtettük, 
kisüt-e még valaha sokat szenvedett, szegény



2

néppárt érdekében rendszeresen foly
tatott üzelmek, melyek miatt a bűnö
sök rég rászolgáltak arra, hogy az 
állam velük szemben a legszélsőbb 
megtorló eszközöket alkalmazza.

Helyes dolog lesz elrendelni a 
legkiterjedtebb vizsgálatot, hadd lásson 
az egész ország tisztán, hadd lássa, 
hogy az ártatlan báránykák bőre alatt 
micsoda tnltengése lakozik a magyar 
faj gyűlöletének.

A királyi ügyész uraknak pedig, 
kiknek egyéb elfoglaltságuk miatt 
nem jutott idejük arra, hogy figye
lemmel kisérjék a Kárpátok közt 
lábrakapott nemzetellenes üzelmeket, 
jó lesz kinyitni egy kissé a szemü
ket, mert ez az izgatás ma sincs 
szünöben, sőt a nemzetiségi lapok, 
felbátorodva a múlt lanyhaságán, ma 
fokozottab dühvei ostromolják az 
egységes nemzeti állameszme szolgá
latában állók becsületes küzdelmét.

Kérjük tehát mi is a szigorú 
vizsgálat elrendelését s tőlünk tel- 
hetöleg iparkodni fogunk lerántani a 
leplet azokról, akik ma még jogtalan 
sérelmekről merészelnek panaszkodni.

A tót nemzetiségi töm éseit 
a történeti igazság Világításában.

vi.
Tótok lázadása 1848-ban Húrban, 

Stúr és Hodza vezérlete alatt.
Mihelyest a hurbanisták a király 

rendeletéről értesültek, siettek, hogy 
mennél előbb túl legyenek a határon. 
Ott egy kis községben, Lehotkán 
összejöttek s néhány foglyot is maguk
kal vittek, köztük az óturai jegyzőt,

hazánkra az alkotmányos szabadság tündöklő 
napja.

Amikor nem volt semmi, semmi remény!
Amikor sajgó szívvel mondtuk a költővel:

Borongó égbolt, siró förgeteg,
Tépett felhők foszlánya fönn az égen, 
Oh, lesz-e még tavasz ?

Szinte elképzelhetetlen, egészen álomszert! 
már előttünk ennek az évnek márczius idusa 
is, amikor még teljes pompájukban, hatal
muknak Időpontján állottak ez országban a 
napraforgók s a gyönyörűséges mák virágok 
s amikor mi tehetetlenségünkben lelkünk 
mélységes fájdalmát oda vittük az Isten 
házába és megfogyatkozva, kevesen, de 
könnyekkel szemeinkben énekeltük azt a 
inélabus imát, régi magyarok templomi énekét:

Magyarországról,
Édes hazánkról 
Ne feledkezzél mog 
Szegény magyarokról!

Magyarok hatalmas Istene meghallgató 
népének forró imáját.

Padusiczkyt is. A nép a hurbanisták 
elől az erdőbe kezdett menekülni, 
ámde a hurbanisták sokkal jobban el 
voltak foglalva a maguk bajával, 
semhogy újabb csínyekre gondoltak 
volna s igy még a foglyaikat is mi
hamar szabadon eresztették. Stráánic 
községben egy svalizsór svadron 
feküdt, ennek a katonaságnak adták 
át fegyvereiket a hurbanisták. Mi- 
lielyest a fegyverletétel megtörtént, 
— Írja egy „szemtanú", — a katona
ság német parancsnoka odakiáltotta 
embereinek: „Vágjátok azokat ja
kutyákat, mig cafatok fognak róluk 
hullani!“

iá azonnal megvillantak a kardok 
és számosán megsebesültek a bur- 
banisták közül. Ezen fegyverletétel 
után a hurbanisták mindenfelé el- 
széledtek. Némelyek a morva városok 
utczáin csavarogtak, akiket aztán a 
hatóságok összefogdostak és elzártak. 
Húrban, Őtúr és Hodáa álruhában és 
álnév alatt voltak kénytelenek Ung'.- 
Hradischra menekülni, máskülönben 
őket is elfogták volna és tették volna 
hűvösre a morva hatóságok. Onnan 
azután, amint lehetett, több társukkal 
Bécsbe siettek, még pedig akkor, 
amikor a bécsiek Latour miniszter 
ellen fellázadtak. Húrban, Őtúr, Blou- 
dek és Zacli nem érezték magukat 
biztonságban s igy csak rövid időt 
töltöttek Bécsben, ezután Prágába 
siettek, anélkül hogy erről fölkelő 
társaikat előzetesen értesítették volna. 
A Becsben maradt fölkelőkhöz ezután 
egy napon azzal állított be magánkí
vül Hodza, hogy a fellázadt bécsi 
nép hollétüket tudakolja, mivelhogy

F K I. V I l) É K I IjJMl A I) n

Partra értünk, de közéieUlnk egész tér
ségén a visszafejlődés és hanyatlás jeleit 
látjuk.

Rendíthetetlen kitartás, óriási, válivetett 
munka s minden egyes hazafiasán érző szív 
akadályt nem ismerő igyekezete kell ahhoz, 
hogy az összehahnozott romokból biztosságot 
és vagyoni jólétet kisugárzó, kellemes, meleg 
otthonokat, vonzó lüzlielyekot építhessünk.

És amikor Istenünk meghallgató forró 
imáinkat, megadta a roményt is ahhoz, hogy 
vágyaink teljesülni fognak.

Odatüzte király és nemzet szive fölé a 
tulipánt.

Ennek az ékes virágnak jegyében veszi 
lel a további harezot a magyar társadalom s 
különösen a magyar nők s közöttük önök, 
szépséges hölgyei m.

Meri amit kiküzd n férfi,
Elveszendő soiiimiség,
Ha iránta nők szivében 
Ápoló, szent láng nőin é g !

Növeljék nemes sziveik szerotetévcl, 
ápolják hazájukért aggódó lelkűk minden

megtudta, hogy a hurbanisták Latour 
osztrák miniszter beleegyezésével 
törtek be Magyarországba. „Mind
nyájunk élete veszélyben forog” 
jajgatott Hodáa s azt indítványozta 
hogy mielőbb hagyják el Bécset és 
siessenek Prágába s igy is történt. 
Prágában aztán tanácskozásra gyűltök 
össze a hurbanisták, amelyen azonban 
összevesztek. Két pártra szakadtak, 
az egyiknek élén Húrban, Őtúr, Blou- 
dek és Zách állottak, a másiknak 
pedig Hodáa és Janecek. így bomlott 
fel az u. n. „nemzeti tanács", amely
nek tagjai egyébként sohasem hiztak 
társaikban.

Nehezebb sors érte azonban azo
kat a hurbanistákat, akik Magyar- 
országban maradtak. A királyi és a 
kormányrendeletek értelmében elfog
ták és bebörtönözték őket s mind- 
annyiok elleti rögtönitélő bíróságok 
járták el Szeniczen, Nyitrán és Gal- 
góczon. Szeniczen négy hurbanistát 
ítéltek el kötél általi halálra, két tót 
és két morva embert. A galgóczi 
rögtönitélő szék elé Holub Károly és 
Őulek Vilmos tót ifjak kerültek, akik 
Húrban megbízásából faluról-falura 
jártak, a tót népet a magyar hatósá
gok ellen lázitották és a Húrban tábo
rába csábították. Ez a két ifjú még 
Húrban menekülése után sem akarta 
a fegyvert letenni, hanem néhány 
fegyveres társukkal a hegyek közé 
vonultak s onnan nyugtalanították 
a nemzetőröket. Majd meg rokonaik
nál, Holub Lubinán, Őulek pedig 
Krajnán húzták meg magúkat, ahol 
aztán hurokra kerültek. Mind a kettőt 
bitófára Ítélték. Adamis ev. lelkész

gondjával s terjesszék lelkesedésük buzgal
mával az öntudatos magyar társadalmi szer
vezkedés kedvos jelvényét, édes virágját, a 
tulipánt, melyet drága hazánk virágos kert
jébe kétségtelenül egy láthatatlan tündérkéz 
ültetett el.

Áldja meg érte a jó is ten !
És áldja meg a magyarok Istene azt a 

gyengéd, gondos kezet is, amely ezen az 
elszigetelt, sok ellenségtől körülvett, állandó 
veszélybon forgó magyar földön, Tálra alján, 
Turócz vizének partján hazafias lelkesedéssel, 
íonnkült, nemes lelkének legőszintébb érzel
meivel törekszik a tulipánt, a magyar eszmét 
terjeszteni.

Áldja meg a jó Isten elnöknőnk tündér- 
kezét, hogy a magyarságnak most már dia
dalmas lobogóját a társadalmi életbcu emeli 
magasra s halad az első csatasorban ezen a 
liarcztéren, hol oly ellenséges szemek kisérik 
a magyarságnak minden tettét, minden tér- 
foglalását.

Nem részletezem$ átmont már a küztu- 
datba, hogy a tulipánmozgalom minden tagja 
saját szerény körében is mily nagy mérték
ben mozdíthatja elő a kitűzött fenséges ezélí.
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készítette őket elő az utolsó útra, 
akinek megtörtén bevallották, hogy 
bűnösöknek érzik magukat, mivel az 
ország törvényei ellen vétettek. Ab
ban a levélben, amelyet Adamis lel
kész Stílek sógorához, Ötefanik Pál 
krajnai evang. lelkészhez irt, leírja 
az elitéit ifjúnak utolsó óráit és közli 
végső kívánságát s igy végzi: „Oh, 
miért akarták a rosszat! Jaj annak a 
három csábítónak, akik ezernyi em
bert tettek szerencsétlenné! Ha csá
bítók nincsenek, elcsábítottak sincse
nek s Önnek sógora, aki most már 
rothad, vidáman élhetne.*

Felsőmagyarország egyéb helyein 
is tettek kísérletet arra nézve, hogy 
a tótokat fölkelésre bírják; különösen 
pedig Turóez, Gömör, Liptó és 
Zólyomvármegyében működtek a hur- 
banisták ebben az irányban, de ered
mény nélkül, mert a tótokat nem 
bírták megingatni hazafias meggyőző
désükben. Ezzel szemben a tótok 
tömegesen sorakoztak a nemzetőrök 
közé, hogy hazájukat az ellenség 
támadásai ellen megvédjék s hogy a 
közrendet és közbékét fenntartsák. 
A kormánybiztosok, akiket a kormány 
a felvidéki megyékbe rendelt, mind
azokat összefogdostatták és fogságba 
vetették, akikről kiderült, hogy Hur- 
bannal szövetkezve az ö honáruló 
czéljnit elősegítették. Némelyeket 
közülük a beszterezebányai megye
háza börtönében tartottak fogva, 
másokat Pelsőczre, majd pedig onnan 
Pestre vittek, inig a többiek Tren- 
csénben és Nyitrán maradtak fogva.

A magyar minisztérium lemondása 
után az ország ügyeit intéző lionvé-

kői, azt hiszem, minden részletes programúi 
nál, minden pontos alapszabálynál ékesebben 
nyomatékosabban szól hozzánk reg porladó 
n«Py költőnknek ez a szivünkho vésendő 
szava:

A folvirradt kor 
Ismét igényli szivedet.
Vért nem kér. csak hazádért 
Étfő szerelmedet.

Itfénvli, hogy hecsllljód 
Honod külföld felett.
Védd, ápold, mikkel Isten 
Mwtfáldá földedet.

Amit gyártott matfvar kéz,
Nevelt a hon'elek 
Amit magyar zamattal 
Ihlettek a szelek.

J»«j egyesült erővel 
Tégy rey szén* fogadást.
Hazádnak lat énén kívül 
Ktm fogaz imádni mázt!!!

dél mi bizottság a képviselőház meg
bízásából egyszerre véget akart vetni 
a Felvidék nemzetiségi zavarainak. 
Mert érkeztek hírek, hogy a hurba- 
nisták újból szervezkednek a határon 
s szándékoznak betörni Magyar- 
országba. S tényleg már október 
elején újra kezdtek a hurbanisták 
agitálni, nyilt leveleket küldözgetve 
szét a Felvidéken, amelynek „Öo 
lmti Slovákov* volt a czime. E levél
ben szemrehányást tesznek a tótok
nak, amiért hogy nem csatlakoztak 
hozzájuk, sőt ellenük harczoltak. 
Ugyancsak e nyilt levelükben azok 
ellen a rossz hirek ellen is védekez
tek a hurbanisták, amelyek róluk 
keringtek s bebizonyítani igyekeztek 
azt, hogy az ő ezéljaik és szándékaik 
szépek és nemesek voltak. A nyilt 
levél emigyen végződik: „Ezt a
levelet ne tartsa senki magánál, 
hanem jól az emlékezetébe és a szi
vébe vésve mindent, amit benne el
mondottunk, adja tovább másnak 
okulás végett *

A honvédelmi bizottság tehát 
teljes szigorral föllépett a nemzetiségi 
lázitók ellen és a következő hirde
téssel fordult az ország közönségéhez:

„A bont védő bizottság jelen 
hirdetésével köztudomásra hozza, hogy 
Hodáa Mihály, hivatal vesztett vrbiczko- 
szentmiklósi evang. lelkész, mint 
akiről bebizonyosodott, hogy a népet 
lázitja, úgyszintén az ö gonosztevő 
társai: étúr Lajos és Húrban M. József 
is, mint a haza árulói, Magyarország 
polgárai sorából kitörültetnek s min
den hatóságnak, mindenegyes személy
nek szigorú polgári kötelességévé 
tesszük, hogy ezeket az egyéneket, 
amennyiben az ország határai között 
mutatkozni merészelnének — elfogják, 
vagy bármi módon kézrekerittessék, 
amiért mindegyik után 50 ezüst forint 
jutalmat biztosítunk. Budapest, 
1848. október 15. — Kossuth Lajos, 
elnök.**)

*) Pietor Ambrus lapja, a „Národnie Noviny" 
vezérczikkben ismertette dr. Pechány Adolf müvét, 
amelyből a Hurban-féle fölkelésre vonatkozó, ezt a 
részt vettük, ezeket írván:

„E könyvben azt állítja a szerző, hogy 1848. és 
1849-ben nem a nemzetiségek, nem a faji avagy 
politikai individuumok állottak a magyarokkal szem
közt, hanem csak egyes félrevezetett egyének Kisebb 
vagy nagyobb szám itt nem határoz. A tót népet 
nem képviselték Húrban és társai, akik vagy ámítok, 
vagy pedig ámítottak voltak, hanem a tót nép fiai, 
akik a honvédek között harczoltak. Vájjon a vakok 
vagy buták számára van ez írva? — kérdi a „Nár. 
Nov.", amelynek czikkezőjét nyilván bántja ez a 
megdönthetetlen igazság; szerinte és a specziális 
ultratót történelem szerint máskép áll a dolog, no 
ha egyéb alkalommal meg azzal szokott eldicsekedni, 
hogy az 1848- 49-ik évi honvédség soraiban a tót 
zászlóaljak is vitézül harczoltak a hazáért. Úgy áll 
— szerinte — a dolog, hogy 1848. május havában, 
mikor már a monarchia összes nemzetei formulázták,
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A tűz és víz.
Ha a magyar nemzeti állameszme vala

mely alakjában megnyilatkozik, a Nár. Nov. 
rögtön olt terem, hogy annak fényéből sötét 
alakjával eltakarjon annyit, amennyit olvasói
nak megtévesztésére szükségesnek lát.

Legutóbb a „Koalíció a korona" czimü 
vezérczikkének keretében vállalkozott ilyen 
kétesértékü szerepre, amidőn a politikai hely
zetet ismertető fejtegetései során gondosan 
mellőzött minden olyan jelenséget, mely egy
részről a magyar államnak, mint osztatlan 
egésznek újabb győzelmes kidomboritását, 
másrészről a korona jóindulatú hozzájárulását 
s összesen a nemzeti eszme győzelmét jelen
tik ; s csak azokat az akadályoknak nem is 
nevezhető kisebb rendű kérdéseket látta és 
mutatta be, amelyeknek az idő rövidsége 
folytán természetszerűleg utolsóknak s igy 
ezekben a pillanatokban még elintézetlenek
nek kellett maradniok. De ezeket aztán olyan 
jobb ügyhöz méltó buzgalommal ásta föl, 
hogy ezekből egyet sem felejtett ki.

És bagyján, hogy ha azok puszta elsoro
lásánál megállóit volna; hanem külön-kulön 
valamennyit annyira fülfujta, hogy mire azok 
összerakásához fogott, olyan hatalmas b a ri
kádot emelt már, amellyel teljesen elzárta a 
király és nemzet között létező kölcsönös ki
látást. Es mire idáig jutott, észszerűnek tar
totta az egyiket a vízhez, a másikat a tűzhöz 
hasonlítani, mondván, hogy ezek kölcsönös 
érintkezése folytán vagy az egyiknek, vagy 
a másiknak pusztulnia kell.

Nem tételezhető töl, hogy a helyzet ilyen 
festésével s különösen a vélt ellentétek ilyen 
kiélesifésévcl a czikk akár az egyik, akár a 
másik résznek használni akart volna. Sőt a 
korona és a nemzet ilyen erőszakos szembe
helyezésével, de különösen a végzetes pusz
tulásra való czéiozgatásával olyan térre lépett, 
amit. nála nem szoktunk meg, legalább az 
egyik fórumra vonatkozólag nem. Hiszen

előadták kívánságaikat, a tótok is Hurbannal és 
társaival élükön összegyülekeztek Liptószentmiklóson 
s abban állapodtak meg, hogy minő jogokat köve
teljenek — egyebek között — a tót nyelv részére. 
A szentmiklósi határozatot egészen ama kor szelle
mében hozták m eg; hogy pedig semmiféle szörnyű
séges dolgok nem lehettek benne, abból is meg 
lehet ítélni, hogy azt a király, az országgyűlés és 
a nádor elé akarták terjeszteni. Nos, a Kossuth 
minisztériuma, amely a szabadság, testvériség és 
egyenlőség jelszavával alakult meg, a tót megyékre 
kihirdette a statáriumot és Liplómegyébe biztost 
küldött, hogy azokat, akik a tót nemzeti gyűlésen 
résztvettek, összefogdossa. Stúr, Húrban, HodZa és 
mások az előkelőbb tótok közül kénytelenek voltak 
erre menekülni a határon túlra, ahonnan csak ősz
szel térhettek vissza f e l f e g y v e r z e t t  ö n k é n te s e k  v é d e lm e  

a la t t ."  Igazán furcsa beszéd I Hát akiket a hatóságok 
köröztetnek, azok t e s tö r s é g  oltalma alatt szoktak 
visszatérni hazájukba? S vájjon ezt a díszes test
őrséget kinek pénzéből szervezte a két szegény tót 
pap ? A „Nár. Nov.“ nagyon kevésre becsülheti 
olvasóinak az ítélőképességét. Nem marad részükre 
egyéb hátra, mint szembeszállni a magyarokkal az 
ő tót nemzetüknek el nem ismert, lábbal tiport 
jogaiért. Az igazság tehát az, hogy 1848—49-ben a 
magyarok ellen faji és politikai individuumok álltak 
és harczoltak, a magyarok táborában pedig voltak 
azok az egyes megtévesztett egyének.

Nos, ha a „Nár. Nov." Hurbannak Bécsben és a 
nyitramegyei irtványokon összetoborozott gyújtogató, 
rabló csőcselékét tekinti a tót nép szabadságáért 
küzdő „faji vagy politikai individuumnak", — habeat 
sibil A történelem részrehajlatlan Ítélete szerint 
azonban a magyar honvédek és nemzetőrök soraiban 
küzdött és hazájukért vérzett s életüket feláldozott 
tótoké az igazi és maradandó dicsőség.
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eddig minden alkalmat két kéztel ragadott 
meg, hogy magát a korona előtt minél elő
nyösebb színben tüntesse föl s tette ezt min
dig a nemzet rovására. S most egyszerre meg
változott volna ? Talán elég erősnek érzi ma
gát arra, hogy mindkét fórummal szembe
helyezkedjék ?

Nyilvánvaló, hogy a czikk itt eiősen el
vetette a sulykot egy másik czél érdekében, 
amit kifejezetten nem jelez ugyan, de amely 
az előadottakból önként folyik.

A lezajlott képviselőválasztásokon a nem
zetiségi izgatás ugyanis eddig szokatlan erő
vel nyilatkozott meg, amit 20—30 kerületnek 
kilátásba helyezett meghódításával szitottak 
mindenfelé. A felcsigázott remények nagyon 
is várakozáson alul ütöttek ki. De kevés ki
látásuk lehet arra is, hogy az egyesült nem
zetiségi klub parlamenti szereplésében bevált
hassa azokat az Ígéreteket, melyekkel a 
tömegeket elhódították. Mindezeknek előjelei 
mutatkoznak már és pedig olyan gyors egy
másutánban, hogy félő, miszerint a szépen 
kifestett ködkép már a legközelebbi jövőben 
is teljesen szertefoszlik, minek elraaradhatlan 
következménye: a tömeg kiábrándulása lesz. 
Ennek minden áron elébe kell vágni. És mert 
a kudarczra való előkészítés, mint elkopott 
eszköz, most már nem biztat sikenel: az ellen
tétek ilyen erőszakos kifaragásával olyan 
helyzetet kíván rajzolni a jelenben, amely 
belemagyarázhassa a koronának a magyar 
nemzet iránt érzett ellenséges érzületét s 
ennek alapján olyan zavaros jövőt akar ki
látásba helyezni, amelyben a halászat több 
sikerrel fog járni, mint az a jelenben várható. 
Tehát nem más ez, mint kitartásra, türelemre 
való buzdítás és a várakozásnak kitolása olyan 
időre, amilyen időre az a Nár. Nov.-nak tet
szeni fog.

Ami pedig az ő tüzet és vizét illeti, kény
telenek vagyunk kioktatni a Nár. Nov.-t arra, 
hogy éppen erre a két elemre s azok köl
csönhatására van szükség mindenütt, ahol a 
gépezetet megindítani akarják.

Biztosíthatjuk tehát, — bármilyen rosszul 
esik is az neki, — hogy a magyar állam gé
pezete is működni fog, még pedig nein a 
Nár. Nov., hanem a mi gyönyörűségünkre.

Az általános titkos választói jog 
és a tót nemzetiség.

íi.
A magyar nemzetnek sok jellemző laji 

tulajdonsága van, melyek között nem egy 
bámulatba ejti a világ valamennyi nemzetsé
get, de tagad hat a! lan, hogy jellemző tulajdonai 
között olyan is van, mely gyakran saját kárát, 
erkölcsi és anyagi romlását idézte elő. így 
nem számilhatjuk erényei közé azt a közönyt, 
mellyel sokszor a legválságosabb következ
ményekkel jáió dolgokat is szemléli, sem 
azon felületességet, melynek folytán a legna
gyobb eszmék körtil is sokszor a formák ke
retében mozog.

A nemzetiségi mozgalmak elnyomására, a 
magyat szellem mtlveíéséro és a magyaroso
dás terjesztésére buzgó gyorsasággal alakultak 
a hazafias egyesületek. Egy buzdító szó. a 
a nemzetiségi mozgalmak által keltett vész
harang hirtelen az egész társadalmat sorom
póba állította, de mihelyt elült a fenyegető 
izgatások zaja, megszűnt az egyesülő tek lel-
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kesedése, ismét csak összetett kézzel bámul
ták, miként terjeszkednek az oláhok, tótok a 
magyar nemzet rovására. Egy-két közművelő
dési egylet kivételével, a többi szintén nagy 
hűhóval alakult és fennálló egyesület műkö
déséről csupán az évkrónikák adnak számot, 
de a magyar nyelv hódításában, a magyaro
sodás terjedésében úgyszólván semmi nyomát 
nem látjuk az egyesületek működésének. 
Halott a közművelődési egyesületeknek nagy 
és fontos hivatása volna, hogy különösen a 
határszéli lakosságot a magyar nyelvnek, a 
magyar nemzet javára megnyerje és a nem
zet testébe beleolvassza. Az egyletek hivatása 
azonban rendszerint megtörik a tagok általá
nos közönyén.

Nap nap után tapasztalhatjuk, mily káros 
következménye van e közönynek.

A külföldről támogatott és bujtogató sajtó 
által felizgatott nemzetiségek vérszemet kapva 
a magyar nemzet jóakaratától és közönyétől, 
mindinkább szélesebb körökben tömörülnek, 
szertelen jogokat vindikálnak maguknak s a 
most lezajlott választások, a gyarapodott szám
mal bekerült nemzetiségi képviselők, s a 
nemzetiségi választók nagy száma élénken 
illusztrálja, hogy mily visszaesésben vagyunk 
nemzetiségi vidékeken magyarosítást törekvé
seinkben. Most gondoljunk a jelenlegi álla
potok mellett a legközelebbi választásra, 
melyen már az általános titkos választói jog 
érvényesülne, amikor az érdeküket veszélyez
tetni nem akaró, de nemzetiségi érzelmű pol
gároknak sem kell többé félniük a nyilvános
ságtól ?!

A kulturegyleteknek sürgős feladatát ké
pezi, hogy missziójuknak mennél több hívet 
szerezzen s szigorú következetességgel nyil
vántartsa és a jog, törvény keretében erkölcsi 
csapással sújtsa azokat, kik a nemzetiségi 
vidékeken az asszimilálódást. magyarosodást 
akadályozzák, egyben pedig minden lehető 
eszközt megragadjon arra, hogy a hazánk 
területén lakó idegenajkuakat a magyar kul
túrának megnyerje.

A közművelődési egyesületek nagy szol
gálatot tesznek a magyar nemzeti ügynek, 
ha egy gondosan, jól szervezett lapot állíta
nak fel a fővárosban, mely a nemzetiségi 
mozgalmakkal teljes mértékben foglalkozha- 
tik és igazi szócsöve lesz úgy a magyar kul 
túrának, mint az összes közművelődési egye
sületek működésének. A napi sajtó ugyanis 
annyira el van foglalva a napi politikával és 
egyéb országos ügyekkel, hogy tér hiányában 
alig foglalkozhatk nemzetiségi kérdésekkel, 
holott a nemzetiségi törekvéseknek apostolai 
a legkárosabb sajtótermékekkel, olcsó és óriási 
számú példányokban megjelenő lapokkal 
áraszlják el az országot.

Föltétlenül szükséges, hogy legyen a ma
gyar sajtónak is egy hiteles orgánuma, mely 
tárgyilagosan és rendszeresen foglalkozzék a 
nemzetiségi kérdésekkel, ellensúlyozza a pán
szláv törekvéseket és útmutatója, vezetője le
gyen a magyarositó egyesületeknek a nem
zetiségi vidékeken.

A magyar közművelődési egyletek érte
kezletein gyakran hosszú vitát provokál a 
nemzetiségeknek szertelen követelődzése, e 
követelések előyomására irányuló eljárás s 
^gyakrabban az az általános vélemény, hogy 
az államnak kell minden lehető eszközt meg
ragadni, még ha orőszakos utón is, hogy a 
Jnagyar államiságot veszélyeztető nemzetiségi

követeléseket elnyomják. De mig egyrésit 
azt tapasztaljuk, hogy a társadalomnak támo- 
gató tevékenysége ez irányban vajmi kevés 
addig az államnak a törvény szigorára támasz
kodó intézkedései legtöbb esetben nem vezet
nek a kellő eredményhez. így látjuk, hogy 
a népoktatási törvény mily óriási mozgalmat 
idézett elő, mily erős ellenszegülést keltett a 
nemzetiségek körében, noha a legnemesebb 
intenczióhól fakadt. Ugyanis főleg azért bo« 
zaíott, hogy a haza minden polgára megtanul- 
hassa a haza területén lakó polgároknak nél
külözhetetlen magyar nyelvets mégis mennyi 
Üldöztetésnek, kíméletlen bántalomnak van 
gyakran kitéve némelyik tanító, ki veszedel
mesebb nemzetiségi helyeken a törvény betű- 
jéhez ragaszkodik.

Látnivaló pedig, hogy a nemzetiségi törek
vések nem éppen a nyelv ellen irányulnak, 
de ravasz konoksággal őrködnek nyelvük 
megőrzésén, mert ezen összekötő kapocs alatt 
lappang tulajdonképeni vágyuk, hogy nem
zetiségek szerint alakítsák át és darabolják 
fel az ezeréves Magyarországot.

Végső ideje elérkezett tehát annak, hogy 
a társadalom lerázza magáról eddigi közönyét 
s megkönnyítse az államhatalom munkássá
gát azzal, hogy a társadalmi érintkezésben 
minden téren érvényt szerezzen a magyar 
nyelvnek s a mindennapi életben, hol a 
pressziónak még látszatát is elkerülhetik, sike
resebb eredményt ér el majd a társadalom, 
mint érne a kormány a §-ok szigorával.

A társadalomnak buzgó tevékenységét 
sielteti a küszöbön álló választási reform is, 
melynek keresztülvitele, ha a nemzetiségek
nél a jelenlegi állapotok megmaradnak, 
könnyen megdöntheti a magyar nemzeti 
állam egyensúlyát.

Az egész magyar társadalomban alig 
merülnek fel ellentétek az iránt, hogy a 
munkásosztálynak is meg kell adni az öt 
megillető jogot. Sőt általános a közvélemény, 
hogy az általános titkos választói jog az a 
természetes eszköz, amely jobb jövő hajnal- 
hasadását biztosítja. Ugyanis, ha a nép 
millióinak alkalmuk lesz vágyaikat, panaszai
kat nyíltan és közvetlenül feltárni, képviselői 
gyanánt, olyan egyéneket választani, kik vele 
élnek, foglalkoznak, a. népet ismerik és 
szerelik, akkor ezek a kérdések fogják majd 
uralni a törvényhozás munkasorát; neiu lehet 
majd a nép követeléseit megtagadni.

De lehetetlen szem elől téveszteni a 
statisztikának ama ijesztő adatait, melyek a 
jelenlegi állapotok mellett a nemzetiségek 
javára dönteni fognak. Ugyanis a választói 
jognak, értelmi czenzus alapján való kiter
jesztése a nemzetiségi vidékeken csaknem 
70%-al emelné a nemzetiségi szavazók szá
mát, amelynek súlyos következményeit a 
választói jog behozatalánál a törvényhozás
nak okkal-móddal, de minden áron meg kell 
akadályozni.

Olyan feltételeket kell kötni a választói 
jog széleskörű megadásához, melyek a 
magyar nemzeti állam egységét, szupremácziá- 
ját és kulturális fejlődését teljes mértékben 
biztosítják.

Az általános választói jog ugyanis csak 
úgy felelhet meg természetének és hivatásá
nak, ha felruházzuk mindazzal az erővel, ami 
éppen minden veszedelemmel szemben ellen
állóvá, erőssé teszi s elhárítunk felőle minden
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. járulékot, mely egyrészt méghamisitaná 
lényegét, másrészt cstlkkentené orejét.

Legyen a választójog egyonlő, közvetlen
és titkos.

Gyakoroltassák községenként, mert csak 
így érkötő el, lmgy minél több választó 
gyakorolja legfontosabb politikai jogát s csak 
iKv volna a választás valóban a nép lelkének
.megnyilatkozása.

A mi viszonyainknak legmegfelelőbb alap, 
a nemzetiségekre való tokintettel, bizonyos 
megszorításokkal, az irni-olvasni való tudás. 
De az uj választói rendszernek kell majdan 
gondoskodni arról, bogy az országban analfa
béta no legyen senki sem.

Az általános választói jogot az örök bala
dás tűzte zászlajára, akadályokat hiába gör
düllek eléje, ledönti azt az örök haladás 
törvén ve ; éppen azért egyesült erővel kell 
közreműködni az iránt, hogy az általános 
választói jog bohozatala ne csak emberi 
jogokat szolgáltasson a magyar hon polgárai
nak, de egyszersmind kötelességeket is rójjon, 
molyeknek teljesítése legnagyobb biztosítéka 
lesz a magyar állam egységének és boldogu
lásának.

H Í R E K .

Magyarliáz.
A „Magyarház" építése végett 

megindított mozgalom, a vármegye 
hazafias lakossága között, mindenütt a 
legmelegebb rokonszenvvel találko
zott. Lassanként belátja mindenki, 
bogy fejlett társadalmi élet csak úgy 
képzelhető el, ha a társadalom külön
böző osztályainak mód nyujtatik arra, 
hogy folytonos és sürü érintkezés 
által egymáshoz simulva, egymást 
megértve, egymást támogatva, egye
sült erővel küzdjön azon eszmékért, 
melyekért küzdeni itt a magyarságnak 
első és legszentebb feladata.

Őszintén megvallva, a magyar 
társadalom ma csak a képviselő- 
választásoknál találkozott s ennek 
lezajlása után ismét szétestünk részek
re, akik egyébként nem igen törőd
tek egymással. Nem érintkeztünk, 
tehát nem is ismertük úgy egymást, 
mint ahogy ezt hivatásunk méltán 
megkívánhatná. Ennek első s talán 
legfőbb oka abban keresendő, hogy 
nem volt meg az érintkezés lehető
sége, mert nem volt ho l!

Sajnos, de igy volt a múltban! 
Ma már egy szebb jövő reménye 
kecsegtet bennünket, mert mi bizunk 
ubbau, bogy a vármegye tettre kész 
vezetősége, nagy intelligencziája szo
rosan kitart az eszme mellett s nem 
nyugszik addig, míg az testet nem ölt. 
Mi bizunk abban, bogy ez az eszme, 
melynek szükséges voltáról, nagy 
jelentőségéről mindenki meg van 
győződve, nem szenved hajótörést 
kicsinyes huzavonákon, hanem mint 
egy test, egy lélek sorakozik min
denki a megindult mozgalom körül s 
közreműködésével, áldozatkészségé- 
ve' siettetni fogja e kulturális és 
-társadalmi tényező megvalósítását.

Vármegyénk főispánja és alispánja 
már példát mutattak akkor; midőn 
nagyobb összegű részvényaláirással 
a jegyzést megnyitották. Bizonyosra 
vesszük, bogy nagynevű főuraink is 
kiveszik részüket e mozgalomból 
azzal a hazafias áldozatkészséggel, 
mely a Eévayakat, Nyáriakat, Prónay- 
akat, Pongráczokat minden időn át 
jellemezték.

De kiveszik a részüket azok is, 
akiket a „Magyarház" épitése első 
sorban érdekel, a turóczi birtokos- és 
kereskedöosztály. Arról megvagyunk 
győződve, bogy a tisztviselői kar, 
mely minden hazafias czélra szívesen 
áldoz, tehetségéhez mérten itt is azok 
között lesz, kiknek neve az alapitó 
tagoké közt fog tündökölni.

Egyébként a múlt hó 24-én megválasztott 
állandó bizottság a főispán ur elnöklete alatt 
már megtartotta első értekezletét s a meg
jelent bizottsági tagok hozzászólása ulán 
megállapodás történt abban, bogy Borbély 
Kálmán kir. főmérnök ur kéressék fel, bogy 
készítsen hozzávetőleges előirányzatot arra 
nézve, vájjon a torvbevett építkezés mily 
összegű részvénytőkét szUkségelne. Fischer 
Ármin ur pedig arra kéretett fel, hogy már 
most előzetesen szerezzon tájékozást az iránt,, 
hogy a részvénytőke mely módozatok mellett 
volna összehozható.1

Amint halljuk, a megbízott urak már teljes 
erővel igyekeznek azon, hogy megbízatásuk
nak eredményéről már a 11-ére kitűzött 
értekezletnek beszámolhassanak.

Tnllpánbert-szSvetség. Múlt számunkból 
kimaradt gróf Batthyány Lajosné távirati vá
lasza, melyben a megalakult szövetség Üdvözlő 
táviratára felelt. A grófnő Őnagytnéltóságánah 
válaszát itt adjuk :

Justli Ferenczné Öméltóságának Turócz- 
szentmárton. Hálás köszönettel vettem mél
tóságod kegyes sürgönyét és teljes szivvel 
viszonzom szives üdvözletüket. Batthyány 
Lajosné.

A megalakult, szövetség eszméinek ter
jesztésében a választmányi lagok már is szép 
sikereket értek el. Buzgón igyekeznek túl
adni a reájuk hízott tulipánjelvényeken. Ne 
feledkezzünk meg azonban másik föladatunk
ról sem, amely a hazai ipar pártolását Írja 
kötelességeink közé.

A F. M. K. E. igazgató választmányi
nak Ülése. A Felvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület igazgatéválasztmánya, mint 
annak idején közöltük, az elmúlt hó 24-éro 
volt összehiva Budapestre. Miután azonban a 
választmányi tagok az alapszabályokban meg
kívánt számmal össze nem jöttek, az ülés 
megtartható nem volt. Arra való tekintettel, 
hogy az ülés megtartása Budapesten nehéz
ségekbe ütközik, a legközelebbi Illés Nyilván 
1900. évi június hó ó én délután 3 órakor 
fog megtartatni.

A nemzetiségi Izgatás terjedése. Igléról
Írják nekünk, bogy a tót nemzetiségi izgatá
sok s a nemzetiségi eszmék terjesztése már 
Szepesvármegyében is oly inervoket öltöttok, 
hogy a vármegye közönsogo komolyan fog
lalkozik azzal a kérdéssel, hogy az izgatások
nak miként kellene gátat votni. Legközelebb 
a vártnegyo közgyűlésén is szóba kerül ez 
az ügy.
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Állandó választmányi ülés. A vármegye 
állandó választmánya a jövő hó 7-én ülést 
tart, melyen ugyancsak a f. hé 11-én meg
tartandó közgyűlés tárgyait készítik elő.

TŰZ Kisfalván. A múlt hét szombatján 
éjjel tűz ütött ki Kisfalván. A gyorsan terjedő 
lángok alig egy rövid éra alatt felemésztettek 
négy lakóházat a hozzátartozó melléképületek
kel együtt. A fogyasztási szövetkezet épüle
tének zsindelyezett teteje is ittzet fogott s a 
tűzoltóság csak legnagyobb megfeszített mun
kával tudta megakadályozni azt, hogy ezen 
épület is rommá ne égjen. A leégett épületek, 
mint nekünk Írják, biztosítva voltak s igy a 
tűzkár legnagyobb része fedezve van.

Tanképesltő vizsgálatok. A zniéváraljai 
állami tanítóképző intézetben a folyó tanévi 
képesítő vizsgálatok junius hó 19., 20. és
21-én fognak megtartatni. Képesítő vizsgálatra 
jelentkezett eddig 23 tanitójelölt. Az Írásbeli 
vizsgálatok már megkezdődtek és pünkösdig 
be is fejeztetnek.

Stnbnyafürdón a fUrdővcndégek száma 
napról-napra emelkedik. Az előjelekből Ítélve, 
oz évben kiválóan élénk fürdőidényre van 
kilátás. Braun Ármin itüdöbérlő áldozatokat 
nem kiméivé, gondoskodik a vendégek jé 
elhelyezéséről és ellátásáról; a tulajdonképeni 
idény beálltával, f. évi jnnius hó 15-étől pe
dig a hajdúböszörményi czigányzenekar van 
szerződtetve, melyet közönségünk már az 
olöző évekből előnyösen ismer. A nyári ét
kező és fürdők átalakítása rohamosan köze
ledik a befejezéshez s rövid idő múlva átad
hatók lesznek rendeltetésüknek. Itt említjük 
meg, bogy a fürdőnek régi vendégei, Erdély 
Sándor v. b. t. t. volt igazságügyminiszter 
családja, már szintén megérkeztek Stubnya- 
flüdőro.

Nemzetiségi Izgatások. Liptéhan a válasz
tási küzdelmek hullámai még ma sem ültek 
ol teljesen, sőt a folytonos izgatások követ
keztében a magyarság s a magyar-pártra 
szavazók bántalmazása még mindig napirenden 
van. Ez izgatások vezetésében nagy része 
van Hlinka András felfüggesztett rózsahegyi 
plébánosnak, ki legújabban mártir jelmezben 
tetszeleg magának. Hlinka bujlogatásai immár 
tűrhetetlenekké teszik a rózsahegyi viszonyo
kat s a körűiéiben most. már valósággal az 
anarchia uralkodik. Azokban a községekben, 
melyek Beniciky Ödönre szavaztak, rendes 
polgárőrséget kell szorvezni a választék 
vagyonának megvédelinezésére, mindazáltal 
egyik-másik falut sikerült Hlinka ur emberei
nek felgyújtani s úgyszólván porrá égetni. A 
kalbolikus papok pedig saját községeikben 
sem járhatnak őriző kiséret nélkül, mert a 
tót-párt emberei életüket fenyegetik. A köz
igazgatás mindezt ölhetett kézzel nézi.

Kathollkus tanítók gyűlése. A felsőtuvóczi 
espercsi kerületi rém. katli. taniték közgyű
lése folyó hé 29-én Moséczon, a rém. katli. 
iskola tantermében tartatott meg. A tárgysoro
zat főbb pontjai voltak: Elnöki megnyitó. 
A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 
Az egyházmegyei rém. kath. tanitói egyesü
lőt alapszabályainak tervbe vett módosítása. 
1’edagogiai értekezést tartott Nemesek János 
tanitó. Az Országos Kath. Tanitói Segélyalap
nak abbeli felhívása, hogy a kör a magyar 
katli. taniték árvái vészére Esztergomban föl
állítandó árvaliáz létesítéséhez gyűjtéssel já
ruljon. Az indítványok során elhatároztatott,



F E r. V I D !•: K I h í r a d ófi

hogy a körgylllés indítványozza a közgyűlés
nek, hogy Apponyi Albert gróf kultuszminisz
tert külön is üdvözölje. Pénztáros jelentése 
és a tisztítás megejtése után a jegyzőköny
vet hitelesítették, melynek végezte után a 

jelenvoltak közös ebédre gyűltek össze.
Nyári mulatságok. A Klicsin községi 

lüzoltóegylet f. évi junis hó 4-én, pünkösd 
hétfőjén a „Dubravki* ligetben nyári mulat
ságot rendez. Belépti dij 1 korona. Kivonulás 
délután 1 órakor. — A magyaroszági mun
kások rokkant és nyugdijegyleíe ruttkai 52. sz. 
fiókja junius hó 3-án a „Kálmán-kertben* 
Saager Ferencz főfelügyelő ur védnökségo 
alatt nyári mulatságot rendez. Indulás dél
után 1 órakor a posiaelötli térről. Belépti 
dij uraknak 1 korona. A tiszta jövedelem a 
fiókegylet pénztára javára fog fordittatni. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak. A mulatság kedvezőt
len időjárás esetén is meg lesz tartva. — A 
magyar szent korona országai vasutas szö
vetségének ruttkai keiülete folyó évi junius 
hó 4-én, délelőtt 9 órakor tartja meg első 
rendes kerületi gj ülését, mely után társas
ebéd lesz a vasúti vendéglőben. Ebéd után 
kirándulás lesz a „Kálmán-kertbe*, ahol 
nyári mulatságot, rendeznek 40 fillér belépti 
díjjal.

Adományok a Jókai szoborra. Turócz- 
vármegye kir. tanfel ügyességéhez a Jókai 
szoborra befolyt adományokból eddigelé 
134 korona 54 fillér küldetett be a Magyar 
Általános Takarékpénztárhoz, mint az alap 
kezességéhez. Ezen felül befolyt Dávid 
Gyuláné ivén: Dávid Gyuláné 1 korona. 
Eibensfein Sándorné 1 korona, Dávid Gyula 
1 korona.— Gregorovits László ivén: Kontsek 
Józsefné 5 korona, Kontsek Elma 1 korona. 
Kontsek Zoltán 1 korona, Csepcsányi Béla 
1 korona, Jüstli Kálmán 5 korona, Jus'ii 
Ferencz 5 korona, Jusíh Ferenczné 5 korona, 
Justh Kálmánná 3 korona, Justh Anna 2 ko
rona. — Benisck liezsö ivén : N. N. 1 korona, 
Steru Frigyes 60 fillér, Benisek Rezső 2 korona.
— Kroneraff Sándor ivén: Kulin István
30 fillér, Kőim Mór 1 korona, N. N. 20 fillér,
N. N. 40 fillér, N. N. 22 fillér, N. N. 10 fillér,
K, K. 20 fillér. Csetek Antal 1 korona. — 
Jurányi Károly ivén 2 korona. Összesen 
40 korona 02 fillér. További adományok 
egyenesen a Magyar Általános Takarékpénz
tárhoz küldendők.

Nyakszirtmerevedés Liptóban. Kisbobró 
községben, mint bennünket tudósítanak, 
Gtvcra Francziskán az orvosok nyakszirtmere- 
vedést konstaialtak. A hatóság a legszélesebb 
körű intézkedést megtette arra nézve, hogy 
a veszedelmes betegség tovább ne terjedjen.

Református Isteni tisztelet. Sedivy László 
református lelkész a f. évi junius hó 4-én, 
pünkösd másodünnepén délelőtt 10 órakor 
Turóczszentmártonban a megyeháza közgyű
lési termében, délután fél 3 órakor pedig 
Ruttkán az állami iskolában magyar reformá 
tus isteni tiszteletet tart, melyre más féléké- 
zetll érdeklődők is szívesen láttatnak.

■egszftkött ékszerész.Perlzweig J. ruttkai 
ékszerész, mint bennünket értesítenek, a f. hó
29-én összeszedte minden ingóságát s az éj 
leple alatt megszökött. Hitelezői köröztetik a 
Szökevényt.

Tillámos&pás. A f. hó 30-án délután nagy 
▼ih»r vonult el Gyulafalu határa felett. Ez

alkalommal a villám lecsapott idb. Bulyovszky 
Simonnak a mezőn legelő juhnyája közé s 
közülük negyvenöt darabot agyonsujtott. Az 
nap a szentilonai katholikns templom tornyál 
is érte egy villámcsapás és a régi templom 
tornyát erősen megrongálta.

Szerencsétlenség az idegenben Strba  
György vriczkói lakos Sziléziába ment munkát 
keresni, hol a Scbviga-léle uradalomnál alkal
mazták is. A szerencsétlen ember a cséplő 
gép körül foglalatoskodott s eközben kezei 
elkapta a gép s teljesen összezúzta. Mos 
kórházban ápolják. Kenyérkereső nélkül 
maradt csalódja részére az uradalom napi 30 
fillér fentartási költséget utalványozott. Ez 
aztán az osztrák humanitás.

A legújabb gyógymód. A szenvedő 
emberiségre kiválóan üdvösnek bizonyult egy 
uj gyógymód, mely fényes gyógyeredménye.i 
által a legfelsőbb és legjobb körök bizalmát, 
megnyerte és ma már mint legbiztosabb és 
leghathatósabb gyógymód van elismerve. A 
már ezekre menő gyógyult mint lelkes apos
tol terjeszti a kezelést, mely kellemes, egy
szerit és hivatásbeli zavarokkal nem jár, inig 
eredményeiben tökéletesebb, mint bármely 
fürdő vagy más kozelés. Egész sor beteg van 
a mi vidékünkön is, kik görvélykór, csuz, 
asztma, idült gyomor-, szív-, vese-, ideg- és 
bőrbajban éveken át szenvedtek és csakis 
ezen gyógymód alkalmazása által lettek 
egészségesek. Ezen gyógymód: a vérgyógyitá.s 
(hemopátia), melynek megalapítója és egyedüli 
művelője dr. Kovács J. budapesti orvos. Elér: 
bámulatos eredményei legfényesebben igazol
ják tudományos hitelét. Néha a legválságo- 
sabbb betegeket hozott rövid idő alatt tartó
san rendbe. Dr. Kovácsnak Budapesten 
V. Váczi-körut 18. I. em. van egy o czélrn 
szolgáló rendelő intézete, hol naponta fogad 
betegeket. Mindazoknak, kik a lent felsorolt 
bajok egyikében szenvednek, igaz szívvel 
ajánlhatjuk, hogy ezen a. mi vidékünkön is 
elismert, hírneves szaktudóshoz forduljanak, 
mielőtt valamely gyógyfürdőbe mennének. 
Ezáltal sok költséget és időt takaríthatnak 
meg maguknak.

Felelős szerkesztő: Berecz Gyula. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferenczné.

691/1906.

Árverési hirdetményi kivonat.
A v.móváriiljai királyi járásbíróság ,njnt 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, i10o.„ 
Kölcsönös segély zö pénztár ZniAvirnlján és 
Benyovszky György vt-grehajiolóknak Mracsko 
János végrehajtást szenvedő elleni 3500 kiír 
illetve 280 korona lökekövetelcsok és járu
lékaik iránti végrehajtási Ügyében a bősz. 
torczebányai kir. törvényszék (a znióváraljai 
kir. járásbíróság) területén lévő Háj község
ben fekvő, a háji 20. sz. tjkvben 1. so,sz 
20. itrsz. B. 12. a. felerészben Mracsko János 
nevére irt ingatlanra, továbbá azon, a háji 
105. sz. tjkvben foglalt erdő és legelőjuta. 
jufalékra, mely Mracsko Jánost megilleti 
010 koronában megajánlott kiállási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fentebb meg. 
jelölt ingatlanok az 1906. évi Junius hó 16. 
napján d. e. 10 órakor Háj községházában 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok bresárának 10% át készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számilott és az 1881. évi novem
ber 1-én 3333. sz. a, kelt igazságUgytninisz- 
teri rendelet 8. § általi kijelölt óvad'ékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 : HX. t.-cz. 170. §-a érteimé’ 
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöloges el
helyezéséről kiállított szabály szerit elismer
vényt átszolgáltatni.

Znióváralján, 1906. évi április 26-án.

Janovják, kir. alhiró.

94206/905. sz.

Földbérleti hirdetés.
Az egyetemi alap tulajdonú képező s 

Turóczvármegyo Nagyszoczócz én Szenfgyörgy 
községek halárában fekvő, az árverési felté
telekben mivelési ágazatok szerint részletesen 
felsorolt, mintegy 286. 244/1200 holdas mező- 
gazdasági birtok 1906. évi október hó 1 tői 
1912. évi szeptember hó 30-ig, vagyis 6 évre 
terjedő időre a znióváraljai m. kir. közala
pítványi erdögondnokságnál (Znióváralja) az 
1906. évi junius hó 20-dik napján délelőtt. 
10 órakor tartandó, Írásbeli zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverés inján 
fog haszonbérbe adatni.

Az árverési és bérleti feltételek a znió
váraljai m. kir. közalapítványi erdőgondnok 
Ságnál ^ hivatalos órák alatt bármikor be- 
tekinthotők.

Budapest, 1906. május hó 17 én.

A m kir. vallás- és kösekt. 
miniszter.
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, V éd jegy : „H orgonyt*

& Liniment. Capsici comp.,
a Uorgoay- Pala - Expcller pítléka

027 réffíónak bizonyult hixtssar, moly 
S ír  több mint S6 év 6ta legjobb fájdalom- 
csillapító Mernek bizonyult kötvénynél, 
csúznál 6a meghűléseknél bedörzsöl ás* 
képpen használva. ^  Q

l Flgrelmeztetés. Silány hamisítván yök 
" jrfatt bevásárláskor óvatosak 1 agyőnk és 
csak olyan üveget fogadjunk el* a mely a 
„Horgony** védjogygyel es a Rlohtef ez ég* 
jw'vnóssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ara vizekben 80 fillér; 1 kor,' 40 L óé 
2 borona é* úgyizéh&n minden gyógy
szertárban kapható. — Fözakffix: Török 
József gyógyszerésznél, ETudap e s te m  

r -  E ichter gyógyszertára £
az „Arany árosai Anhoz1’, Prágában. 
Elioatttthatmue 6 oka. Mlodooozpt uétb Óidét.

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

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

Egy jó bázhól Való, 
2 -3 középiskolát végzett

=  F Í U  =
a T í i r ó c s z ^ O í n j á r t o i j i  
M a g y a r  N y o m d á b a ! )  
=  taoúlóol  felvétetik. =

I  K c i z e t í
bal€sctbi2tositó társaság  
részére előnyös feltételen 
mellett biztosításénál Hőt

MotlÓtZi JÓ2SCÍ T*'teii,,t*i'1"'

Nyári menetrend
& magyar királyi államvasutakon:

(Érvényes 190ü. évi május 1-tííl kezdve.)

Budapest—T.-Szt.-M árton: T.-Szt.-Márton—Budapest:

Gyv. i. reggel 7-10, é. d. u. 1-38 i. d. u. 2-54,
Szv. i. d. o. 9-35, é. este 7-52 i. reg. 8-42,
Gyv. i d. u. 3-30, é. este 10-21 i. reg. 6-08,
Szv. i. d. u. 5-35. é. reg. 4-18 i. este 11-35,
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57,
Vv. Jánoshegyi-öl i. r<i‘g. 5-07, c. reg. 8"06 i. d. u. 12.06,

T.-Szt.-Márton—1Ruttka : Ruttka—T.-Sz

Gyv. i. il.it. 1-39, é. d. u. 1-47 i. d. u. 2-45,
Szv. i. este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-30,
Gyv. i. este 10-22. é. este 10-30 i. reg. 5-59,
Szv. i. reg. 4-20, é. reg. 4-30 i. este 11-22,
Vv. i. reg. 7’47. é. reg. 8-00 i. d. u. 4-45,
Vv. i. cl o. 11-42, é. d. e. 11-53 i. d. e. 11-16,

Budapest ny.—.Zsolna: Zsolna—E

Gyv.
Szv.

i. reg. 7-20, Ó. d. 11. 1-33 i. éjjel 3-46,
i. reg. 9 20. é. este 8-30 i. reg. 7-11,

G yv . i. esto 6-45, é. éjjel 12-24 i. d u. 314,
Szv. i. este 10-30, é. reg. 7-20 i. este 9-15,

este 9-10 
este 7-00 
d.u. 1240 

. d. e. 9-45 

. reg. 5-20 
d. u. 3-27

é. d. u. 2-53 
é. reg. 8-40 
é. reg. 6-07 
é. este 11-33 
é. d. u. 4-56 
é. d. u. 12-06

e. reg. 
é. este 
é. este 
é. reg.

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

A cs. és kir szab Kassa-Oderbergl vasutakon:

Kassa— R uttka:
Szv. i. reg. 545 é. d. u. 12-1
Szv. i. reg. 7 45 é. d. u. 2-1
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5 3.
Szv. i. d.u. 12-43 é. este 8-l< 
Szv. i. d.u. 3-48 é. esto 10-5:
Gyv. i. este 7-35 é. éjjel 12-0'
Vv. i. este 9-50 é. reg. 5*5c

Ruttka—Zsolna:

Szv. i. reg. 6-30 é. reg. 6-58 
Szv. i. d.u. 12-35 é. d.u. 1*05 
Szv. i. d.u. 2-21 ó. d.u. 2-4(5
Gyv. i. d. u. 5 42 é. este 6 04
Szv. i. este 8 33 é. esto 9-00

Ruttka—Kassa:
: Gyv. i. reg. 4 05 c. reg. 8-33

Szv. i. reg. 4-56 é. d. e. 11-55
i Szv. i. reg. 8-35 é. d. u. 4-40

Gyv. i. d. u. 12-20 é. d. u. 4 55
1 Szv. i. d. u. 2.30 é. este 8-47

Szv. i. d.u. 4.22 é. éjjel 11-35
Vv. i. este 10 53 é. reg. 6-14

Zsolna—Rutlka :

Gyv. i. reg. 3-39 é. reg. 4-01
Szv. i. reg. 4-20 é. rog. 4-46
Szv. i. reg. 7-40 é. d. e. 8-10
Gyv. i. d.e. 11-54 é. d.u. 12-16
Szv. i. d. u. 1*55 é. d. u. 2-20
Szv. i. d. u. 3 34 é. d. u. 4-02
Szv. i. esto 9-20 é. este 9-50
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Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turócmentmárton, 190ü.
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