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Csernova.
Elföldelt halottjai a liptóraegyei 

szomorú nevű falucskának, hadd kon- 
duljon meg fölöttetek a lélekharang 
s az elhangzott számos gyászbeszédbe, 
melyet világszerte mondottak el fölöt
tetek, hadd szóljon bele a mi han
gunk is.

A ti erdőtől fedett, sziklától ko
ronázott völgyetekben sóhajtássá lett 
az őszi szél és halotti könnyé a hulló 
esőcsepp, a ti falutokban gyászimát 
mormol a futó patak, a ti falutokban 
esténként a ti lelketek elnémult szava 
lebeg a légben és vádol; veletek 
együtt vádolunk mi is: és ugyanaz a 
ti vádatok, mint a miénk.

Hiszen ott, ahol ti vagytok, már 
nem hallatszik a hazugok izgató szava 
és ott, ahol ti vagytok, elült már a 
fékevesztett, meggondolatlan szenve
dély. A ti szemetek már általlát a 
sötéten és a ti lelketek már tud, fel
világosodott, el nem homályosuk tu
dással.

Közös tehát a vádunk!
A ti jóságos, gyenge lelketekben 

lángot gyújtottak azok, akik barátai
toknak mondották magukat és akikről 
most már tudjátok, hogy eltenségtek. 
A ti tudatlan elmétekben, amely idáig 
csak az anyaföld áldását és az erdő 
éltető erejét ismerte, uj gondolatokat 
ébresztettek idegen emberek. Azokról, 
akikről eddig azt tudtátok, hogy jo
gotoknak ők a védelmezői, azt mond
ták, hogy zsarnok kézzel uralkodnak 
rajtatok; arról a földről, amelyet a 
magatokénak tudtatok és amely fiai
toké még ma is, azt hiresztelték, hogy 
el akarják venni tőletek és arról a 
nyelvről, amelyet beszéltek és ame
lyet nem fenyeget senki, azt mon
dották, hogy el fog veszni, mert

megtámadják idegen erővel. A ti tu
datlan elmétek megmételyeződött és 
hittetek nekik.

Nem volt bűnös a ti lelketek, csak 
tudatlan.

De most tudtok, most láttok, mert 
elhagytátok ezt a korlátolt világot és 
most a ti vádatok ugyanaz, mint a 
miénk.

Vagy bűnös volt az a kötelessé
gét teljesítő csapat ember, aki csak 
azért vette életeteket, mert a magáét 
akarta védelmezni? — Vádolhatjátok-e 
azokat, akiket ti támadtatok meg és 
akik csak ugyanazt cselekedték, amit 
cselekedni ugyanabban a pillanatban 
nektek volt célotok? Vádolhatjátok-e 
a fegyvert, amit a ti fegyvereteknek 
szegeztek ellen és átkozhatjátok-e 
azt, aki védekezett?

És most, hogy ott vagytok, ahol 
átlátni a sötéten, most már azt sem 
kiáltjátok, hogy:

— Miért jöttetek közibénk?
Hiszen ti nem mondtátok előre, 

hogy támadni fogtok, ti nem mond
tátok előre, hogy harcba szálltok a 
puskagolyóval és sejthették-e ők, 
hogy utjuknak halál lesz a vége és 
gyilkos pusztulás?

Ők elmentek a ti falutokba, hogy 
istennek tetsző szertartást üljenek, 
hogy végrehajtsák falutok többségé
nek és legfőbbjeinek óhajtását, hogy 
teljesítsék azt, amit rendelt az egyház 
ura. — ti meg sem hallgattátok őket, 
meg sem kértétek, hogy forduljanak 
vissza, csak támadtatok, dühös, vá
ratlan támadással, hiszen veletek még 
azt is elhitették, hogy el sem dördül
het a gyilkos fegyvergolyó.

Bizony, bizony mondom néktek, 
hogy el nem mennek ők ti közétek, 
ha tudják, hogy ütjük vége a halál* 
és az ismeretlen, ahová elindulnak,

szüzek jajveszékelése és aggok halál
kiáltása leend.

Es ti, akik belátjátok a sötétet, 
nem is vádoljátok ő k e t!

De hát kire szóljon az átok éle
tetekért ?

Hiszen tinektek sem volt bűnötök. 
Ti hittetek az izgató szónak, amely 
gyilkolásra biztatott és hittetek a 
hazug igének, amely elhitette, hogy 
zsarnok kéz uralkodik felettetek és 
hittétek, hogy a nagy természet szent 
jogáért mentek küzdelembe. És hogyne 
hitt volna a ti gyenge, tudatlan lel
ketek.

De hát kellet-e felhasználni a ti 
tudatlanságtokat, félrevezetni a ti 
elméteket és tartalmatlan szóval oda- 
küldeni benneteket, ahol vár a halál? 
Hát kellett-e szenvedéllyel vakítani 
el az elméteket, kellett-e tudástok 
üregeit valótlansággal megtölteni, 
kellett-e saját hazátok fegyverei ellen 
küldeni titeket azoknak, akik a ti 
önvéretek árán keresnek nagyságot, 
boldogulást és hasznot és akik, mikor 
eldördül a fegyver, cserben hagynak 
és a golyózápor közepette soha sin
csenek ott?

Mikor ti müveletlenségtek tehe
tetlenségében hisztek az első szépen 
elhangzó szónak, mely fületekbe hang
zik, mikor ti nem láttok túl falutok 
határán és igazat adtok annak, aki 
először beszéli el, hogy azon túl 
milyen a világ.

Hiszen aki nem ismeri az utat, 
hisz az útmutatónak még akkor is, 
ha tévútra vezet. Es azokon az uta
kon, ahova vezettek, ti még sohasem 
jártatok.

Nem vádol titeket senki, mert 
tudjuk, büntelenek vagytok és nem 
vádolja senki életben maradt társai
tokat sem. De vádoljuk és velünk
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együtt vádolja elföldelt testetek és 
elgázolt lelketek azokat, akik hazug 
szóval vezettek, felkeltették szenve- 
dólyteket és igazságtalanokká tették 
embertársaitokkal szemben. Vádoljuk 
azt a szót, mely évek "óta elhangzik 
körötökben, hogy pezsgésbe hozza 
véreteket és megdobogtassa szivete
ket, amely elégedetlenséggé tette 
megelégedettségteket és amely ha el 
nem hangzik, éltek közöttünk ma is 
termést hozó földeiteken és munkát 
adó erdőitek között.

És elföldelt koporsótok fölött hadd 
hangozzék el az átok, mely bünte
tést kér félrevezetőtök fejére, vigye 
öt útja sirhalmatokhoz, hogy meg
érezze elszálltlelketek szemrehányását, 
mellét verhesse fájdalmas önvádban : 

— íme, ezek az én halottaim. 
Mert övé a bűn és rajta az átok. 
Ott, ahol ti vagytok, már nem 

hallatszik a hazug szó és elült a 
fékevesztett, meggondolatlan szenve
dély. — Vádunk tehát közös :

Vádoljuk azokat, akik gyilkos 
kedvűre változtatták a ti jóságos lel
kieteket, — igaztalanná tették józan 
elméteket és csatateret varázsoltak a 
ti békességes, csendes falutokból.

óh, mért nem tudtak békót tenni 
Májukra azok, akik bölcsebbek náluk 
és akiknek kezén a hatalom!

A Túróul K«rtsk'd'ln)l is  Hitel* 
li>t«z«t közgyűlést.

A felszámolás alatt levő Turóci Kereske
delmi és Hitelintézet október hó 27-én tar
totta meg közgyűlését a részvényesek élénk 
részvétele mellett.

Dr. S tr a u s z  Adolf mint elnök német nyel
ven nyitotta meg a közgyűlést, mire H o ffm a n n  
Ede igazgató a felszámoló bizottság jelenté
sét terjesztette elő az október 10-ére lezárt 
mérleggel együtt, mely szerint néhány ezer 
korona még nem folyósittatott s ennek meg
történtével minden részvényre kb. 205 kor. 
jut. Hoffmann Ede jelentése zseniálisan volt 
megcsinálva, mely amellett, hogy irodalmi 
nivón állott, szakszerűség tekintetében minta
szerűnek mondható, mert a felszámolás me
netének hű és kimerítő képét nyújtotta.

Szólásra elsőnek dr. L a x  Adolf jelentke
zett s első sorban erős szavakkal ostorozta, 
hogy a közgyűlést német nyelven vezetik s 
általános helyesléstől kisérve, kijelentette, hogy 
ezen közgyűlésen csakis a magyar nyelvnek 
van helye. Majd áttér a felszámoló bizottság 
jelentésére s kijelenti, hogy azt tudomásul 
nem veszi. Beszédében kifejti, hogy a bizott
ság a felszámolást a részvényesek megkáro
sításával végezte, miáltal a részvények belső 
értéke csökkent, minek legjobb jele, hogy 
1905. december 31-én a részvény belső ér
téke 213 korona s forgalmi értéke s az 
osztalék révén 270 koronának felel meg s 
másfél évi felszámolás után — mely idő alatt

semmi osztalékot nem fizettek — alig 205 
korona jut egy részvényre.

Tehát a kamatveszteségen kívül tőkében 
is veszteséget szenvednek a részvényesek.

Különösen az eredményszámla költség- 
tételében elszámolt 12000 koronányi tiszt
viselői végkielégítést kifogásolja. Azt állítja 
többek között, hogy a felszámoló bizottság 
nem volt jogosítva ezen végkielégítést a fő
könyvelőnek kiadni, mert nyugdíjjogosultság 
csak a munkaképtelenség esetén illette meg. 
Még azt is hozzátette, hogy Hoffmann akkori 
főkönyvelő saját helyzetének megjavítása 
végett fáradozott legjobban a Hitelintézetnek 
a Hitelbankba való beolvasztásán, tehát nem 
kívánhatja, hogy erre még a részvényesek 
ráfizessenek. Ezután a következő indítványt 
nyújtotta be:

Indítványozom, hogy a felszámoló bi
zottság jelentése tudomásul ne vetessék, 
az általa folyó évi junius hó 16-án közzé
tett mérleg- és eredményszámla a vagyon 
felosztása alapján el ne fogadtassák, hogy 
a vagyonállag megállapítása végett egy, a 
volt igazgatóság és a felszámoló bizottsá
gon kívül álló 3 tagból álló szakbizottság 
küldessék ki azzal a megbízással, hogy a 
társasági könyvek alapján a helyes mérle
get állítsa össze s az aszerint mutatkozó 
vagyoni álláshoz képest terjesszen be indo
kolt javaslatot a vagyon felosztására nézve 
az újonnan egybehívandó közgyűlés elé.
Másodiknak d r . L a x  Tivadar szólalt fel, 

tiltakozva az ellen, hogy a közgyűlés a most 
felolvasott mérleg alapján hozza meg hatá
rozatát, mert erről a mérlegről a részvénye
seknek előzőleg nem volt tudomásuk, azt 
nem tanulmányozhatták. A mai tárgyalás 
alapjául egyedül a_„Felvidéki Híradó" f. évi
25-ik számában közzétett mérleg szolgálhat. 
Ezen mérleg alapján azonban a felszámoló 
bizottságnak a felmentvény meg nem adható, 
mert a részvényesek megtévesztésére volt 
összeállítva s veszteség helyett látszólagos 
nyereséget tüntet fel azáltal, hogy a tartalék 
folyó évi nyereségnek van feltüntetve.

D r. S t r a u s s  Adolf kijelenti, hogy csak 
azon okból folyik a tárgyalás német nyelven, 
mert vannak oly bizottsági tagok, kik a 
magyar nyelvet nem bírják, tehát illő oly 
nyelven az ő ténykedésüket bírálni, melyet 
meg is értenek.

H o f fm a n n  Ede erre a két felszólalásra 
reflektálva, először is kijelenti, hogy a most 
előterjesztett mérleg alapján kell a közgyű
lésnek tárgyalnia, mert ez adja a felszámolás 
alatt levő intézet vagyoni állapotának tiszta 
képét. Ezen mérleg korábban is megnézhető 
volt, mert már 8 napja állott az intézeti 
helyiségben a részvényesek rendelkezésére.

A tisztviselői végkielégítést illetőleg követ
kező felvilágosítást adja. Az intézet 1902. évi 
február 18-án tartott közgyűlése dr. Lax 
Adolf indítványára egyhangúlag hozta azon 
határozatot, hogy neki olyan nyugdijat bizto
sit, amilyen a fővárosi pénzintézeteknél 
szokásos. Minthogy az intézet felszámolt s a 
Hitelbank nyugdíjjogosultságába nem akarta 
a Hitelintézetnél töltött 34 évet beszámítani, 
jogosan követelhette volna a felszámolás alatt 
álló Hitelintézettől oly tőke letételét, melyből 
az őt megillető nyugdijat élvezhesse s ez 
számokban körülbelül 40000 korona tőkének 
felelt volna meg. De csakhogy a fúziót — 
melyet a részvényesek érdekében állónak úgy 
ő, mint az igazgatóság talált — meg ne 
hiúsítsa, 12000 korona végkielégítéssel meg

elégedett, mely ajánlatot az igazgatóság annál 
is inkább szívesen fogadta el, mert a Hitel
bank késznek nyilatkozott ehhez üzleti beren
dezés megváltása címén 5000 koronával 
hozzájárulni.

Dr. Lax Adolf, dr. Strauss, Hoffmann 
ismételt és Szibner Gyula felszólalása után 
a szavazás megejtetett, mely alkalommal a 
felszámoló és felügyelő bizottságnak a föl
mentvény nagy többséggel megadatott.

A szavazás megejtése után dr. Lax Adolf 
kívánta indítványának a jegyzőkönyvhöz való 
csatolását, mit azonban dr. Strauss elnök 
megtagadott

A közgyűlésben leginkább a tisztviselői 
végkielégítés kavarta fel a legnagyobb port.

Hoffmann Edét e tekintetben semmi esetre 
sem érheti a gyanú árnya, mert a Hitel- 
intézet 1902. évi közgyűlési határozata értel
mében 34 évi szolgálat után föltétlenül 
nyugdíj illette meg, mely azon órában vált 
esedékessé, melyben a Hitelintézet a felszá
molás kimondásával annak lehetőségétől 
megfosztotta, hogy ott még továbbra is 
működjön s nyugdíj helyett fizetést húzzon. 
Ekkor évi 2464 korona nyugdíj illette volna 
meg s e helyett 12000 korona végkielégítést 
elfogadván, legalább is szerénynek mondható.

Hogy pedig a felszámoló bizottság mű
ködése teljesen kifogástalan volt, bizonyítja 
a közgyűlés felmentvénye, melyet óriási 
többség szavazott meg. Saját anyagi kárára 
nem hozta volna e határozatot.

M . J .

A cjcrnoV ai V éres V asárn ap .
Rózsahegytől félórányira, egy szűk 

völgyecskében, mely gyors lejtéssel 
olvad a Vágvölgyével, fekszik az a 
kicsi község, hol vasárnap délelőtt a 
Felvidéken dúló lelketlen izgatások 
véres gyümölcse lehullott.

A vad fanatizmusnak, mely e 
többnyire nagyon is egyszerű lelkeken 
erőt vett, Hlinka András és társai 
nagyobb dicsőségére ma 15 halottja 
és kilenc nehéz sebesültje van, kiket 
a méltatlanul bántalmazott csendőrök 
golyói terítettek le az újonnan épült 
hitfelekezeti iskola előtt.

Borzalom szállja meg a szivet, 
átokra nyílik az ajak, látva az ut 
pora által felszítt vértócsákat, hol a 
gonosz indulattal szított elégületlen- 
ségnek áldozatai kiszenvedtek.

Mekkora gonoszság, mily nagyfokú 
elvetemültség kell is ahhoz, hogy a 
nép lelkét, szivét, egész benső vilá
gát annyira kiforgassák hangzatos és 
hazug jelszavakkal, hogy ez megvetve 
minden jóakaratu kérést, rá sem he- 
deritve a törvényre hivatkozó figyel
meztetésekre, nekirohanjon a biztos 
halálnak, a csendőr villogó szuro
nyának.

Az ön lelkén szárad a kiömlött 
vér, Hlinka ur! Az ön önző céljának 
vértanúi feküdtek ott kiterítve a szo
morúan pislogó gyertyák közt Cser- 
nova gyászos házaiban. Az ön ördögi 
lelkének föztjét kesergi ma annyi 
özvegy és árva az alacsony, favázas
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házakban! De eléri önt is a végzet 
eujtó keze, mert az áldozatok vére 
az égbekiált!

Az emberi lélek minő eltévelye
dése e z ? . ..

Kiküldött tudósítónk a véres eseményről 
a következőket jelenti:

A csernovai templomra, mely a községet 
uraló dombon épült, Hlinka András volt 
rózsahegyi plébános kezdte meg a gyűjtést, 
azzal a célzattal, hogy a templom megépítésével 
szülőfalujában magának maradandó emléket 
állítson. Néhány év alatt oly tetemes összeget 
hozott össze— nagyrészt amerikai pénzből —, 
hogy az építkezést megkezdhették s 40.000 
korona még fedezetlen költséggel az idén be 
is fejezték.

A gót stilti, tetszetős formájú kis templom 
teljesen elkészülve, már a nyár óta fölszen
telésre várt. A község lakossága egy hónap
pal ezelőtt kérvényt nyújtott be Párvy sze
pesi püspökhöz, hogy az isten újonnan épült 
hajlékát, a szokásos formák közt, most már 
adja át nemes hivatásának, kikötvén a kér
vényben azonban azt, hogy a fölszentelésnél 
Hlinka András is közreműködjék.

Erre a püspök leirt a községnek, hogy 
szives készséggel teljesiti kívánságukat, de 
Hlinkával, kit botrányos, paphoz nem méltó 
tizeiméiért egyházi állásától fölfüggesztett, 
semmiféle egyházi funkciót nem végezhet. 
Ezen kívül fölkérto az érdekelt lakosságot 
arra is, hogy a még fedezetlen 40.000 kor. 
adósságért vállaljon szavatosságot. így minden 
rendben lesz.

A község népe, a püspöki leirat kihirde
tése után szinleg elállt a Hlinka-féle föltétel
től és eleget, tett a püspök második kíván
ságának, amennyiben a rendesen kiállított 
kezességi okmányt az aulához beküldötte.

Párvy erre a templom fölszentelését okt. 
27-éro tűzte ki. Az egyházi funkcióhoz elő
ször maga szándékozott lerándulni, miután 
azonban időközben bizalmasan értesült, hogy 
Hlinka és tábora ellene merényletre készül, 
a templom szentelésével Kuzimszky nagy
prépostot bízta meg. Ez az agg és törődött 
főpap pedig Pazurik András liszkófalvi espe
rest kérte föl a terhes és hosszadalmas egy
házi ceremónia elvégzésére, ki erre minden 
ellenvetés nélkül, kész- örömmel vállalkozott 
is, mert a csernovai népet még sztankovai 
plébános korából jól ismerte.

A község lakosságának egyik része azon
ban semmiképen sem tudott beletörődni abba 
a gondolatba, hogy a temjdom íölszentelése 
Hlinka András, a község szülöttje nélkül 
essék meg. Ez az elégületlenség, a rózsa
hegyi izgatók jóvoltából, nap-nap után bősé
ges lápot nyert, úgy annyira, hogy a közigaz
gatási hatóság, mely a forrongásról eleve 
értesült, az esetleges botrányok megakadá
lyozása végett, melyre az clégületlen rész 
nagy hajlandóságot mutatott, Ladiczky József 
járásőrmester vezetése alatt tizennégy főből 
álló csendőrkülönitményt rendelt ki.

Szombatról vasárnap virradóra az asszony
nép feltörte a templomot s kilopták a temp
lomi fölszereléseket, hogy ekkép is lehetet
lenné tegye a  templom fölszentelését. A férfiak 
pedig bemocskolták azok házait, kik a föl
szentelés mellett kardoskodtak.

Ilyen körülmények közt köszöntött bo a 
▼asárnap. Alig hogy a reggeli sürü köd föl-

szakadt, derűs, enyhe napsugár ömlött szét 
az őszi horvadásnak indult völgyecske fölött. 
A község népe ünnepi köntösben már kora 
hajnalban talpon volt, de viselkedésük nem 
árulta el azt a végkimenetelében rettenetes 
elhatározást, mely a folytonos izgatások által 
ekkor már lelkűk mélyében megérett.

A kirendelt karhatalom egy része a temp
lom mellett foglalt, állást, a másik rész pedig 
Ladiczky járásörmester vezetése alatt a köz
ség alsó vé6én, a katholikus iskola épülete 
előtt.

De most beszéljen az őrmester:
— Itt álltam embereimmel együtt, várva 

a Rózsahegyről érkező főszolgabírót és a föl
szentelés funkcionáriusait, Pazurik és Fischer 
főtisztelendő urakat. Az érkezés 11 órára volt 
bemondva. Észrevettem, hogy a falu népe 
mindig nagyobb és nagyobb számban tömörül 
körülöttünk, mire én igen szépen és barát
ságosan fölszólítottam őket, hogy oszoljanak 
szét. Erre többen azt felelték, hogy nincsenek 
semmi rossz szándékkal, ők is csak a papo
kat várják. Én hitelt adtam szavaiknak, annál 
is inkább, mert teljes Hiedelemmel és csön
desen viselkedtek. Háromnegyed tizenegykor 
a fordulónál feltűnt a három kocsi, melyen a 
rózsahegyi urak jöttek volt. Ekkor ismételten 
a hullámzásba jött sokasághoz fordultam s 
tótul beszélő embereimmel együtt kioktattuk 
őket, hogy óvakodjanak minden inzultustól s 
fölhívtuk figyelmüket arra is, hogy mily szo
morú következménye lehet egy osetleges tá 
madó föllépésnek. Elébe tártuk a népnek 
azokat, a veszedelmeket is, mely a csendőr- 
ség oktalon bántalmazását követheti.

Figyelmeztetésünkre még néhány teljesen 
megnyugtató válasz is elhangzott. Pár perc 
ala‘t az első kocsi, meljen Pereszlényi fő
szolgabíró ült, már az iskola előtt állt, melyet 
csakhamar követett a másik is, mely a pa
pokat hozta. Ekkor embereimmel közrefogtuk 
a kocsikat, a főszolgabíró pedig jelt adott az 
indulásra.

Ebben a pillanatban az elől álló tömeg, 
mint egy kiéhezett farkascsorda, nagy ordi- 
tozások közt rávetette magát a kocsikra, a 
bakról lerántották a huszárt s valóságos kő
záport zúdítottak ránk, homlokon dobva Pa
zurik esperes urat s egyik legényemet. 
Közben ezen a kerítésen belül álló emberek 
közül valaki két revolverlövést is tett.

En nem vesztettem el lélekjelenlétemet, 
hanem amint a tüdőmből kifért, még most is 
csendre és rendre intettem a tömeget. De 
minden igyekezetem hiábavaló volt! Vad 
szidalmakkal és éktelen káromkodással felelt 
a tömeg s a kőzápor egy pillanatig sem 
szünetelt.

Ekkor a hátam mögött eldördült az első 
lövés. Egyik legényem tüzelt, kit, mint utó
lag megtudtam, közvetlen közelből egy ember 
mellbe dobott, majd meg fegyvere szuronyát 
kapta meg, hogy a fegyvert kezéből kicsa
varja.

Ettől a pillanattól kezdve életünk az isten 
kezében volt. Mig egyrészről a hatósági sze
mélyek biztosságának védelme hárult vál
óinkra, másrészt saját életünk biztosságára 
is kellett gondolnunk; ehhez még azzal is 
kellett számolnunk, hagy lehetőleg ártatlan 
ember ne essék a most már általánossá vált 
tüzelés áldozatául.

Hála istennek, az utóbbi sikerült is, mert 
embereim csak azokra lőttek, kik kilépve a
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tömeg közül, követ dobtak rájuk, vagy élet- 
veszélyes fenyegetések közt, husángokkal 
közeledtek feléjük. Huszonhat lövést tettek 
összesen, melyek közül huszonnégy talált. A 
tömeg azonban csak akkor kezdett ritkulni, 
midőn látta a porban fetrengő, halállal vívódó 
elesetteket.

Stepják Mihály őrsvezető, ki az első lövést 
tette, a következőket beszéli:
^  — A mint a kőzápor megindult, Ötjepa 
Károly likavai lakos, kővel kezében, elém 
ugrott s hirtelen mellbe dobott. Ekkor rákiál
tottam, hogy takarodjék el az utamból. A 
szerencsétlen ember a helyeit, hogy félreállt 
volna, megkapta lövésre készen tartott fegy
verem szuronyát és kiakarta csavarni kezemből. 
Ekkor én szolgálati utasításunk értelmében 
tüzeltem. Az átlőtt ember nem esett el azon
nal, hanem a tömeg felé fordulva, azt ordí
totta:

— Ugy-e mondtam, hogy nem lőnek éles 
golyóval! Csak bátran előre! Üssétek agyon 
őket!

Sőt a sebesült eleresztve fegyveremet, még 
maga is kő után hajolt le s fölemelkedve, 
dobásra emelt karral, eltorzult arccal hanyatt 
vágódott.

Legvéresebb volt az összeütközés az isko
lával szemben lévő kerítés mellett, hol három 
szál fenyő volt végigfektetve s az iskola 
fűtésére szánva. Megaludt vértócsák jelzik itt 
a rettenetes küzdelem nyomait.

— Itt egy 15 éves leány, Faga Rózsi, 
feküdthaláira sebezve — beszéli az őrsvezető — 
ki halált megvetve, valósággal őrjöngve 
támadt a csendőrökre. Odább, hol a véres 
ruhafoszlányok hevernek, Demkó Jánosné 
született Huba Antóniát találta egy golyó, 
mely a lapockán behatolva, átfúrta az anya
méhet s az áldott álla|>otban levő asszony 
megszült nehéz haláltusája közben. A fenyő
szálakon belül, hol a kerítésre száradt vér
nyomok láthatók, rogyott össze Jancsik Ignác, 
mellette esett el Jancsi Pál és Hlinka József, 
a pap egyik rokona, kinek nagy része volt a 
bujtogatásban. Polejka Mihályt az iskola kerí
tése mellett találta a lövés, mely után még 
beszaladt az udvarra s ott esett össz6 éktelen 
káromkodás közt.

A többi halálra sebesültnek még volt any- 
nyi ereje, hogy hazavánszorgott s o.thon 
haltak meg. Ezek közül még vasárnap folya
mán adta ki lelkét Haha Katalin, Lejkó József, 
Uhrina András, Dombó József, másnap, vagyis 
hétfőn haltak meg Fula József és Lajcsek 
József.

Alighogy bofejezte a halottak elsorolását, 
megérkezett a törvényszéki orvos, Hoflmann 
József dr„ aki a sebesültek kötözését végezte, 
elmondva, hogy a nehéz sebesültek közül 
még kottő menthetetlen, de a többi kilenc 
föl fog épülni. A súlyosan sebesültek ezek : 
Sulik Jakab, Urban Csőrnek János Lejcsok 
József, Debnár Katalin, Kabanka Katalin, 
Urban Anna, Sulik Kucsera András, Bobka 
Antónia, Remeny György, Demkó Istvánné 
szül. Bagyin Teréz és Dankó József.

A községben katonasággal megerősített 
csendőrőrjáratok cirkálnak ftil és alá, elöve
zetve a bujtogatással, vagy a templom erő
szakos feltörésével gyanúsítottakat, a vizsgá
latot vezető törvényszéki biró, Dluhovics 
János elé, aki Belopotoczky kir. ügyésszel 
egyetemben dolgozik ott.

A lakosság még mindig izgatott, különö
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sen az asszonynép, de arcukról lóri a véres 
nap eseményeinek hatása. Néhol csoportokba 
verődnek, de az őrjárat láttára szétrebbennek, 
mint az ijedt verebek.

— Miért csináltátok ezt a szőrnyU dolgot, 
emberek? — kérdeztem egy csoportban 
állóktól.

— Nyelvünkért és hitünkért, amitől meg 
akarnak fosztani bennünket a magyarok. 
Krisztus Urunk is szenvedett, mi is szenve
dünk a mi igazunkért.

Ez Hlinka közismert frázisa.
Rettenetes és gaz izgatás folyik ott. A 

vérfürdő is tervszerűen volt előkészítve a 
lelketlen agitátorok által, kik a tizenöt ember 
élete árán be akarták igazolni Björnson 
vádjait.

*

Még utólag a következőket Írja tudósítónk : 
A csernovai eset tervszerűen volt elő

készítve. Bizonyság rá, hogy amidőn Pazurik 
a nagyprépost levelét vette, még a múlt 
csütörtökön személyesen ment Csernovára, 
hogy a nép kedvéről meggyőződést szerez
zen. A községben mindenki ismerte őt s vég
telen jóságáért, istenes életéért becsülték és 
tisztelték.

A lakosság"' megtudva, hogy Pazurik a 
faluban van, igen sokan fölkeresték őt. hogy 
a templomszentelés idejéről s a ceremónia 
részleteiről tőle bővebb fölvilágositást kapjanak.

Ekkor Pazurik elővett két levelezőlapot, 
melyen valaki, egy, a faluban teljesen isme
retlen nevű egyén, agyonütéssel fenyegette 
őt, ha vasárnap beteszi lábát a községbe.

— Hát igazán agyon akartok ti verni 
engem, — kérdezte a jelenlévőktől — engem, 
aki közületek való vér vagyok s aki soha 
közületek senkit nem bántottam ?

Erre a nép egész fölháborodva utasította 
vissza az igaztalan vádat és biztosították az 
esperest, hogy csak jöjjön bátran, a haja- 
szála sem f >g meggörbülni.

Az esperes ment a nép szavába helyezett 
bizalommal s majdnem életével lakolt meg 
hitéért.

Csütörtöktől vasárnap reggelig történt 
tehát a faluban valami, ami kiforgatta a 
népet jobb meggyőződéséből. Ez alatt az idő 
alatt működtek azok a gonosz kezek, melyek 
újból fölkavariák a lelkek szenvedélyét, de 
amelyeknek nyomába jár az igazság osztó 
keze. A tizennégy letartóz'aiott közül már is 
többen tettek súlyos vallomást a Hlinka féle 
bandára.

A csemovai őseiből kifolyólag megmoz
dultak a turócsztmártoni nemzetiségi urak is.

A „Národnie Novinyu külön kiadásban 
jelent meg, izgató hangon Írván a következő 
aljas valótlanságokat:

A  c se m o v a i töm eges vérengzés.

Liptómegye Csernova községében patak
ban folyt a tót vér. Csendörgolyók gyilkoltak 
a nép közt egy hülye, gyilkos szolgabiró 
parancsára, kinek öröme telik az ártatlan 
vér ömlésében.

Apponyi rendszere az iskolás gyerme
kekkel szemben már nem elégséges, az 
irtás lassan h a la d  a n em zet b a n d itá i  szem é
ben , m o st m á r  gyökeresen  fo g t á k  a z  i r tá s -  
h o t g o ly ó k k a l! Vér kell nekik, foiró, élő
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vér, igy gyorsabban fog menni.'Az egyház 
is segédkezet nyújtott nekik ! A papok 
rontottak a községbe, hogy azt megtörjék!

Csernován templomot építettek maguk
nak, leginkább Hlinka András felfüg
gesztett rózsahegyi plébános gondosko
dása, igyekezete és buzgólkodása folytán. 
A felszenteléssel várni akartak addig, inig 
Hlinka visszakerül hivatalába. (?) Az egy
házi felsőség azonban nem akart várni, s 
elhatározta, hogy fölszentelteti az uj tem
plomot 27-én. Ide küldte csendöri kar
hatalom mellett a papokat. A nép a pa
pokat nem akarta a templomba engedni, 
mire a csendőrök Pereszlényi szolgabiró 
parancsára megkezdték a vérengzést. A 
papok pedig nézték, hogy a brutális szol
gabiró hogyan szenteli föl a templomot 
vérrel és holttestekkel. A holtak tömege 
az ártatlan vér egész !. patakjai között. 
A sebesültek jajgatnak, a vér párolog, 
hullanak az emberek! A  m a g y a r o s í tá s  a 
m a g a  legnagyobb d ia d a lá t  ü n n e p li. Apponyi 
uram, hát rosszul volt-e informálva Björnson? 
Rosszul; mert annak ezredrészét sem tudta, 
a mi a tót nemzettel történik. G y ilk o ln a k  
b en n ü n k e t 1

Ily piszkos, lázitó hangon ir az az újság, 
melynek tollvezetői, Írástudói legjobban tud
ják, hogy ki és mi volt a vérontás okozója. 
Azt hisszük azonban, hogy ehhez az aljas 
rágalomhoz még a királyi ügyésznek is lösz 
némi hozzászólása.

Hodzsa Milán interpellációja után felkeres
tem a véres események közvetlen fül- és 
szemtanúit, kik mély megbotránkozásukat 
nyilvánították a nemzetiségi képviselő hazug 
előadása és alávaló inszinuáció felett.

Fischer rózsahegyi adminisztrátor, ki 
Pazurikkal egy kocsiban ült, kérdezősködé- 
semre a következőket, mondta:

— A véres zendülés lefolyása minden 
részleteiben úgy történt, mint az a Budapesti 
Hírlap tudósítója annak idején megírta. Aljas 
hazugság az, arait Hodzsa és a nemzetiségi 
lapok mondanak, hogy én és Pazurik esperes 
ur a nép támadó fellépése után biztattuk 
volna Pereszlényi főszolgabírót, hogy azért is 
előre! Ez piszkos és tendenciózus rágalom! 
Ennek célja alig lehet más, mint hogy a mi 
nyakunkba varrják annak a gonosztettnek 
következményt it, melynek jól kieszelt terve 
az ő sötét lelkűkből fakadt. Uram, képzelje, 
el helyzetünket! Jobbról, balról ropognak a 
csendőrfegyverek, zuhog ránk a kőzápor; 
elölről, hátulról fülsiketítő orditás, átlőtt embe
rek halálhörgése s mi nyugodtan, mintha csak 
valami csendes tavon ringó csónakban ültünk 
volna, komandéroztuk: előre, csak előre ! Ez 
gonoszság! A nem várt támadástól kővé 
meredve, némán ültünk egymás mellett, elké
szülve a lehető legrosszabbra.

A rettenetes vérontás tervszerűsége mellet 
bizonyít az a körülmény is, hogy a község 
lakossága minden részleteiben megbeszélt csa
tatervvel fogadott bennünket. A falu végén s 
az iskolával szemben levő ház udvarán állt 
az első tömeg, mintegy háromszáz lélek, 
melyen ha áthatolnunk sikerült volna is, 
akkor a második csoportra, mely a falu köze
pén foglalt állást, hárult volna a feladat, hogy 
a templomhoz jutást megakadályozza, jóllehet, 
ez nem is volt szándékunk.

A templomszontelésről csak abban az 
esetben lehetett szó, ha a nép Hlinka leve
lének meghallgatása után, melyet Pazurik espe
res ur magával hozott, abban teljesen megnyug
szik. A hirtelen támadás miatt a levél felolva
sásáról szó sem lehetőit.

Tény az, hogy a falu népének felizgatá
sában nagy része volt a fonógyár cseh és 
morva származású munkásainak, kik közül 
Csernován igen sokan laknak. A falu népe 
úgyszólván egész éjjel nem aludt, hanem 
készült a nagy napra.

A Hlinka nővére által felbujtott asszonyok 
a falun keresztül folyó pataktól kötény számra 
hordták a követ azokra a helyekre, melyet 
ez számukra kijelölt.

Az előre kifőzött terv mellett bizonyít 
Demko János csornovai földmives egy beismert 
nyilatkozata is. A nevezett minden áron 
le akarta beszélni feleségét a lázadásban való 
részvételtől, s miután tisztában volt az elkö
vetkezendő eseményekkel, igy árgumentált az 
asszonynak:

— Te, Kata, amit tehettünk, úgy is meg
tettük. Adtunk 200 koronát a templomra s 
ez elég! Holnap ne menj oda; mert meg
látod ott vér fog folyni.

Felkerestem azután Liszkófalván Pazurik 
esperes urat, ki csak hat óra tájban érkezett 
meg Rózsahegyről. Szelíd, jólelkü pap, ki 
talán legnagyobb ellenségének sem tudna 
ártani. Régebben határozott nemzetiségi ember
nek tartották, de a vád igaztalan volt. Nem 
igen törődik a politikával, csak hivatásának él

— Bizony nagy az én szomorúságom. Már 
saját híveim közt is izgatnak ellenem. Ahogy 
vasárnap este hazaérkeztem, csoportba verőd
tek a falu legényei s ablakom alatt eléne
kelték a tót Marseillest meg valami rettenetes 
durva nótát, melyből felhangzott az a refrén : 
Pazurik, Pazurik, téged is leszúrunk !

A csernovai napra vonatkozólag a Buda
pesti Hírlap tudósítása teljesen fedi a tényál
lást. Annál én sem tudnék többet mondani. 
Hodzsa képviselő állítása, hogy én biztattam 
a kocsist, hogy előre: valótlanság, aljas
rágalom!

Tervünk az volt, ha a nép meghallgatja 
Hlinka levelét, melyet hozzám címzett, s 
annak tartalmában megnyugszik, akkor elvé
gezzük a templom felszentelését, ha nem, akkor 
békében visszafordulunk. Ez a jó szándékunk 
azonban nem sikerült.

Én ugyanis ismerve a csernovaiaknak 
Hlinkához való ragaszkodását, egy levelező
lapot irtain neki, kérve öt, hogy nyugtassa 
meg a népet; mert különben nála nélkül az 
egyházi funkció, illő méltósággal, rendzavarás 
nélkül aligha lesz keresztülvezethető.

Ennek folytán levelét hozzám címezte, 
melynek rövid tartalma az, hogy miután ő 
még mindig fel van függesztve, igy a felszen
telésen részt nem vehet. De nincs kifogása az 
ellen, hogy Pazurik szentelje fel a templomot. 
A levél végén ajánlja magát: a meinentó! 
Ezt a ineinentót háromszor is hangoztatta 
előttem az esperes ur.

TJjabb részleteket nem tudok, azt azonban 
láttam, hogy a tömegből valaki revolvert tart 
felelénk, s kétszer lőtt is, de golyója hála 
istennek nem talált.

A véres vasárnap tervszerű előkészítését 
azonban ő is biztosra veszi.



Érdekesnek találja még megemlíteni, 
hogy nem kétszer, hanem 4 ízben kérte a 
község a templom felszontolését. Első ízben 
200-an, másodízben 150-en harmad és negyed 
ízben pedig 80-an írták alá a kérvényt. A 
kérvényezők száma tehát oly mértékben 
fogyott, amilyen mértékben nőtt a terrorizmus 
és az izgatás.

Rettenetes módon elő volt készítve ez a 
dolog. Ha vasárnap oda nem mogyUnk, akkor 
abból csináltak volna botrányt, hogy nőm 
álltunk szavunknak, hogy nem akarjuk fel
szentelni az isten hajlékát, dacára annak, 
hogy a felszentelést már megelőző vasárnap 
meghirdettük. íme, oda mentünk, világra szóló 
skandalum történt. Tudják ezek, mit csinálnak !

Végül Pereszlényi tiszteletbeli szolgabirót 
kerestem fel. Odaadtam neki a „Narodnie 
Novini" külön kiadását, melyben az egész 
ügy ódiuma reá van hárítva.

— Ezek aljas rágalmak! Ezért sajtó pert 
indítok ellenük.

— Hát érti, főszolgabíró ur, ami ott Írva van ?
— Igen, értem!
— Pedig az az újság azt irja, hogy nem 

tud egy szót sem tótul.
— Ez is oly gyámoltalan hazugság, mint 

a többi. Hét éve vagyok a Felvidéken, s ha 
nem is teljesen, de elsajátítottam annak a 
népnek nyelvét, kivel hivataloskodom.

Ezután rátértünk a vasárnapi eseményekre.
Hazug és aljas rágalomnak minősíti azo

kat a ráfogásokat, hogy ő parancsolta meg 
a tüzelést. Aki csak egy kissé jártás a csend- 
őrségi utasításokban, ilyen ostoba szamár
ságokat nem állíthat, ilyenre csak meghá
borodott elme, vagy részeg fráter képes!

— Ellenkezőleg, igyekeztem a népet szép 
szóval lecsendesiteni. Hiába való kísérlet 
▼olt. Meg volt vadulva az egész község. Ezt 
azok az urak tették, kik ma krokodilus- 
könnyeket sírnak az elesettek felett.

— Uram, szólt közbe Sonderlich jegyző, 
a nép fanatizmusát mi sem jellemzi jobban, 
mint az, hogy ma egy futóbolond még 
Panajott csendőrségi felügyelő kocsiját is 
megtámadta, mikor Csernovára igyekezett.

— Az a nép — folytatta a szolgabiró — 
még ma is ölne, gyilkolna, ha a csendőrség 
és katonaság nem ülne a nyakán. Nézze 
ezeket a levelező lapokat. Csupa életveszélyes 
fenyogotés! És én meg vagyok győződve, ha 
valahol előtalálnak, le is ütnek. És miért? 
Mert az izgatóknak útjában állok.

M it  szó l H l in k a  u r  í

Végre négy nap múlva megszólalt Hlinka 
ur is Morvában. S tr á z sn ic á r ó l keltezve, Ieve- 
lot irt a brllnni „Hlas“-nak és „Ki az én tót 
testvéreim gyilkosa" cint alatt hosszabb, 
émelygős hővezetés után a következőket 
mondja:

— Az általam épített te nplomot már 
Szeptember 4-én, később 13-án kellett volna 
felszentelni. Én akkor teljes passzivitással 
viselkedtem. Hétről-hétre elhalasztottam fel
olvasásaimat, hogy személyes jelenlétemmel 
is csillapítsam a népet. Azonban a szentelést 
már akkorra halasztották, amikor én már 
Morvában voltam. A felszentelésről Olmützben 
értesültem a dékán leveléből. Ennek dacára 
az előre meghirdetett előadásokat nein akar
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tam félbeszakítani, aminthogy nem is szakít
hattam félbe. A  nép k ív á n ta  a  fe ls ze n te lé s t, 
mivel azt gondolta, hogy ezen ünnepélyes 
aktus köretében a köztem és a püspök közt 
fennálló feszültség megszűnik. A nép az ő 
80000 koronájáért nem kívánt semmi egyebet, 
mint az én  eg y h á zi p e rem n ek  m egszün tetését. 
Mert mint jómagam, népem is meg van győ
ződve ártatlanságomról.

A r.ép kívánta az én visszahelyezietése- 
met. A püspök azonban ellenkezett s nem 
akart velem tárgyalásba bocsájtkozni, mert 
inkább Fischorre, az én személyes ellensé
gemre hallgatott.

Eszerint a tót nemzet morális gyilkosa 
senki más, mint a kálvinista hitüek által 
feltolt magyarón püspök: Párvy Sándor. A 
rózsahegyi mozgalmak okozója senki más, 
mert beleavatkozott a mi nemzeti politikánkba.

Az 1906. évi választások után csend volt 
addig, inig a püspök, az egyház és a tót 
nemzet elnyomói által tett feljelentés folytán, 
engem az egyházi funkcióktól teljesen fel 
nem mentett, az egyházi törvények felmen
tésével.

Párvy Sándor püspök lelkét terheli az 
ártatlanul kiontott tót vér. Egyesült Fischér
rel a tótok kigyilkolására. Ők feleljenek ezért 
a történelem előtt.

Hazugság az is, hogy én a reáin rótt 
büntetés elől megszöktem. Én elitélve nem 
vagyok, mert a reám rótt büntetés még nem 
jogerős.

Majd ezeket mondja: Egy év előtt is fel
emelt fővel mentem csendőrszuronyok közt 
Chudovszky bírái elé, innen a börtönbe gyil
kosok és gonosztevők közé. Most is ugyanezt 
teszem, ha eljön az ideje; mert meg vagyok 
győződve, hogy ezzel előbbre viszem népem 
igazságát. Sokat dolgoztam népemért, egyházi, 
társadalmi és p o l i t i k a i  téren, de ezen összes 
ténykedésemet elhomályosítaná szökésem. 
Többet nemzetemért nem tehetek, minthogy 
feláldozom érte vagyonomat és két évi szabad
ságomat. És örömmel hozom meg ezt az ál
dozatot. Anatéma alatt akarok lenni testvé
reimért. Én tudom, hogy ez meddő maradna 
az én szökésem miatt. Nem fogok megszökni, 
ha mindjárt akasztófa alá hurcolnak is! Oda 
is énekelve megyek; mert tudom hogy a 
szabadság áldozatot kiván.

Sajnálom, hogy ezt. az áldozatot nem 
hozhattam már meg október 27-én a magyar 
adminisztrációnak.

Ezzel fejezi be levelét ez az ekzaltált pap, 
melynek minden sorából kilátszik a nép iga
záért való küzdelem színes rongyaiba burkolt 
szándék. 11a visszahelyezi őt Párvy, nincs 
semmi baj. A baj tehát megvolt, mert Párvy 
állásával összeegyeztothetőnek nem tartotta, 
hogy szimoniával vádolt papjával szóba álljon. 
Do baj volt az is, hogy Párvy a nemzetiségi 
urak politikájába avatkozott. A püspöknél haj 
volt az, aminek papja egész életét szentelte. 
Ez azután logika!

Egyre azonban Hlinka nem felelt. Ila 
tudta, mint ahogy tudta is, hogy baj lo3z. 
miért irta mégis a dékán levelére, hogy csak 
monjen Csernovára, ha mindjárt ö nőin si 
lehet ott? Mert skandalumot akart, ez most 
már egészen világos.
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A reformáció ünnepén S e d iv y  László 
református misszionárius lelkész folyó hó 3-án 
Turócszentmártonban, reggel 9 órakor, a vár
megyeház nagytermében délután fél 3 órakor 
pedig Ruttkán az állami iskolák termében 
magyar református isteni tiszteletet tart. 
Turócszentmártonban a magyar daloskör fog 
énekelni.

Elnevezés. B á r d o s  Ádámot, a helybeli 
polg. és felső kereskedelmi iskola tanárát, a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Nyitra vármegye kir. tanfolügyolőségéhez 
iskolalátogatóvá nevezte ki. A mennyire saj
náljuk társadalmunk e rokonszenves és tevé
keny tagjának távozását, úgy örülünk előlép
tetésén, melyben érdemei elismerését látjuk.

Szanatórium a Felvidéken, ö felsége a 
király védnöksége alatt álló szegénysorsu 
tüdőbetegek szanatórium egyesülete második 
szanatóriumát a Tátrában, Késmárk város 
területén akarja felépíteni. A helyi viszonyok 
tanulmányozására a tüdőbetegek szanatóriu
mának egyesülete bizottságot küldött ki Bókay 
Árpád dr. egyetemi tanár vezetése alatt, mely 
bizottság tagjai voltak Okolicsányi Kuthy 
Dezső egyetemi magántanár, kir. tanácsos, 
Leszkay László műegyetemi tanár, Jármy 
László dr. tátrafüredi orvos, Késmárkról 
pedig Horsch dr. vármegyei főorvos. Alexander 
Béla dr., Klein Ármin dr., Schwarz Károly dr. 
orvosok, Buachala Jenő rendőrkapitány és 
Stenczel Sándor. A bizottság kiszállván a 
helyszínén, körülményesen megvizsgálta a 
terepet. A szakférfiak megfelelőnek találták 
a helyet és valószínűleg ezen a helyen fogják 
a második szanatóriumot telépiteni.

Választmány) ülés. Az Országos magyar 
szövetség folyó évi november hó 10-én dél
előtt 11 órakor választmányi ülést tart a 
következő tárgysorozattal: Titkári jelentés. 
Folyó ügyek. Indítványok. Tekintettel a tár
gyalás alá kerülő ügyek rendkívüli fontossá
gára, az elnökség ezúton is felkéri a választ
mányi tagokat, hogy a meghirdetett ülésre 
okvetlenül jelenjenek meg.

Orvos ülosőoon. Miután a mosóéi járás
orvos székhelyét Slubnyafürdőre helyezte át, 
Mosóc orvos nélkül maradt. Örömmel tudatjuk 
olvasóközönségünkkel, hogy Mosóc újra orvost 
kapóit D r . B o zseszk y  József személyében, ki 
mint magánorvos ott letelepedett s működését 
már meg is kezdte.

Revolverező megrendelő. I s c h l János 
munkás ruhát varratott feleségének, de mert 
az a határidőre nem készült el, olyan éktelen 
haragra lobbant, hogy a szabónőt K n o stn ye cz  
Mihálynét revolverrel támadta meg. Kétszer 
lőtt feléje, de nem talált. Munkatársai fogták le.

TŰZ volt Bellán október hó 28-án, mely 
alkalommal K u c h á r ik  András háza az összes 
melléképületükkel leégett. Alapos gyanú hárul 
egy ott lakó részeges asszonyra, aki bosszú
ból gyújtogatott volna.

Tolvaj suhanó. Figura András 17 éves 
suhanc szépen kezdi pályafutását. Eddig 9 
lopás, betörés és egy testisértés terheli tiszta 
lelkét. A nyomozás elöl megszökött, de 
Kozma János csendőr az ordőben hurokra 
kerítette. A jómadár már eddig is 13 havi 
fogsággal dicsekedholik betöréses lopásért.

Tűz volt Scnosányban f. hó 27-én, mely 
alkalommal Milán József csűre leégett.
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Minden drágább lesz, — így sóhajt a 
háziasszony! Minden drágul — panaszkodik 
a házi ur! Minden drágul, — igy siránkozik 
mindenki! Csak egy dolog nem lett drágább, 
s ez a nyolcad és a negyed sorsjegy, mely- 
lyel ma mindenki játszik, vagy legalább is 
kellene hogy játszék! Ezeknek az ára ma, 
éppen úgy mint tiz év elölt, mind a 6 oszlályra 
20.—, illetve 40 korona. Ezek a kicsiny 
kiadások valóban nincsenek arányban a nagj 
nyereményeséllyel. Hogy játszani kell, ezt 
mindenkinek már a természetes esze diktálja ; 
de hol V Az a kérdés! Melyik osztálysorsjegy- 
árusnál ? A helyes válasz erre a kővetkező: 
Annál az elárusítónál tessék vásárolni, kinek 
legnagyobb a szerencséje! E tekintetben első 
hely illeti meg a Bogdány S. fővárosi sors
jegyiroda részvénytársaságot, Budapest, Károly- 
körut 20 , mely bankház inár ötször fizette ki 
a 600,000 koronás jutalmat, 400,000 koronás, 
4-szer a 200,000, hatszor a 100,000 koronás 
főnyereményt és számtalan sorozatát a többi 
főnyereménynek, — úgy hogy joggal mond
ható : Bogdány szerencséje páratlan.

Rosszal Járt udvarié. S e l iz a  József 
munkás igen szerelmes természetit. így tör
tént, hogy lakásadójának, H a j d á k  Mihálynak 
házában furcsán kezdett viselkedni a lakásadó 
leányával szemben. A szigorú apa sértődötten 
tett ezért az udvarlónak szemrehányást, ami
ből parázs verekedés támadt. A csendőrjárat 
mentette meg az udvarlót kellemetlen hely
zetéből.

Egy katb. paplgyfilós a pánszlávob 
ellen. A lublói kerület papsága folyó hó 15-én 
tartotta őszi közgyűlést Toporcon. A távollévő 
esperest S z m o lk ó  Ince alsó-zugói plébános 
helyettesítette. A gyűlésen egy igen nemes 
indítványt tett C su m itta  János ólublói plébá
nos. Inoitványozta ugyanis, hogy a kerület 
adjon kifejezést úgy a püspök, mint a kerü
leti esperes iránti szó re tétének és ragaszkodá
sának, kiket a „Ludove Noriny" megtámadott. 
Az indítványt elfogadták. Felszólalt még 
S te r b á k  János komlóskerti lelkész is és kívánta 
H il lá n  Győzőtől, mint a kerület egyik legfi
atalabb tagjától, hogy küldjön be cáfoló soro
kat az undok „Ludove Novinyu azon hírére, 
mintha őt lelkes magyar érzésű püspökünk 
erőszakkal, büntetés és üldözés színezete alatt 
küldte volna Kislomnicra lelkésznek. Kívánja 
tőle a felszólaló, hogy védje püspökét, aki 
neki a kislomnici plébániát más biztos magyar 
pályázóval szemben megadta. Nyilatkozzék a 
hazug lapban, hogy a püspök nem volt 
tyranus, midőn másokat mellőzött és az ő 
kérelmét teljesítette, őt küldve a pályázók 
között Kislomnicra, hanem a szerető és igaz
ságos atyának az eljárását követte. Nyilatkoz
zék és nyilatkozatának a közlését ne kérje, 
hanem követelje, hogy tévesen, lehet, hogy 
szándékosan irt a nevezett tót lap valótlanságot, 
miáltal a püspököt szokott jó intézkedéséért 
roszakaratu kegyetlenséggel vádolja. Hevesen 
támadta meg a felszólaló azon paptársát is, 
a ki vagy közvetve, vagy közvetlenül azt is 
liiresztelte ezen, a népet többnyire félrevezető 
és izgató tót lapban, hogy a püspök a lublói 
kerület határára érve, hol öt papjai várták 
és fogadták, ogy lót érzelmű paphoz érve 
megvető kézmozdulattal mellette ál haladt volna, 
így akarják egy jó atya tetteit még a moz
dulataiból is üldözésnek kimagyarázni. Szám- 
üzötteknok voltak e tót lapban Hillánon kívül 
még B a jo r  Mihály hollólomnici és H u szk a
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Vendel erdösi lelkészek is feltüntetve, csak 
azért, hogy a szegény tót nép H eródeat lásson 
P d r v y  püspökünkben. Pedig úgy Bajor, mint 
Huszka kérték e plébániákat és más pályá
zókkal szemben megkapták. Vak, elvakult 
tudósítók! Püspökünk jósága is gonoszság 
szemetekben. A felszólaló komlóskerti lelkész 
ezeket is cáfolat megtételéro hívja fel. Ha a 
cáfolatot nem küldik be, hírlapi támadást igér 
a felszólaló. Indítványa el lett fogadva.

Leugrott a robogó vonatról. Ihring Mária 
kunosvágási illetőségű nő folyó hó 1-én a 
Budapest felöl jövő hajnali személyvonattal 
utazott ltuttkára. Az utón aludt. Pribócon 
felébredt mély álmából s azt hitte, hogy már 
Ruttkán jár. Ebben a hitében ki akart szállni, 
amikor a vonat már kirobogotí az állomásról. 
A nyilt pályán ugrott ki. Ott találták meg 
súlyos zuzódásokkal testén. A helybeli kór
házba szállították, ahol még mindig nem tért 
magához.

ISKOLAI ÜGYEK.
A vallás- és közoktatásügyi m. klr. 

miniszter f. évi 15330, sz. rendeletével az 
állami gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó 
és elhagyottá nyilvánított óvó- és tanköteles 
gyermekeket, akiknek az 1904. évi október 
hó 17-én 73390. számú rendelettel az állami 
és államilag segélyezett községi óvodákban és 
elemi iskolákban általános tan- és óvásdij- 
inentességet engedélyezett, annak bcigazolása 
alapján, hogy tényleg az állami gyermek- 
menhely kötelékébe farióznak, minden külön 
szegénységi bizonyítvány követelése nélkül 
az összos állami és államilag segélyezett köz
ségi elemi népiskolákban és óvodákban az 
úgynevezett felvételi, vagy beiratási dij fize
tése alól is felmentetnek.

Szoptató anyái;
gyönyörködve látják, micsoda erőt és élet
örömet kölcsönöz nekik a SCOTT-féle 
Ermdsio. Amellett hogy Ízletes, elősegíti az 
étvágyat és az emésztést, továbbá

Az Emulsió vá-

erősitőleg hat
az egészségre

és az egész szervezetre. De a 
mellett igen jótékony hatással van 
a szopós gyermekre is, rózsás 
szint ad neki, erősiti, tehát kettős 
a szerető szülők öröme.

SCOTT-féle 
módszer véd

jegyét — a ha
lászt — kérjük 

figyelembe 
venni.

Egy eredeti üveg ára Z K SO fillér.
Kapható a gyógyszertárakban.

KÖZGAZDASÁG.
Szaktanfolyamok rendezése a szabó és 

cipész iparban tanításra képes szakiparosok 
részére. A szabó és cipész iparosok tovább
képzése érdekében az erre vonatkozó oktatás 
szervezésére! megbízott m. kir. technológiai 
iparmuzeum oda törekszik, hogy minden oly 
nagyobb városban, ahol szabó és cipész ipa
rosok nagyobb számban laknak, legyen egye

lőre egy, később legalább két oly szakraa- 
I beli intelligens iparos, akik iparos társaikat a 

szükséghez képest időszakosan iparuk külön
leges szakismereteiben okszerűen tanítsák. 
Hogy ezen célnak megfelelő, azaz tanításra 
képes szakiparosok kellő számban kiképez- 
tessenek, a technológiai inuzeum a szabó és 
cipész iparból mestertanfolyamokat rendez. 
Ezen a tanfolyamon intelligens, előadóképes
séggel biró, szakmájukban kitünően jártas és 
vándor- vagy más rendszerű szaktanfolyamot 
végzett, tehát már megfelelően előképzet.t 
fiatalabb iparosmesterek és kivételesen 24 
évnél idősebb segédek vehetnek részt és pedig 
ezt megkönnyítendő, megfelelő napidijjal és 
utazási költséggel ellátva. A szabóipari tan
folyam 1908. évi január hó 6-tól február hó 
25 ig, a cipészipari szaktanfolyam folyó évi 
november hó 4-töl december hó 18-ig tar
tana. jEzen tanfolyamok tárgyai lesznek: a 
szerkesztő mértan elemei rajzzal, ipari szám
tan, emberauatomiai alapismeretek, áruismeret 
és ipari technológia, különös ipari könyvvitel
tan és az illető iparág szabászati rajza és 
kalkuláció. A tanítás naponként 8 —9 órára 
terjed. Tanítási dij nem lesz.

Olosóbb lesz a vas. Sokat beszélnek 
országszerte arról, hogy a külföldön minden
féle hanyatló árak, amelyek a német acél
köteléket is ármérséklésre kényszeritették, 
nálunk is olcsóbbá fogják tenni a vasat. Ezen 
felfogásnak van is jogosultsága, bár bizonyos, 
hogy a vaskartell egykönnyen nem fogja 
magát rászánni, hogy a mostani neki busás 
hasznot adó árakat mérsékelje. De ha Német
országban még tonnánként 25—30 márkával 
olcsóbb lesz pl. a szálvas, akkor oly szín
vonalat fog elérni, hogy a német vasművek 
a behozatali vám és magas fuvarköltségek 
dacára versenyképesek lesznek és ezt a vas
kartell már nem fogja megengedni, hanem 
inkább lejebb szállítja az árakat,. Legutóbb 
néhány nagyobb fogyasztású gyári vállalat 
Angol- és Franciaországból hozatott szál vasat 
és lemezeket nagy tételekben és emellett jól 
megtalálták számadásukat. Mint most a 
„Magyar Kereskedők Lapja" értesül, már 
több egyes vaggonokból álló tétel is jött be 
a vámkülföldről, természetesen csak oly külön
leges fajták, amelyeknek magasabb ára a 
vámot és drágább fuvart inkább elbírja, mint 
a rendes, olcsó kereskedelmi áru; igy egy 
budapesti gyáros cég több vaggon hidegen 
hengerelt, és húzott, úgynevezett blank ab
roncsot kapott Felsösziléziából olcsóbban, 
mint amennyibo neki a magyar vagy osztrák 
gyártmány került volna; faszonirozott sodro
nyokban is már fel tudják a németek a vas- 
kartellel a versenyt, vonni. De ezek mégoly 
aránylag kistogyaszlásu áruk, amelyek ked
véért a vaskai teli árengedményekre nem haj
landó, bár egy esetben a magyar kartellbon 
vezető szerepet játszó vasmű tartotta a német 
verseny olcsóbb árát, hogy el no essék az 
üzlettől.

Utazási kedvezmények a Budapesten 
megnyílt nemzetközi balesetügyi, iparegész
ségügyi és munkásjóléti kiállítás alkalmából.
A Budapesten a városligeti nagy iparcsarnok 
helyiségeiben rendezett nemzetközi baleset- 
Ugyi, iparegészségügyi és munkásjóléti kiál
lítás látogatásának megkönnyítése érdekében 
a kereskedelemügyi in. kir. miniszter meg
engedte, hogy a kiállítás megtekintésére 
Budapestre utazó gyárosok, iparosok, munkA-



7F E L V I D É K I  H I R a D O

vezotők, művezetők, iparossegédek és tanon- 
cok, végül ipari és gyári munkások úgy a 
Budapestre, mint a vissza történő utazáskor 
úgy személy-, mint gyorsvonatokon az első 
kocsiosztályban második osztályú, a második 
kocsiosztályban harmadik osztályú egész 
menetjeggyel, a harmadik kocsiosztályban 
pedig második osztályú íéláru menetjeggyel 
utazhassanak. Az esetleg társaságban Bpestre 
érkező látogatókat a kiállítás igazgatósága 
készséggel fogja a kiállítás megtekintésénél 
kalauzolni.

A „Magyar DIvat“ kiállítása. Folyó év 
december havában nagyszabású iparművészeti, 
divat, liáziipar és háztartás kiállítást rendez 
a „Magyar Divat", melynek vezetését Sárossy 
Bella szerkesztőnő vállalta magára. Kiállíthat 
csekély térdij fejében minden érdeklődő. 
Ezen kiállítás iránt nagy érdeklődéssel van
nak a hivatott körök és azt hisszük, hogy ez 
egyike lesz a legsikerültebb kiállításoknak. 
További értesítést szívesen szolgál Sárossy 
Bella, Budapest, VIII. Baross-utcza 41.

A hazai beszerzési források. A m. kir. 
kereskedelmi muzeum kiadásában ezen a 
címen jelent meg a hazai ipari készítmények 
cikkmutatója és a hazai iparvállalatok cím
tára. A munka könnyen áttekinthető, gyakor
lati felhasználásra igen alkalmas a beosztása 
s számol az üzletember, magános és hatósá
gok tájékoztatása szempontjából támadható 
mindennemű igényekkel. A címtár hármas 
célt kíván szolgálni: támasztékot adni a
társadalom iparpártolási törekvésének, elő
segíteni az iparfejlesztést és irányt adni némi
leg az ipari fejlődésnek. A muzeum 25,000 
példányt az összes hatóságok, intézetek és 
néptanítók között díjmentesen oszt szét. A 
Tulipánszövetség Magyar Védő-egyesület 
külön, ugyancsak 25,000 példányban álló 
kiadása az egyesület céljait szolgálja. Magá
nosok, példányokat az egyesületnél (Budapest, 
VIII. Józ8ef-kőrut 6 . sz.) kaphatnak, a szét
küldés és kezelés címen kért 1 korona áron. 
A cimtár eze* szerint 50.000 példányban fog 
a hasai közönség közé kerülni.

Szerkesztésért felelős: Dugovlch Tltus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
F O G K R É M  A LEGJOBB * *

HEDA B.
(MIKES ÉS TÁRSA UTÓDA)

fűszer-, csemegeheresltedése Turócszsntmárton

Valódi fraocia ?s ríjagyar pezs
gők; Malaga, Sljerry, Madeir? 
Spaijyol borok és palackbor- 
külöplcgc&ségck, továbbá asz
tali borok, Valódi apgol rünj; 
n)ii}dei)félc likőrök raktára.

Legolcsóbb fűszeráru-bevásárlási forrás I

ÁSVÁNYVIZEK!
Koestlin-féle legfinomabb teasüte
mények; Fürth-, valamint Heller- 
féle cukorkák. ■ Déligyümölcsök.

Q □ Hengermalmi líszfrahtár I □ □

Állandó, észszerű és ügyes reklámozás 
minden gyári-, kereskedelmi-, ipari vállalatnak, 
üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.

Hogyan, hol és m ikor hirdethető a leg
sikeresebben és legolcsóbban, megtudható az

hirdetési osztályánál

tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő
Budapest, VII., Erzsébet-körut 41.

ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiisme
retességgel, pártatlan pontossággal és olcsón 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti, vidéki és külföldi lapokban 
és naptárakban.

3 -4  középiskolát végzett fin

t a n o n c n l
felvétetik MOSKÓCZI FERENCNÉ 
könyv- és papirkereskedésében 

Turócszentmártonban.

Ob jaj! Köhögés, rekedtség
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatása

Eljco I

E p r  i f l l p a s i t i i l á i B e
az étvágyat nem ron tják  és kitűnő Ízűek.

Doboza 1 és Z korona. Prábadoboz 50 fillér.

M egfojt ez az átkozott

Fő- és szétküldési raktár: Ilii
„N fibO R ” gyógyszertár Egger m ellpasztillája

köhögés! Budapest, VI., Váci-körut 17. ham ar m eggyógyított!

K a p h a tó  T u r ó c s z e n tm á r to n b a n :  TopeFCZör SálldOF {jyÓgySZert&rákll

i r d e t i i i é n y
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium lellenőrzö közegei a 

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXI. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főáru- 
sitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1907. november hó 21. és 23-án tartatik meg. A húzások a Magyar királyi 
állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a huzási teremben. Sorsjegyek 
a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamenyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1907. évi október hó 27-én. .
Hagy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték igazgatósága.

Lakács- Nazay.
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k f i x  j v n K 5 s
f f  TumszetiíniártonTurócszetitniárton

főtér, a „Hitelbank" volt helyiségében.

V éd jeg y : „Horgonyt* *

Á Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

R a k t á r :  liszt, fűszeráru, ásványvizek, 
csemegék, különféle sajtok, husnemüek, 
halnemüek, konzervek, asztali-, csemege- 
és gyógyborok, kül- és belföldi likőrök, 
cognac és pezsgőkből. — Üveg és 
porcellán, alpakka és kinaezüst-áruk, 

konyhaedények, tükrök és képek.

pótléka
! egy rógjónak bizonyult báziszer, mely már 

sok óv óta legjobb fájdalomcsillapító szőrnek 
bizonyult köszvénynél, osúznál es meghűlé
seknél, bedörzsölóskóppen használva.

F i g y e lm e z t e t é s .  Silány hamisítványok 
les

Üvegezési vállalat.

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ós csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 
védjegygyei ós a Richter cégjegyzéssel ellá- 
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 

I K —.80, K 1.40 ós K 2.— ós úgyszólván min- 
j dón gyógyszortárban kapható. — Főraktár: 

Török Jó z se f gyógyszerésznél, B u d a p e s t

d l  Rlcliler gyóByszertára a; „Arany oroszláiüioz",
P rág áb au , Elisabethstrasse 5 nou. 4 

Mindennapi szétküldés.

■ Szörmeáru műhely! ■

Ja
ví

tá
so

k 
gy

or
sa

n 
és

 p
on

to
sa

n!

Utazó- ós Városi bunda, 
lábtai$aró, boa, sapKa, 
K arm antyú  ós mind a 
s z a g á b a  Vágó ciKKct saját 
műhelyünkben Kó$zitiini(.

Jutányos ár. 
Kitűnő minőség.

Spitzer Mór és 
Bindfeld Ármin

T u ró c s z e n tm á rtG n .

Á
llandó raktár kész cikkekben!

■ Szörmeáru műhely! ■

Ötvennégy karú, uj, pedálos cimbalom 
hatvan forintért, — teljes vadászati fel

szerelés huszonöt forintért eladó 
CSESZKÓ IMRÉNÉL Szucsány.

2369 907. tkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat,
A turócszentmártoni kir. jbiróság 

mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Peresek Géza és társainak Peresek 
József és társai elleni vagyonközös
ség megszüntetése iránti végrehajtási 
ügyében a besztercebányai kir. tör
vényszék területköréhez tartozó turóc- 
szentmártoni kir. járásbíróság terüle
tén Szucsány községben fekvő, a 
szuesányi 463. sz. tjkvbeu A. I. 1. 
sor 56. hr. sz. a. felvett s V j  rész
ben Peresek Józsefné, */a részben 
pedig Peresek Emil nevére irt ingat
lanra 2616 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingat- 
lanság az 1907. évi november hó 
25. napján d. e. 10 órakor Szucsán 
községben a községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiál
tási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanság kikiáltási árának 10%-át 
készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi, hatóság.
Turócszentmártonban, 1 907. évi i 

október hó 15-éu.
llerkcly, kir. albiró. 1 

Nyomatott :

T. c.
Van szerencsém szives figyelmét azon kö

rülményre felhívni, miszerint az ország minden 
részében előnyösen ismert, 1810-ben alapított

H A LTEN BER G ER B É LA , K A SSA
ruhafestő, vegytisztító és gőzm osó-gyári 
céget Turócvármegye részére én képviselem.

Elvállalok a legjutányosabb árak mellett 
festés és vegyi tisz tításra  férfi- és női ruhá
kat, függönyöket, nyakkendőket, kézimunkát, 
keztyüt stb., továbbá gözmosás és vasalásra 
gallérokat, kézelőket, ingeket és egyéb fehér
neműt. — Gyászesetben ruhák soron kívül 
gyorsan festetnek feketére. A t. felek a kép
viselet igénybevétele által megszabadulnak a 
csomagolás kellemetlenségeitől, valamint a 
postaköltségektől. — Számos megbízást várva, 
maradok teljes tisztelettel

R E I S Z  L I POT
Turócszentm árton.

2308/1907. tkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócszentmártoni kir. jbiróság 

mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Lencso András mint Izák Gusztáv jog
utódjának — kiskorú Matula György, 
József és Emília elleni végrehajtási 
ügyében Szucsán községben fekvő, a 
szuesáni 585. sz. tjkvben 154. hr. sz. 
alatt felvett s kiskorú Matula György, 
József és Emília nevére irt ingatlanra 
a Cseh Samu által utólag ajánlott 
1155 korona kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan 1907. november 
lO-áii délelőtt 10 órakor Szucsán 
községben, a községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanság becsárának 10%-át 
készpénzben, vagy óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Turócszentmártonban, 1907. évi 

október hó 6-án.
_ _ _ _ _ _  I le r k c ly ,  kir, albiró.

BOGDANY
S Z E R E N C S É J E

PÁRATLAN.
A m. kir. szab. osztálysorsjáték

ban nálunk nyertek:

6 0 2 . 0 0 0
koronát a 240. számra

6 0 2 . 0 0 0
koronát a 12698. számra

6 0 2 . 0 0 0
koronát a 85306. számra

6 0 2 . 0 0 0
koronát a 92044. számra

6 0 2 . 0 0 0
koronát a 98924. számra

4 0 0 . 0 0 0
koronát a 11119. számra

4 0 0 . 0 0 0
koronát a 76062. számra

200.000
koronát a 25534. számra

200.000
koronát a 27557. számra

200.000
koronát a 46006. számra

200.000
koronát a 92049. számra

100.000
koronát a 15630. számra

100.000
koronát a 20838. számra

100.000
koronát a 70169. számra

100.000
koronát a 79559. számra

100.000
koronát a 86860. számra

100.000
koronát a 94780. számra

90.000 koronát a 2407 számra
80.000 „ „ 27665
80.000 „ „ 60277
50.000 „ „ 36234
50.000 , „ 93004
40.000 „ „ 266
40.000 „ „ 395
40.000 „ 27539
40.000 „ „117255 „

és ezenhiuiil sok sorsjegy 30.000, ZS.OOD, 
Z0.00D, 15.000 és iü.000 koronát nyertek

B o f d á n y  5.
fővárosi sorsjegyiroda R.-T.

B u d a p e s t,  V I., K á r o ly - k ö r u t  20.
Húzás november 21. és 23-án

Vs SDPSj. 1 * SOPSj. ' - SOPSj. ‘A  sorsj.
K 1.50 K 3 . - K 6 .- K 12.—

Vidékre utánvéttel vagy az összeg előzetes 
beküldése utón küldjék sorsjegyeinket.

Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszont marton, 1907.
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