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ĵövet mindjárt kijelentette, hogy audienciája 
semmiféle összefüggésben nincs a mostani poli
tikai helyzettel.

A horvátok ugyanis még mindig becsület
beli ügynek tekintik a bánnal való érintkezést. 
Egyszer hol a Pokrct süti ki egy Starcsevics- 
párti képviselőről, legutóbb Novak Ferencről, 
hogy líakodczay előszobájában járt, hol a Ilrv. 
Pravo egy obzoransról és igy tovább. A lapok a 
leghűségesebb tükrei az itthon maradt politiku
sok silány veszekedéseinek.
I - A Ííorvát képviselők egyelőre még nem 
akarnak obstruáló szándékukkal fölhagyni. Erre 
vall az a biztos értesülésünk, hogy a jogpárt leg
utóbbi gyűlésén a pártnak a magyar képviselő
házban követendő eljárását vitatta meg és arra 
nézve folytatott tárgyalást, hogy m ikéin  lehetne 
a párt bevételeit fokozni, hogy az előre látható
lag hosszú ideig tartó harcot győzelmesen fejez
hessék be.

A ..harc“ befejezésének egyik legelső föl
tétele a mostani bán lemondása és a hivatalos 
magyar nyelvnek a vasúti vonalakon való szám
űzése. Az Agr. Tblatt helyi lap tudósítója a mai 
nap folyamán beszélgetett egy előkelő magyar 
politikussal, a ki ezekre nézve akképp nyilatko
zott, hogy: „A magyar politikának a horvátok- 
kai szemben nem szabad fiaskót vallani; holmi 
személyi fiaskó bennünket vem a l t é r ó l Ebből 
az illető lap azt következteti, hogy a magyarok 
szeretnék, ha az egész horvát válság a személyi 
térre terelődnék, vagyis, ha líakodczay és Joszi- 
povich lemondásával a horvátok békét kötnének.

Ugyanebben az iigvben állítólag az alkot
mánypárt egyik vezérférfia is a következőképpen 
nyilatkozott az cmlitett lap budapesti tudósító
jának: Egy-kct férfiúnak a lemondása nem 
lehet akadálya annak, hogy közöttünk a béke 
létrejöjjön, mert sokkal fontosabb az, hogy Ausz
triával kiegyezzünk, mintsem egv-két kelletlen 
államférfit továbbra is tartogassunk.

Ma általánosan is elterjedt az a hir, hogy 
a magyar kormány arra törekszik, hogy a horvát- 
szerb koalíció a bánnal kezdjen tárgyalni, s ha 
ez nem járna eredményűvel, líakodczay erre 
való tekintettel nyújtsa be lemondását. így 
azután nem lenne sem győztes, sem legvőzött.

A bán és a horvát miniszter utódjául Kai
roer Milán és Draskovics Dioniz grófokat em
legetik. Azonban e híreszteléseknek komoly 
alapja nem lehet, nem azért, mert a Ilracska is 
kolportálja, hanem, mivel tudomásunk szerint 
egyik horvát mágnás sem tud — magyarul.
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A csernovai eset
hiteles története.

— L e v é l  a s z e r k e s z t ő h ö z .  —
Rózsahegy, nov. 20.

A sajnálatos csernovai cselről annyiféle rész
ben felületes, részben rosszakaratulag elferdített, 
és célzatos közlemény látott már bel- és külföldi la
pokban napvilágot, hogy indítva érzem magamat, 
mint az esetnek szemtanúja és olyan, a ki szintén 
csak a szerencsés véletlennek köszönheti ép bőrrel 
való megmenekülését, hogy a zendülésnek és követ
kezményeinek igaz és bizonyított történetét becses 
lapjának rendelkezésére bocsássam úgy, a mint a 
viszgájat során is előadtam. Jó volna, ha előadáso
mat a rossz helyekről még rosszabbul informált 
Björn son és a sajtónak bizonyos orgánumai is tudo
másul vennék.

Mint a közrendészeti ügykör előadójának, ne
kem jutott föladatul, hogy október 27-én megjelen
jem a rend föntartása végett Csernován, a hol a 
közadakozásból épitett uj római katolikus templom 
fölszcntelését az egyházi hatóság a hivek negyed
ízben beadott kérelme folytan kitűzte s ezt a kör
nyékbeli községekben ki is hirdette. Nyilvánvaló 
volt, hogy ez alkalomra nagyobb számú közönség 
fog a községben egybegyülni, miért is a rendőrható
ság kötelessége és felelőssége tudatában egyelőre 
hat, majd jelentés folytán még kilenc, összesen 
tizenöt csendőrt rendelt ki, a í. ire annyival inkább 
szükség volt, mert tudtuk, hogy Hlinka fölfüggesz
tett plébános szülőfalujával állurk szemben, a hol 
sok az elbolonditott ember, a kik haraguszuak min
den más papra, csak Hlinl ’ra nem, a kiben vallá
sukat is megtestesülve látják.

A csendőrök parancsa-kuk beosztása szerint 
már szombaton este szolgálatba léptek, mert a köz
ség házai egész éjjel világosak voltak, a lakosság

nagyobb része fönn virrasztóit- z az utcán klsebb- 
nagyobb csoportokban összeverődött és tervezgetett, 
nyilván abban a tudatban, hogy másnap délelőtt a 
fölszcntelést a püspök megtartja.

A lakosság félrevezetett része a templomnak 
13'inka segédlete nélkül .leendő fölszentelósót, mi
képp a tények igazolják, minden áron meg akar tg 
hiúsítani, még pedig teljes tervszerűséggel, mit iga
zol az is, hogy a templomszentelés határidejének 
püspöki intézkedés folytán történt kihirdetése után, 
a templomból az összes gyertyatartókat és zászlókat 
elrabolták s a templom kulcsát elsikkasztották. 
Vagyis a hatóság jogszerű intézkedésével szemben a 
tervszerű ellenszegülés lopás bűntettében már kife
jezésre jutott.

Jóllehet, hogy a csernovaiak részéről immár 
negyedízben tömeges aláírással sürgették és kérték 
Párvy Sándor megyés püspöknél a templom-fölszen- 
telés mielőbb való megejtósét, mégis a nép más ré
szének, eddig még felhőim” -ba burkolt kezek által 
történt tervszerű fölizgatáia s ennek bűncselek
ményben történt nyilvánulásn alkalmasint a püspöki 
aula tudomására jutott, miért is úgy a püspök, 
mint későbbi megbízottja, Kurimszky Antal sze
pesi kanonok, ezelőtt kedvelt rózsahegyi plébános a 
templom felszenteléséről egyelőre lemondott.

Ámde Hlinka András, tudva, hogy miatta tör
ténik az egész berce-hurca, nyilván szemfényvesz
tésül. levelet irt a hét folyamán Tazurik Márton 
liszkófalusi esperesnek, melyben kijelenti, sőt biz
tatja az esperest, hogy nincs ellenére, ha a tem
plom felszentelése az 5 egyhé.l segédlete és részvé
tele nélkül történik meg. P a Tllinka becsületes 
őszinteséggel a csernovaiaknak hasonló levelet ir, ha 
nemesebb foglalkozás nélkül való folytonos bolyon
gásaiban ellátogat Csernovára is és híveit hasonló 
értelemben fölvilágosítja, akkor bizonyára Cscrno- 
ván vér nem folyt volna. Miképp beszélik, Hlinka 
ur járt ugyan Csernován, de ett a bal kezének nem 
volt tudomása arról a levélről, melyet a jobbal irt az 
esperesnek . . .

A szolgnbirói hivatal érdeklődött az iránt, 
vájjon a temp! Ont szentelés csakugyan meg lesz-e 
tartva? Er ró vasárnap reggel Pazurik esperes- a 
fentebbi okók kíséretében nem-mól válaszolt; mégis 
azt a szándékát fejozte ki, hogy néhány paptár
sával Hlinka levőiének fölolvasása és a nép föl- 
világositása végett Csernovára aznap kimegy, Fogy 
egyúttal a ~iép kedvéről és nézeteiről meggyőződést 
szerezve, egyházi felsöbbségének a fölszentelés 
ujabbl lehető határidejére nézve előterjesztést te
hessen.

Ámde, mindnyájan keserű meggyőződést sze
reztünk.

Ladiczky csendőrőrmester már kora reggel 
jelentette, hogy a ' feldühösített és már összegyüle
kezett néptömegből valaki Sámuel csendőrőrsvezetőt 
egy vastag bottal orozva fejbevágia úgy, hogy vére 
eleredt. Már ekkor jogos lett volna a csendőrségi 
utasitás, értelmében a fegyverhasználat. De a csend
őrök a járásőrmester vezetése alatt nagy tapintat
tal viselkedtek, a tömeghez több Ízben fülszólitáso- 
kal intéztek, hogy nyugodtan viselkedjenek, az ér
kezőket ne bántalmazzák, mert úgy sem lesz tem- 
plpmszentelés. És a néptömegből számos főkorifeus 
kijelentette, hogy nem lesz semmi baj.

A csendőrőrmester előbb említett reggeli jelen
tése folytán Andaházy Pál főszolgabiró megjelent 
a rózsahegyi honvéd kaszárnyában, s óvatosságból a 
csendőrségnek honvédséggel való megerősitését is 
kérte Preyer alezredestől, de kérése nem teljesít te
tett, a mint hallottam, formai okokból.

Tehát a lelkészek hivatásuk, minőségük és 
jó szándékuk tudatában útra keltek a „vallásos“ 
nép közé. Az én kocsim a dombról való lejáratnál 
véletlenül találkozott össze a lelkészek kocsijával s 
én elül, együtt haladtunk. Csernova közelébe érve, 
láttam, hogy a falu népe az alig öt méter széles be
járatnál foglal helyet és láttam, a mint a csendőrőr
mester balkezét csillapitólag fölemeli s nyilván vala
mit mond. A község emelkedő felső részén, mintegy 
százötven lépésnyi távolságban, a templom följáró 
előtt szinten — mintegy tervszerüleg elhelyezkedve 
— csaknem mindnyájan piszkos, hétköznapi ruhá
ban. még egy tömeg állott, nyilván oly célból, hogy 
ha a kocsik az első tömegen mégis átjutnának, ők 
lesznek a falanx s igy a csendőrök is, a papok is két

tűz közé lesznek ékelve . . .  A számítás jó volt, de 
balul ütött. ki.

A mint kocsim a falu elejére érkezett, a nép 
zúgni kezdett, öklök és botok emelkedtek fölfelé. 
Emberi hang nem volt érthető. Kezemet fölemeltem, 
hogy csend legyen, hogy meghallgassák az elmon- 
dandókat. Az őrmester is, oda beosztott hat csendőre 
élén, kért, könyörgött a törvény nevében •— hiába. 
Újabb káromlás, szitkozódás lön a felélet. „ügy sem 
lőhetnek ezek!" — kiabálták. Ezután a csendőrőr
mester ismételt felszólítás után embereivel a tömeg
ben a kocsik részére nagy nehezen utat nyitott s 
a kocsik az első tömegen áthatolhattak. A csendőrök 
az utolsó, a második kocsit fedezték, s mögöttük a 
nép ismét összezárult. Ekkor a felső tömegből is 
számosán lerohantak, s magukból kikelve, a lovaim
nak estek, a kantárszárat letéplek, egy ember a ru
das-lovat leszúrni igyekezeti, de ez a tumultusban 
nem sikerült. Majd a szomszédos csűrből felénk 
irányzotton revolverlövés dördült él, a kőzápor moz
gásba jött. Egy férfi engem karon ragadott, hogy. a 
kocsiból kirántson, a mi szintén nem sikerült. Egy 
öreg atyafi két kézzel alig birt egy követ, de felém 
lökte; a hintó mellé esett. Nagy szerencsém vélt, 
hogy egyetlen kődobás nem ért.

Midőn hátra nézek, látom, hogy a papok felé 
is ezernyi kő repül, a csendőrök viaskodnak a tömeg
gel: egy csendőrt hátulról ragadnak derékon, kellő
nek a puskáját fogják férfiak és nők, úgy, hogy 
egyik szurony a másik védelmére van utalva.

A végső szóróngatlatás legutolsó pillanatában 
dördült el hét csendőr fegyveréből az a huszonnégy 
lövés. Ha a csendőrök még legkevesebb ideig -ős
nek, menthetetlenül lefegyverzik őket és akkor -—• 
sorsunkat az Istennek ajánlhattuk volna.

Megritkulván az utca, azonnal katonaságért 
hajtattam. Most kaptam r  És visszamentem Cser
novára, nézni a képet, melynél szomorúbbat t r  
életben nem láttam. Nem is akarok látni.

Ez — röviden — a szomorú hirii csernovai eset 
hiteles története. Személyem! :n a magyar közigaz
gatást vádolták s vádolják ma is az elvakultak em
bertelen barbársággal, hazug, méltatlan módon. A 
sajtópört megindítom.

Á-m jöjjenek ide . adminisztrálni ők, én szíve
sen átengedem a helyemet. Csak Hlinkáéknak nem! 
Bármiképp fenyegetnek is!

Pereszlényi Zoltán,
szolgabiró.

A kiegyezés Ausztriában.
- - T á v i r a t i  t u d ó s í t á s .  —

B écs, nov. 20.
A kiegyezési bizottság ma délután folytatta a 

kiegyezési javasalatokról való részletes vitát. Az ülés 
elején a bizottsági munkálatok gyorsítása céljából 
fölvetették azt az eszmét, hogy csökkentsék azoknak 
a csoportoknak a számát, a melyekre a kiegyezési ja
vaslatok összeségé-t fölosztották, hogy továbbá a bi
zottság üléseit meg kellene hosszabbítani, úgy, 
hogy esetleg oly napokon is tartson ülést, a mikor 
a képviselőház is ülést tart.

Azután a 6—8. cikkelyt (vámeljárás, ten
geri és folyamhajózás, tengeri halászat) vette a bi
zottság tárgyalás alá. A vitában részt vettek Laginja, 
majd Benner dr. képviselők, a kiknek fölszólal ásai 
után a bizottság a 6—8. cikkelyeket elfogadta. Ezután 
a bizottság a 9. és 10. cikkelyeket tartalmazó Y. sza
kasz (Egyezmény az osztrák államvasutakkal) .tár
gyalásába kezdett. Koliser fölszólalása után az ülést 
délután három órára halasztották.

A délutáni ülésen Vfittek képviselő kijelen
tette, hogy az osztrák és a magyar államvasutak kö
zött a kölcsönös külföldi tranzitó-forgalom tárgyá
ban a direkt tarifák alapelveire nézve létrejött 
egyezmény az eddigi normákhoz viszonyítva, javu
lást tüntet, föl. A kassa:oderbergi vasút szomorú for
galmi viszonyai már évek óta tárgyalásra adnak 
okot és az uj megegyezés megőrzi a főleg latba eső 
szempontot, vagyis azt, hogy az átmeneti és határ- 
állomásokon Ausztria territoriális fensége a jövőben 
is az osztrák kormány részére megőriztessék. A dal- 
máciai vasút kiépítését a birodalom Dalmácia és 
Krajna érdekében fölötte kívánatosnak mondja.

Battaglia és Ellenbogen képviselők után Der- 
satta vasutügyi miniszter beszélt. A 10. cikkelyt il
letőleg, úgymond, az 1899. évi rendelkezéseket hasz
nálták föl, a melyek a titkos tarifatételeket a jövőre 
is kizárják, de célszerűnek látszott a rendelkezés
nek a szerződésbe való uj fölvétele. A német keres
kedelmi szerződésnek az os-trák és magyarországi 
forgalomra vonatkozó 15. és 16. cikkelyek alkalmazó-


