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Az egészség mint nemzeti 
eszme.

Boldogult Trefort miniszter, a nemzeti 
eszmék és hazafias tettek nagy embere, — a 
ki oly sokszor' elmerüli a haza sorsának mér
legelésébe, — a vagyon és a műveltség melleit 
első sorban az egészséget proklamálla oly 
nemzeti eszme gyanánt, a melynek megvaló
sítása garanlirozza az állam fennmaradását.

Valóban az egészség nemcsak egyes ember 
magánügye, egyes ember érdeke, hanem általá
nos nemzeti érdek is s ennélfogva oda kell 
törekednünk, hogy az, olyan egyetemes eszme 
színvonalára emelkedjék, mint a melyen a 
vérünk alkatrészévé váll hazafiság eszméje.

Az a világtörténelmi esemény, melynél- 
fogva különféle népek és nemzetek képviselői 
időnként a szélrózsa minden irányából más 
és más országok fővárosaiban egybegyűlekezvén, 
kongresszust ülnek a célból, hogy az egészség
ügyet tegyék szakavatott, bölcs tanácskozásaik 
tárgyává, —  arra utal ugyan bennünket, hogy 
úgy tekintsük az egészségügyei, mint oly 
nemzetközi érdeket, melynek megoltalmaz isá- 
bán és ápolásában le kell omlani mindazon 
válaszfalaknak, melyeket a vallási, faji, nem
zetiségi, vagy bármely néven nevezeti szűk- 
keblűség állított fel ember és ember közé.

Ámde azt a magasztos célt, hogy tudni
illik a közegészségügy nemzetközi érdekké 
tétessék, csak úgy érhetjük el, ha azt előbb 
minden egyes népek és nemzetek, minden 
országok és államok a saját maguk nemzeti 
céljaikká teszik.

Ez a magyarázat önként következik és 
indokolttá lesz, ha tekinlelbe vesszük azl, 
hogy a közegészségügyi kongresszusok is azt 
a célt, mely szemük előtt lebeg, nevezetesen, 
hogy az egészségügyi érdekek nemzetközi 
érdekké legyenek —  úgy vélik elérhetni, hogy 
azl mondják: Mi a közegészségügy rendezésére 
rfékv.e irányt akarunk adni az államok kor
mányainak, annak eszméje iránt minél széle
sebb körben fölakarjuk ébreszteni az érdek

lődést s egyöntetű eljárás végeit hatni akarunk 
a társadalomra.

Az állam azonban ezen tevékenységében 
a társadalom szövetkezése nélkül igazi ered
ményekre nem számíthat. Ha a társadalom és 
az iskolák, az egyházak, a sajtó, az irodalom 
révén közreműködik arra, hogy az egészség 
érdeke minél szélesebb körben, az egyes csa
ládok kebelében is, még olt is, a hol a művelt
ség hajnalpirja csak most kezd felcsillámlani,
— a nemzeti eszme színvonalára felemeltessék,
— akkor meglesz az eredmény.

Mert nyilvánvaló az államalkotó magyar 
faj azon hivatása, melynél fogva nem az erő
szak fegyvereivel igyekezik magába beolvasz
tani más fajokat és nemzetiségeket, hanem 
kultúrájával és azzal a hatalmával, mely a 
lesti épség és egészség állandóságában, szívós
ságában és produktív képességében rejlik.

Ha egy francia tudós szerint az ördög 
alatt a lest épségét érijük, akkor elkerülhe
tetlen szüksége van a magyar fajnak az anya
giasság ezen ördögére.

A testi egészség dolgában az igaz, hogy 
nemzetiségeink közölt az első helyen állunk, 
mindazonáltal az aránylag nagy mérvű halan
dóság még mindig arra ösztökél bennünket, 
hogy nagyobb gondot fordítsunk egészségünkre.

Miként termő földünk, *sokat ígér és 
keveset ád«, úgy vagyunk ilt-otl a népszapo
rodással is.

Termésünk nagy részét tömérdek betegség 
sokszor még virágjában pusztítja el, újszülöt
teinknek csaknem fele esik évenként áldoza
tul a különféle nyavalyáknak és pedig legin
kább azon vidékeken, a hol a magyar faj 
képezi a domináló elemet.

A városokban, a magyarosodás ezen kiváló 
műhelyeiben találkozunk legtöbbnyire ezen 
szomorú állapottal.

Az ujoncozási statisztika s az a körül
mény, hogy a negyedik korosztály behívása 
is szükségessé válik, azt mutatja, hogy népünk 
testalkatra nézve is satnvul, -  degenerálódik.

Hogy felette sok nyomorultjaink, testi és

lelki betegeink vannak, arról kórházaink túl- 
lömöltsége eléggé tanúskodik.

Hát még a túlságig hajszolt tanulás és a 
félszeg irányba terelt modern civilizáció, az 
értelmi keresetet űző osztályaink kebelében 
mennyi makacs testi bajoknak kúlforrása!

Szolgáljanak ezen soraink a magyar állam
nak és a magyar társadalomnak komoly inté
sül és figyelmeztetésül arra, hogy igyekezzék 
odahatni, miszerint az egészség, ez az állam
fenntartó erő, az államalkotó magyar fajnak 
a hazafisággal egyenlő rangú nemzeti eszmé
jévé legyen.

Állítsunk fa-iskolákat!
A mezőgazdaságról szóló 1891-. XII. t.-c. a köz

ségi fa-iskolákról törvényhozásilag gondoskodván, 
ezen törvény »45. §-ának rendelkezése alapján • - a 
községi fa-iskolák kezelése és a tanköteles gyerme
keknek a fa-tenyésztésben való gyakorlati oktatása 
céljából — a m. kir. földmivelésügyi miniszterrel 
egyetértőleg, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter 1891. évi 2051. számú rendeletével* utasítást 
bocsátott ki. És éppen ezen körülmény indított engem 
arra, hogy eme kérdésről pár sorban értekezzek s 
hiszem, hogy ezzel az ügynek inkább hasznára, mint
sem hátrányára leszek.

A községi fa-iskolák ügye jóformán országszerte 
édes álmát aludta ez ideig s a fent idézett törvény 
mintegy intőjel arra, hogy álmából felzavarjuk, életre 
keltsük.

Eddigelé a községi fa-iskolák szervezése csupán 
az 18G8. XXXVIII. t.-cikknek a népiskolákban taní
tandó kertészeti gyakorlatokra való tekintetből s nem 
is annyira törvényen, mint inkább miniszteri rende
leteken alapult, melyek hatása alatt azután egyes 
megyék törvényes erővel biró szabályrendeletekkel 
szabályozták azt.

Hogy megyénkben a fa-iskolák szervezésére és 
rendezésére hozatott-e valami határozat avagy ren
delet, nem tudom ; de ha tényleg hozzatott is, annak 
mindez ideig valami szembeötlő haszna alig mutat
ható fel, noha 1808 óta ide s tova 27 év telt el. Vidé
künk kiimájának megfelelő gyümölcsfákat tenyésztő 
és terjesztő fa-iskolát, — egy két magános fa-iskolát 
leszámítva — alig találunk.

De ha szabályrendelet nem intézkednék is 
megyénkben a fa-iskolákat illetőleg, közigazgatásunk 
vezetőségének más téren kifejteit tevékenysége biz
tosítékot nyújt arról, hogy úgy az 1808. XXXVIII. t.-c. 
ide vonatkozó rendelkezése, valamint több, a községi 
fa-iskola érdekében kiadott miniszteri rendelet nem
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Theklának hittak. Mi legalább annak neveztük. 
Nagy sötétszemű, büszke leány volt. Éppen olyan kopott, 
éppen olyan ügyetlen, mint a többi pincérnő.

Egy kávéh.izban ismerkedtem meg vele. Igen jól 
esett neki, ha reá néztem, de szóra sem méltatta többé 
azt,, aki valami üres bókkal, vagy szemtelen hízelgés
sel közeledett feréje.

Közönséges, üres szivü pincérleánynak néztem, 
mint amilyen száz nagyvárosi közül kilencvenkilenc szo
kott lenni.

Unatkozó fiatalember ráér kalandok után mász
kálni s agyonüthet sok kellemetlen órát az ilyen unat
kozó, csinos grizetckkel s pincérlanyokkal a zár
óra után.

De Thekla mégis eredetibb volt amazoknál, voltak 
érzései, voltak vágyai és volt szive is.

Mondom, később megbecsülni kezdtem ezt a 
leányt.

Egy este későn jöttem a kávéházba. Néhány 
katonatiszt szürcsölgette a feketekávéját s kívülük 
senkisem volt a teremben. Amint megpillantott, felém 
sietett s üdvözölt. Ezután elhozta picolómat s leüil mel
lém. Sokat, nagyon sokat beszélt a sorsáról és szen
vedéseiről. Valami különös rokonszenvet ébresztett ben
nem ez a leány. Mondom, érdeklődni kezdtem iránta. 
Szellemessége elárulta, hogy nem alléié tucalieány.

A tisztek távoztak s én is fizettem. O vette át 
a pénzt, mialatt susogva monda:

— Látogasson meg a zaróra után.
* *

Csinosan berendezett kis szobácskája volt. Az 
asztalait igen sok arckép hevert; azokban kotoráztam. 
Figyelmem egy női arcképen akadt meg.

— Kicsoda ez a nő? kérdem megütközve. — 
Anyám, a kit nem ismertem. Meghalt.

Ez a válasz meglepett: ez az arckép az ő anyja, 
a kit nem is ismert. Ennek az arcképnek a párját az 
anyam albumában láttám, melyet nagyra becsült. Sok
szor mondogatta: ez egy ió barátnőm, fiatal korában 
igen szép volt, később vetélvtarsnőm lett, majd pedig 
Zsongory főszolgabíró tette magáévá. En azért nagyon 
szerettem. Sokáig leveleztünk. Néhány éve telt cl már, 
hogy Iliiét nem halottam.

Valami kimondhatatlan érzelem fogott el. De nem 
árultam el kilétemet. Ott hevert egy férfi arckép is, 
összetörve, mcgszurkálva. Amikor kezembe vettem, a 
leány lélegzete megállt. A túlsó oldalán ezt olvastam,
hangosan: »Hannáhmnak 1 8 ................. « A leány visz-
szacsett zsölyéjébe és keservesen sirt.

— Miért sír Thekla ?
— Hannah vagyok!
E pillanatban egy gyászflórral bevont piciny 

gyermekarcképet vettem észre a többi között. Ennek 
a túlsó oklaian pedig ez volt írva:»Gyermekem, Han- 
náhrn, édes gyermekem!* E sorokban az ö irasát ismer
tem fel.

Most már mindent tudtam. Szivem elszorult s a 
helyett, hogy gyűlöltem volna, azt mondtam neki: bíz
zál bennem és megcsókoltam a homlokát.

Elváltunk és én még az nap írtam levelet nővé
remnek, anyám barátnőjének arcképéért, a melyet har
madnapra elhozott a postás.

* **
—  Szeretsz édes Bélám ?
— Hannah, szeretlek, nagyon, kimondhatatlanul 

szeretlek.
— Ülj le mellém a zsámolyra, hajtsd ölembe szép 

fejedet és hald történemet.
Szomorít, de igaz.
Úgy kezdhetném, hogy volt egykor egy nagyon 

nagyon szerencsétlen csalad; de nem teszem, mert az 
a család akkor még nem volt az, amidőn én eszmélni 
kezdtem, legalább én előttem nem. Pompa, fény, gaz
daság és öröm vettek körül. Gyönyörű kastélyunk az 
örökzöld, fenyves köze; ette sohasem nélkülözte a ven
dégséget.

Nem tudtam akkor még, hogy ezek kényszerből 
jöttek e l ; nem tudtam, az a rengeteg vagyon és kincs, 
harácsolás és rablás szerezménye.

Ne reszkess Béla, nem rabló gyermeke vagyok 
én, nem is uzsorásé, hanem olyané, aki az embert élet
ében öli mar m e g ..........

Kastélyunk körűi messzi vidéken nem lakott senki. 
Azok a szegények, akik véres verejtékükkel törték fel 
azt a földet, amely egyik évben épen csak annyit 
adott, amennyi a legszüségesebbekre eiég voit, a 
másik évben pedig azt is élvévé, messzire a szép 
alföld rónáira távoztak. Nekem azt mondtak, hogy 
azért, mivel nem tudtak megélni; csak később tudtam 
meg, hogy atyám üldözte el őket.

Atyám, akit mindenki hóhérnak nevezett, a vidék 
föszolgabirája volt. Tóle függött az alispán, a megye



kerülte ki annak figyelmét s bizonyára nem rajta 
múlt, hogy a gyümölcsfák ápolása ez ideig nem része
sült a »kellő« méltányo)ásban.

A gyümölcsfa-tenyésztés hasznosságát, szüksé
gességét nemcsak az idézett törvények és rendele
tek indokolják eléggé, hanem bizonylatot tesz arról 
azon érdeklődés is. melylyel legfelsőbb köreink által 
ezen ügy felkaroltalott. Ismeretes, hogy a fa-iskolák 
kezelése körül kifejtendő tevékenység buzdításául nem 
csak jutalmak tűzettek ki, hanem a fa-tenyésztés 
iránt érdeklődők ismeretkörének bővítésére és erős
ítésére  megfelelő tanfolyamok is rendeztettek.

S hogy mindezek mellett nálunk a fa-iskolák 
ügye egy lépéssel sem haladt előre, azt lehetne hinni, 
hogy ennek oka vidékünk éghajlati, vagy talán talaj- 
viszonyaiban leledzik. Ámde ennek határozottan ellene 
mondanak az itt-ott látható magán-fa-iskolák, továbbá 
a községekben található 50—60 esztendős erőteljes 
gyümölcsfák. Az igazi okot tehát máshol kell keres
nünk s azt hisszük, eltaláljuk az igazságot, ha ilye
nül első sorban a közönyösséget jelöljük meg.

Meg vagyok róla győződve, hogy megyénk intel
ligens elemeinek társadalmi fölénye és befolyása fel- 
használásával. a szegén v polgártársak korlátolt látóköre 
megnyílnék. A községi fa-iskolákból úgy az egye
sekre, mint a községekre háramló haszonra való irá
nyítással, megyénk nem egy községében lehetne köz
ségi fa-iskolát létesítetni. A többi aztán magától jönne. 
>A példa vonz* elvénél fogva és az elérhető haszon lát
tára a kevésbbé lelkesülök, sőt a minden jót és szük
ségest ellenzők is beadnák utóvégre derekukat.

De okozója a gyümölcsfa-tenyésztés figyelmen 
kívül hagyásának másrészről a kétely, hogy vájjon a 
ráfordított fáradságnak meg lesz-e megfelelő jövedelme.

Községeink egyes udvaraiban, kertéiben találunk 
öreg alma- és körtefákat, görbe s erdei vadfák mód
jára minden rend nélkül halomra zsúfolt szilvafákat, 
itt-ott egy-egv diófát is, de ezek között alig fogunk 
két-három helyen ízletes és így értékesíthető gyümöl
csöt találni. Legfeljebb megszárogatva. mint aszalt 
gyümölcs képezi egyik szerény táplálékát népünknek.

A faj hibás megválasztása oka aztán annak, 
hogy a helyenkint található izletesebb gyümölcs is 
alig talál vevőre.

Nézzük csak a legközelebbi megyék gyümölcs- 
produktióit, mily másként állanak ott a dolgok !

Egyik öreg barátom az egyik közeli vármegyé
ből dicsekedve mondta el, hogy ritka esztendő az, 
melyben Ő 200—250 frlot nem venne be gyümölcs
ért. >Ha nem terem az egyik kertemben — úgymond 
— terem a másikban, de csaknem minden esztendőn 
van eladni való gyümölcsöm.* Ezen ismerősöm pedig 
a lábát sem teszi ki, hogy gyümölcsén túladjon. 
Második, harmadik vármegyéből keresik fel a gyümölcs
kereskedők az egyes községeket, sőt legújabban már 
mázsaszámra vásárolva, a külföldre, különösen Bécsbe 
szállítják a gyümölcsöt.

Láttam ismét másokat, különösen falusiakat, kik 
gyümölcstermésüket szekerükre rakva, indultak el 
azon túladni s rövid időn ugyanoly telített szekérrel 
tértek vissza, csakhogy most már annak tartalma 
nem gyümölcs, hanem az érette kapott gabna volt.

Szilárd meggyőződésem az, hogy ha megyénk 
ízletes, jó gyümölcsöt s a kellő mennyiségben pro
dukálna, ép úgy mint más e téren előrehaladt vár
megyékben, annak ériékesí’.ése gondot itt sem okozna, 
s a gyümölcskereskedők figyelme annál inkább irá- 
nvódnék ide, mert vasúti összeköttetéseink három, 
sőt négy irányban is. annak elszállítását sokkal küny- 
nyebbé s aztán olcsóbbá is tennék, mint más helyeken.

De hogy ez bekövetkezzék első és elengedhetet
len feltétel, hogy jó  gyümölcsöt produkáljunk s erre 
hivatott első sorban a községi fa-iskola.

2 Turóc-Szent-Márton,
Az a szegény gazda, ki alig létolt valaha jobb 

gyümölcsöt, mint a milyen sajtit kertjében megterem. 
Ili ültet is egyszer-méskor gyümölcsfát, azt léginkét) 
sajét vagy legfeljebb küzségbeli ismerősei 8yun' ° ' os'  
fajaival nemesíti be. Nem tudja d. hogy k ertjétn  
jobb faj is megteremne, vagy h». tudJa 
honnét szerezze azt be. A községi la tskolak feladata 
e téren a lakosságnak segítségére lenni. .. .

A községi In-iskolak kellő szakértelemmel kezelte 
évenkint több száz példányban terjeszthetnek a jól 
megválasztott s értékesíthető gyümölcsfaj-csemetéket, 
másrészről kisegítenék a termelőket Jó fajta. o 10- 
vesszővel s végül azok kezéldt szolgálhatníinak uta 
sitással a talajviszonyoknak megfelelő gyümölcstál 
megválasztására s további gondozására vonatkozólag.

Gyümölcsösök létesítésére van terünk elég s 
még az a legrosszabbnak lálszó talaj is alkalmas 
egyik vagy másik gyümölcsfaj tenyésztésére.

Az a sok. s minden haszon nélkül parlagon 
heverő vagy legfeljebb részben legelőül használt domb
oldal, melyei a nyári záporeső rengeteg árkokkal 
barázdált be, egy két évtized alatt gyümölcsösök 
paradicsoma állal a jólét gyámolítójává változhatna 
át, mi mellett a talaj fü-termése is nem hogy apadna, 
hanem nagyobbodnék s a mai liba- és birka-legelők 
védve a nap égető heve ellen, kitűnő füvet termel
hetnének. a dombok alatt elterülő szántóföldek védve 
lehetnének az ezekről lerohanni szokott víztöme- 
gektől.

Gazdaságtan, s főkép a gyümölcsfa tenyészté
sére vonatkozó részének ismertetését a népiskolában 
már az 1868. XXXVIII. t.-c. követeli s a most kiadott 
utasítás részletesen sorolja elő azon anyagot, melyet 
a népiskola növendékeivel nem annyira elméletileg, 
mint inkább gyakorlatilag megismertetni tartozik. S 
terül erre a községi fa-iskolát jelöli ki, mely ha egyik 
községben esetleg nem léteznék, a szomszéd község 
fa-iskolájára, vagy magánosok gyümölcsösére uta
sítja a tanítót. — Én édes Istenem ! ugyan mit tegyen 
most az a lurócmegyei tanító ? Községében, de még 
a szomszéd sőt a harmadik községben sincs községi 
fa-iskola, magánosoknál hasonlókőpen. ugyan hova 
vezesse ez növendékeit és m ikor? Abból a papiroson 
8. de a gyakorlatban 6 hónapnál alig tovább tartó 
tanidőből, az elvégzendő tananyag hátráltatása nél
kül mikép szakítson legalább néhány félnapot, hogy 
az egy-két órányira létező fa-iskolát fölkeresse s 
ugyan milyen eredménye lehet az ilyen tanításnak?!

Ha gyermekeinket csupán tüzfa-vesszőkön tanít
juk oltani, a kukoricaszáron való hegedülés eredmé
nyét kapjuk ; ha csak a szobában beszélünk arról, 
hogy így meg amúgy kell ezt vagy azt csinálni, bizo
nyára apáikhoz hasonló gyümölcsfa-tenyésztőket neve
lünk belőlük.

Nem marad más hátra, mint a tanító magán- 
használatára adott egy negyed (V*) holdnyi kert, már 
a hol t. i. ez is van, s hogy az a 300 frt minimumos 
tanító káposztát, hagymát, avagy gyümölcsfát tenyész- 
szen-e itt előbb és mennyit, annak kiszámítása még 
algebra szerint is elég fejtörést okozhat.

Hogy gyermekeink a törvény intentiójának meg
felelő ismeretet szerezhessenek a gyümölcsfa tenyész
tése körül, az csak is a fa-iskolákra vonatkozó tör
vény alapos és pontos végrehajtása által érhető el. 
Mert csak ekkor és úgy kap a gyermek kitartó ked
vet, ha munkájának eredményét tényleg látja is. 
Tapasztalásból tudom, mily örömest dolgozik akkor, 
ha látja, hogy ennek vagy amannak a fácskának 
magját már ő ültette, ezt vagy amazt már ö neme
sítette. S az ily módon felköltött érdeklődésnek a 
feinött korban is nagyobb hatása van az emberre, 
mint minden későbbi beledikiált igazság elismeré
sének.

F E l i T I  I» É H I H I H A »  O . Á  gyümölcsfák iránti érdeklődés felköltésével 
elérjük még azt is, hogy gyermekeink, de talán már 
a felnőttebbek is, a szép gyümölcsfákon nemcsak ostor
nyélnek való gályát fognak keresni, hanem megbe
csülik azt gyümölcséért is. Sőt általában a fák iránti 
respektusok a fejlettebb korban odáig terjedhet, hogy 
az utak mellett egyes fakedvelők által ültetett fák 
nem lesznek a fuvarosok eltörött hámfájának avagy 
emelő rúdjának helyettesítői, s idővel az utakat Túróé
ban is nem a komikus szalmacsutakokkal díszített 
rudak lesznek kénytelenek jelölni, hanem fasorok 
fogják szegélyezni utainkat.

A gyümölcsfák iránti érdeklődés fejlesztése s 
egy két neveletlen, rakoncátlankodónak szigorú meg
fen yítse  tán feleslegessé fogja tenni azt. hogy a sze
gény tulajdonos vasvillával fegyverkezve kénytelen 
legyen őrizni minden egyes gyümölcsfáját, kockára 
tevén ezzel még testi épségét is, nem a lepottyanó 
gyümölcs, hanem a kerítés mögül őt üdvözlő kövek 
miatt.

J a j! de félek, hogy a szép tervek és óhajtások 
sokasága utóvégre azon közmondás igazságát fogja 
eredményezni: »ki sokat markol, keveset fog*, s éppen 
azért ez alkalommal megállapodom kalandozásaim 
közepette, kérve Turócvármegye intelligenciáját, első 
sorban s vele egyetemben a nagy közönséget, ébresz- 
sze itt is a községi fa-iskolák ügyét. Ne várjunk addig 
míg reá kényszerítenek, hanem ismerjük el magunk 
is a jót, a hasznosat s legyünk önmagunk a kezde
ményezők, hatóságaink támogatása akkor sem marad el.

Zsorna Rezső.

1A95 március 10. _szám.

Lapszemle.
A  »Národnie Noviny* í. évi március 17-éről kelt 

száma a socialismusról hoz vezércikket, a melyet sajátos 
fölfogásánál s irányzatosságánál fogva érdekesnek tartjuk 
t. olvasóinknak bemutatni. íme a cikk :

Nemrég egy országgyűlési képviselő igazi hétszilva- 
fás svihaksággal irt az újságokban az i 892-ik évi árva
megyei éhínségről. A cikkből, miként az ammóniák, 
nehéz szagként kiáramlott a magyarón dölyfösség, s 
az árvamegyei tótok fölötti kérkedő gúnyolódás, a kik 
a segélytosztó bizottság elé kognakért — úgymond — 
kötöfékekkel mentek, mert azt gondolták, hogy egy-egy 
lovat kapnak. így beszél a népről, képviselője és védője. 
Bizony »képviselője s védője* Paulinyi-Tóth Vilmos 
értelmében aki a képviselőt úgy mint a tótok nyak- 
szirtjeinek s fejeinek malomzúzójaként, a »védőt* pedig 
kapun ülő s a tót testeken kocsizó s azok elsoványo- 
dott tagjait a kapu éles szögeivel szaggató lénynek 
festette le. Igazán, ezen képecskét le kellene festetni, 
művészileg tőkéletesbíteni s az egész tót nemzetiség 
között elterjeszteni. De hisz úgylátszik, hogy már akkor 
is konfiskálták ! Ilyen igazságot nem viselhet el á 
magyar szabadság.

A tótvidék örök nyomora fölött gúnyolódni csak 
a »magyarón*-ság által tompa elméjűségig csökönyö- 
södött renegátnak lehet. Ezen nyomor ez időszerint 
akut jelleget mutat, s egészben véve chronikus úgy 
annyira, hogy föl nem kelti >a nép fiainak* >védőinek* 
s a sinekurák után lótó-futó »jótevők* figyelmét. Nem 
volt róla egyetlen egy szó sem : a képviselőházban s 
a miniszteri tanácskozásokban. Az egyetlen férfiú, aki 
erről gondolkozott az uralkodó Loyd koteria által még 
halála után is gyalázott Baross volt. Alávaló píutokra- 
tikus cikkek jelentek meg Barossról a »Loyd«-ban, 
mikor már a kemény, trencséni anyaföldben nyugodott. 
Hiába, ez a plutokratikus, sémita cselédnépség a földet 
s a népet sajat vagyonának gondolja s az »irányadó 
körök*, azaz a zsákmányon osztozkodó érdektársak s

minden hivatalnoka. Mert atyamnak a szolgabirásko 
dáson kiviil más foglalkozása is volt: a pénzkölcsönzés. 
Nem volt ő uzsorás, nem is fogadott el sem kamatot, 
sem irast a pénzről, becsületszóra adta azt. Ezért, 
azután elnéztek neki mindent.

Anyámat nem ismertem; valami nagyon szép, de 
nagyon rósz asszony nevelt fel. Hozzám ugyan jó volt, 
de atyámmal és a háznéppel bánt roszul, pedig a 
mint később megtudtam, nem is volt atyámnak hites 
felesége.

Körülbelül tizenöt éves lehettem, amidőn egy 
nyalka fiatai ember járogalott el házunkhoz. Azt mond
tak, hogy az én kedveméit jarogat oda. Én hittem, 
mert igazan szép leány voltam akkor . . .

Tudom, azt akarod mondani édes, hogy most is 
az vagyok. Szép, kis bábám, neked az, mert szeretsz 
nagyon. De milyen voltam én akkor! Magas, nyúlánk 
volt termetem; hosszukás-ovál arcom és olyan érde
kesen rózsás; fekete szemem akkor tűzben égett és 
kicsattanó ajkaimról bárki is szerette volna élvezni az 
édeni mézet. Most már csak romja vagyok a réginek. 
Sápadt arcom, igaz, tud tetszeni soknak. Nem csoda, 
hiszen eléggé kiemeli színét a fekete csipke - ruha. 
Mélázó szemeimben még csak a régi tűz nyomai sin
csenek meg.

S te tudsz engem mégis szeretni. Ne pirulj el, 
hiszen százszor mondtad te magad is . . .

Hittem és reméltem, feledni iparkodtam a múltat, 
hogy csak a jövőnek élhessek; egész napokon át ábrán
doztam róla a fenyvesek néma maganyában, mert 
igazán szerettem ot. S o azalatt fennt a kastélyban, 
amig atyám hivatalos ügyekben volt távol, avval, a 
kit én anyamnak hittem, töltött kellemes órakat.

Egyszer atyam váratlanul, feldúlt arccal jött haza. 
Kérdeztem ennek okát, ö könnyes szemeivel merően rám 
nézett, mintha hallottam volna, iiogy mondta:

— Miattad tettem mindezt.
Némán, izgatottan ment be szobájába. Estefelé 

egy dörgés hallatszott, a melyet a távoli sziklak száz
szorozva vertek vissza.

Atyám megölte magát és amint mondá, miattam.
Eleinte nem értettem ; később mindent, mindent 

átláttam. Atyám miattam volt a vidék hóhéra, hogy 
engem gazdaggá és szerinte boldoggá tegyen. Üzelmei 
vitték édes anyumat sírba. Hogy gazdagabba tegyen, 
nem házasodott meg újra. Szeretőt tartott, aki őt mel
lőzte és aki engem nevelt, akit én anyámnak hívtam.

Most rájöttek a legfelsőbb helyen is Uzelmeirc, 
kérdőre vonták s nem maradt előtte más ut a mene
külésre, mint a halál.

Édes anyám arcképét, melynek masa nalad van. 
atyám tárcájában talaltam. Ez az arckép legdrágább 
kincsemet képezi.

Atyám halala után mostoha-anyam a szeretőjével 
megszökött, azzal a szeretővel, akit én is imádtam, 
akiben jövőmet, boldogságomat, mindenemet elhe
lyeztem.

Úgy c szomorú történet, szerelmem, kis bábám. 
Hat te könnyezel is?

Nem akartam tovább olt maradni a szégyen és 
bűn tanyáján.

Feljöttem a fővárosba, szépen és gazdagon. Köny- 
nyen s mintegy örömmel hagytam oda ifjúságom szép 
földjét. Nem tudtam még, mi az élei, nem tudtam, 
hogy itt a szépségre és gazdagsági? szomjaznak.

Tapasztalatlan voltam.
Elbuktam.
Csak az faj, csak az fonnyaszt napról-napra, hogy 

bukásom oka is . . . ö volt.
Először mostoha anyam pénzét dorbézolta el s a 

faképnél hagyta. Azután alig tudta meg, hogy feljöttem, 
mindjárt felkeresett. Először csak levélben; bocsánatot

kért a múltért s hivatkozva jó  szivemre s az ő  forró 
szerelmére, reméli, hogy nem fogom megtagadni tőle 
azt, hogy felkereshessen.

Én még mindig szerettem, gyönge voltam, magam
hoz hívtam.

Még szebb, még imádóbb volt, mint ezelőtt. S 
hogyan tudott hízelegni! Nem állhattam ellent, átadtam 
magam neki teljesen.

De legalább boldog voltam, örömmel adtam neki 
pénzt, amennyi kellett, ő boldogságot adott érte.

Drága boldogság volt az.
Rövid három év alatt egész vagyonomat elverte, 

s én még boldogult édes anyám értéktárgyait is elad
tam, csak hogy az ő kérésének eleget tegyek.

Megtört szívvel gyermekemmel, koldusán marad
tam, elhagyatottan.

Elhagyott; nem nézett felém többé.
l'ájdalmamat követte a másik. Szivem bálványa 

eltűnt: gyermekem meghalt.
Sok, sok ideig bolyongtam a fővárosban egyedül, 

hajléktalanul . . .

Tapasztaltam sokat..........  Tanultam megismerni
az embereket.

És most, te felemeltél a sárból.
Te pénzzel, nyugodt élettel ajándékozol meg. én,

boldogságot adok neked cseréb e .............  Nem félsz,
hogy rútul játszom veled, mint velem játszottak?

Sirsz?! Hát mégis szeretsz! — Kedvesem, szerel
mem, mindenem, kérlek mindenre, ami szent előtted, 
hagyj el . . .  . Nem hagysz el, nem tudsz nélkülem 
élni, inkább megölöd magad? . . . .  Jól van. Jöjjön, a 
minek jönnie kell.



pajtások segítségével kiszívja minden életerejüket. Ez 
mi nálunk az úgynevezett ihazafiság* igazi értelme.

Az »irányadó körök* egyetlen vigasztalása az, 
hogy a mi tót népünknek oly Isten-adta kimeríthetlen 
adagú türelme és értelme van. a mely mellett büntet
lenül lehet kiszopni, elhanyagolni s veie mint valami 
barommal elbánni. Úgy halljuk például, hogy létezik 
egy körjegyző, aki, a hivatalos ügyben hozzá jött 
feleket veri s kitaszigálja. A hol ilyesvalami nem kelt 
a lakosság között felhaborodásc, ott a szándékos elha
nyagolás s a pénzbeli exploatació vígan virágozhatik.

Az összes kormány gondoskodása miatt, kezdve 
Andrássy Gyulától egészeu Bánffy-ig, egész tót nem
zetiségi vidékünk karszt vagy pusztaság lenne. Turóc,- 
Felső-Trencsén, s Liptómegyében a büszke vasúti moz
dony néptelen vidékeken haladna keresztül. Hogy 
még sem történt így, érdeme csak a tót nép türel- 
mességének, szorgalmának, s természetes értelmiségének. 
No de a nép magában nem nyomhatta cl a nyomót, 
a mely ellenállhatatlanul terjed.

Ezen örökké való chronikus, aratástól-aratásig 
tartó nyomorról nincsen fogalmuk azoknak, akik sze
rencsétlen sorsként a nemzet nyakara tolakodtak. Mond
juk ki teljesen az igazságot, nincsen róla tökéletes 
fogalmunk nekünk sem, akiben a tót népért iellángolt 
a szeretet, s védjük szellemi kincseit, s ápoljuk végig 
üldözött tótságat. Mindenki nem tehet mindent. A 
kabinet emberei be nem hatolhatnak a reális élet apró
ságaiba azoknak segítsége nélkül, akik a nép között 
élnek, s a kunyhókba járatosak.

Már itt az ideje, hogy komolyan foglalkozzunk 
ezen siralmas lejezettel. Oly kormánynak panaszkodni, 
amilyent nekünk a plutokracismus tálal íöl, már nevet
séges lenne. Még nevetségesebb volna az országgyűlés 
elé menni panaszszal, a melyben mind olyan urficska ül, 
mint az, a ki fentnevezett cikket irta az Árvamegyei 
nyomorról. Más fórumunk nincs és nincs. A trón, atyá
ink ezen utolsó oltalma elé, nem mehetünk, nem szabad 
mennünk, fizikai nyers erővel álltak el utunkat. A 
nemes magyar nemzetiségek s O felsége legdicsőbb 
trónja köré a fogházat, sok évi börtönt emelték.

Nem marad szamunkra más hátra, mint saját 
erőnket megfeszíteni. S ez természetes dolog. Ha mi. 
a nemzeti, védelmező, s törvényes alapon működő tót 
párt nem gondoskodunk a tót nyomor kérdésének meg
világításáról ; majd gondoskodik erről a szocialismus s 
elfoglalja erőszakkal a mi örökségünket. Nem szabad 
megijednünk attól, a mi oly bizonyos, de meg kell 
előzni. Ha a szocialismus hozzánk elöljó, semhogy a 
tót nemzetiségi meggyőződés megizmosodnék, véle
ményem szerint ez a tót nemzetiségre szerencsétlenség 
lesz, jóllehet emellett a nemzetiségek mostani kiszipolyo
zásának s megfosztásának rendszere is tönkre jutna. A 
szocialismustól elidegenít atheismusa jobban mondva 
vallástalansaga s ezen század a legnagyobb ostobasága, 
az úgynevezett kosmopolitismus, a melyről minden 
szocialista-frázista beszél, s a mely a teljesen semmit 
nem gondolkozó fon kivüi sehoi sem létezik, mivel 
hogy a népet nem lehet kosmopolitáva csinálni, s uni- 
formálni ép úgy, amint nem lehet keresztül vinni, hogy 
a világ valamennyi népének egyforma színű szeme, 
haja s bőre legyen.

No de avval, a mi a szocialismusban igazság van, 
s ezzel minden vita nélkül bir, azzal, hogy agitaciója 
úgy terjed mint a vadon tüze, ha füve a nap sugarai 
alatt megszáradt, könnyen magával sodorhatja tót népün
ket is, amelynek hozza több belső oka is van mint a 
szegedi tanyások s a hódmezővásárhelyi csikósok — 
és kanaszoknak.

Azért is előbb saját magunknak kell hozzálátnunk 
a tót nyomor, a pauperismus statisztikájának s okainak 
stúdiumához stb , csak azutan válvetve működni.

Ez nem egyesek, hanem mindnyájunk munkája ! 
csináljunk magunknak ehhez komitét, osszuk tel a mun
kát ! a pauperismus kérdésének közös, systematizalt 
igyekezettel való áttanulmányozása indító okul fog szol
gálni máshoz is ! mitsem hasznai a politika, ha népün
ket meg nem látogatjuk ott, a hol leginkább érez faj
dalmai. Ha megóvjuk s megvédjük a nyomor elől, a 
nyelv s a szellemi adományok védelme is könnyebb 
lesz nekünk.

Ezen általános javaslathoz alapos terv s megálla
podás szükségeltetnék. írjatok nekünk javaslatokat s 
véleményeket, mi készek vagyunk kidolgozni a terve
zetet s azt a közvélemény jóvahagyasa elé terjeszteni. 
Valaminek azonban történnie kell, ha nem akarjuk tönkre 
juttatni önmagunkat s népünket!

*  .  *
Hirtelenében nem jut eszünkbe, ki lehet az iró, ki a 

»Nár. Noviny* áltál annyira neheztelt cikket írta az 
1892. árvamegyei Ínségről. Bárki legyen azonban, nem 
hihetjük, hogy cikkét azon tendenciával írta volna, hogy 
a tótokat maró gúny tárgyává tegye. Ezért a magyar
ságtól a jó  indulat s testvéri gondoskodás tényét ismét 
nem lehet elvitatni s kereken eltagadni. Azt hisszük, 
az sem írandó a magyarság rovasara, ha egy körjegyző 
megfeledkezvén hivatalával járó előzékenységéről és 
szolgálatkötelcsségéröi, durván s komiszul bánik a hozzá 
jövő felekkel. Egyeseknek hibája miatt nem lehet okozni 
az összes magyarságot. Nem hiszsük különben, hogy 
az említett ténykörülmény csakugyan való s ha az illeté
kes felsőbb hatóságnak tudomásara jutott, hogy a magá
tól megfeledkezett körjegyző urat mcgérdcmlett bün
tetései ne sújtaná. Nagy baj, hogy ilyen csekélységben 
óriási dolgot látnak a nemzetiségi agitátorok s minden 
eszközt-módot felhasználnak arra, hogy a békés egyet
értést feloldjak. Hogy a socialismus tévtanai elől meg
óvni óhajtja cikkíró a tót népet, azt nagyon is jól teszi. 
Humánus ténykedés — bármily oldalról jöjjön is — 
mindig elismerésre talal, csak ne legyen a tervezett óvin
tézkedés ürügyül felhasználva, meg nem engedett célok

10. szám.____ Turóc-Szenl-Márton,
előmozdítására ! A fentebbiekből azonban nagyon is 
kiérezhető olyasvalami, hogy a cikkírónak az faj. hogy 
a kormány részéről most az ínségbe jutott magyarok 
némi segélyben részesíttetnek s az említett segély nem 
a tót népnek adatott.

H Í R E I N K .
—  A F. M K. E. hangversenye. A mai napon 

rendezett hangverseny iránt igen nagy az érdeklődés. 
A belépti jegyek egész héten at nagy keletnek örven
dettek s így biztosra vehető, hogy az anyagi siker nem 
fog elmaradni. A szereplő műkedvelők pedig a legna
gyobb szorgalommal készültek az egyes darabokra s 
így alkalmunk lesz azokat a leggondosabb betanulás
ban és Összjátékban hallani. Ismételten ajánljuk a mai 
hangversenyt t. olvasóink figyelmébe.

— Március 15-iki ünnepély. A  turóc szt. mártoni
all. kereskedelmi iskola ifjúsági önképzőköre ez évben 
is megünnepeli március 1 5-ct. Az ünnepély tárgysoro
zata a köveskezö: 1. Elnöki megnyitó beszéd, elmondja 
Boldis Ignác igazgató. — 2. Nemzeti dal, szavalja 
Pollák Simon (középkeresk. isk. tanuló). — 3. Világos
nál, szavalja Dubovszky Géza (középkeresk. isk. tanuló). 
— 4- Március 15. Incédy Lászlótól, szavalja Donáth 
Ferenc (középkersk. isk. tanuló). — 5. Emlékezés
1848. évi március 15 éré, irta és felolvassa Puskás 
Antal (középkeresk. isk. tanuló). — 6 . A második
asszony, Győry Vilmostól, szavalja Ander Antal (közép
keresk. isk. tanuló). — 7 . A szabadság ünnepén,
Naszódi Istvántól, szavalja Lindenstein Adolf (küzépk. 
isk. tanuló). Az ünnepély az áilami iskolák nagytermé
ben tartatik meg. kezdete d. e. 10 órakor. Az intézet 
igazgatósága — miután külön meghívókat nem bocsát 
ki — ez úton hívja meg az ifjúság eme hazafias ünnepe 
iránt érdeklődő közönséget.

— A Körmöcbányái Magyar Egyesület múlt évi 
működéséről szóló jelentését vettük a napokban. Az 
egyesület f. évi január hó 6 -án tartott XV. közgyűlésén 
Schröder Károly elnök, meleg hangú szavakban emlé
kezik meg az egyesület volt titkáráról, dr. Versenyt 
Györgyről aki 15 éven át buzgólkodott ezen egyesület 
fenntartása és felvirágzása érdekében. A titkári jelentést 
Bellaagh Aladar ideigl. titkár olvasta fel, melyből kitű
nik, hogy az egyesület felhasználta mindazon eszkö
zöket, melyek a magyar állameszme terjesztésére ez 
idő szerint a legalkaimasat bnak ismertetnek el. íg y : 
estélyeket rendezett a magyar irodalom, történelem és 
zene népszerűsítése végett; megünnepelte március 1 5-ilcét; 
anyagi ereiéhez képest megjutalmazta Berzsenyi Gusztáv 
kunosvagási elemi isk. igazgatót; április I én a nemzet 
nagy halottja, — Kossuth Lajos emlékére gyászünnepet 
rendezett; kérelmezte a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumot, hogy Körmöcbányán óvónőképző inté
zetet állítson fel ; május hó vége felé kiküldötte Versenyt 
György titkárt és Bellaagh Aladar v. tagot a vidéki 
iskolákban elért magyar nyelvi előmenetelek megvizs
gálása céljából ; augusztus 17-én a kunosvágasi állami 
elemi iskolának, mint a magyar nyelv tanulásában leg
szebb eredményt felmutató iskolának, nemzeti zászlóra 
való kelmét küldött; szeptember hó 2-án az ottani 
áll. főreáliskola tapintézete javára szavaló- s zenélő 
estét rendezett; október 6 -án megünnepelte az aradi 
vértanuk emlékét; október 13-án az egyesület anyagi 
és erkölcsi tamogatasaval Káldy Gyula magyar zene- 
történeti hangversenyt rendezett; november i-én kivi
lágította s feldíszítette Kemnitzer Károly 1848—9 . 
honvédőrnagy sírját; december 2 án felolvasó-estét tar
tott; december 21-én a fővárosi 1848— 9 iki szabad- 
sagharci ereklye-múzeum támogatására 10 koronát 
szavazott meg. — Az egyesület vagyon-álladéka : 
1696 frt 10 kr. A tagok szama 14 tiszteletbeli s 148 
rendes. — Jeleztük rövid kivonatban ezen érdemes 
egyesület 1894. évi működését, s ezzel azt akarjuk elérni, 
hogy a F. M. K. E. vidéki választmányai lássák, mit 
tehet egy hivatását jól felfogó s munkakedvvel biró kis 
egyesület. A közlöttekből is kitűnik, hogy a tevékeny
ségnek útjai és módjai sokfélék, csak meg kell őket 
ragadni.

—  Nyilvános köszönet. A turóci kereskedelmi és 
hitelintézet igazgatósaga a közgyűlés áltál jótékony 
célokra megszavazott összegoől a turóc-szt.-mártoni 
polgári fiúiskola tápintézeti alapjanak gyarapítására 35, 
a középkercskedeimi iskolai ifjúsági segélyegyesülete 
javára pedig 10 frtot adományozott. Fogadja a turóc- 
szt.-mártoni kereskedelmi és hitelintézet tekintetes igaz
gatósága e nemes bőkezűségéért a tantestület halás 
köszönetét. Boldis Ignác igazgató.

—  Nem kell állami iskola. Mozgalmas értekezletet 
tartottak ma egy hete a zsámbokrétiok (Turócmegye) 
az állatai iskola ellen. Zsambokréten az ágostai evangéli
kusoknak van egy felekezeti iskolájuk, melyben a tanító 
kikopott mesterember s így a ministeri rendelet értelmében 
már ezen oknál is, de azért is, mert a tanító fizetése 
a minimális összeget el nem éri, intézkedés vált szük
ségessé egy okleveles tanítói alias szervezése tárgyában. 
Annak idején erősen kapacitalták a népet a pánszláv 
korifeusok, hogy ne engedjék arra kerülni a dolgot, 
hogy az állam egészítse ki a tanítói fizetést a törvényes 
összegig, mert akkor mindnyájuknak magyarrá kell 
lenniök. A hitközség lelkesült kapacitalasok után lépre 
ment s kötelezte magát egy rendes tanítói állás szerve
zésére. A kötelező okmány aztán annak rendje és módja 
szerint felterjesztetvén felsőbb helyre, most követeltctik, 
hogy a hitközség tegyen eleget kötelezettségének. Ámde 
a hitközség most meg van ijedve, mert az aláírások 
alkalmából csak azt a kérdést tették fel előttük az 
állami iskola hős ellenesei, hogy : vájjon hajlandók-e 
iskolájukat továbbra is fenntartani. Erre ők nyugodtan 
vállalkoztak, azt gondolván, hogy minden marad a
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régiben. És ezt a kérdést elintézni gyülekeztek össze 
március hó 3-án a zsámbokréti evangélikusok. A gyüle
kezetről az a nevezetes, hogy az érdekeltek erősen 
neki mentek Polereczky András lelkészüknek, a miért 
őket annak idején fel nem világosítván, most fizetniük 
kell az iskola fenntartására — a törvény által — előirt 
percenteket. A hitközség egyes tagja és a lelkész közt 
válogatlan szavakban folyt a további argumentáció, és 
kevésben múlt, hogy tettlegességre nem vetemedett a 
felbőszült és félrevezetett nép — lelkésze ellenében.

—  A Dunáninneni ág. ev. egyház-kerület felügye
lőjévé az illetékes esperességek, legalább a mint a han
gulatból kivehetni, Láng Lajost óhajtják megválasztani. 
Láng Lajos megválasztása mellett felhozzák, hogy az 
egyház-kerület nemcsak kiváló hazafiui érdemekkel biró, 
hanem oly egyént igényel felügyelőül, ki úgy az elmé
leti, mint a gyakorlati politika terén nemcsak megáll
hat, hanem ott már eredményeket is produkált.

— A Vörös-Kere8zt-Egylet ruttkai fiókja által 
március 2-án rendezett s tombolával egybekötött hang
verseny minden tekintetben fényesen sikeiült, ami min
den esetre Epstein László elnöknek s a rendezőségnek 
köszönhető. Meglepő volt amaz élőkép, mely egy elesett 
honvéd első segélynyújtását jelképezte. Az ápolónők 
szívesek voltak beszerezni Budapestről olyan öltözetet, 
milyent az egylet ápolói hadjárat esetén viselni fognak 
s ezzel kiválóan hozájarultak az élőkép sikerültéhez. 
A tiszta bevétel 131 frt 10 krt tett ki, mely összegnek 
75%  a a ruttkai áll. iskola szegénysorsú növendékeinek 
felruházására fordíttatik, 25% -a pedig a központi pénz
tárba fog beszállittatni. Felülfizettek a következő urak: 
Bánky Gyula 1 irtot, Balzsanka 50 krt, Hackenberger 
50 krt, Novak 1 frtot, Majeranovszky 1 frtot, Saager 
1 frtot, Schulz Lajos 2 frtot, Steinmecz 50 krt., Ster- 
berg 50 krt, Száz 50 krt, Szaplonczay 50 krt, Szélig 
50 krt, Tok 50 krt, Tomaschek 2 frtot, Vrlik 50 • krt, 
Wlaszaty 50 krt. Összesen 14 frt.

—  Tűz Ruttkán. Folyó hó 6-an reggeli 7 órakor 
eddig ismeretlen okból tűz támadt Rultkán, mely két 
házat teljesen elpusztított; a kivonult tűzoltóságnak 
sikerült a tüzet lokalizálni s tovább terjedésének elejét 
venni. Az oltási munkálatok közben egyesek önfeláldozó 
tevékenységet fejtettek ki.

—  A kerületi tornaversenyek. Vlasstcs Gyula dr. 
vallás- és közoktatási miniszter elrendelte, hogy a kerü
leti tornaversenyek az idén Győrben, Besztercebányán, 
Debrecenben és Nagyváradon tartassanak meg. A ver
senyek idejét május hó végére tervezik, a napokat 
azonban később fogjak meghatározni. A besztercebányai 
versenyen a besztercebányai, fővárosi és budapestvidéki 
tankerületek vesznek részt.

—  Egry Kálmán színtársulata március hó 5-én
kezdette meg előadásait Zólyomban.

—  Újítás a tanulók beírásánál. Ismeretes dolog, 
hogy igen nagy kellemetlenségekkel jár az uj iskolai 
év kezdetén a tanulók beírása ; gyakran s nagy gon
dot ád a szülőknek, hogy a gyermekeiket valamely 
intézetbe fölvétessék. A  közoktatásügyi miniszter e 
kellemetlenségeken segítendő, elrendelte, hogy ezentúl 
a tanulókat mar az iskolai év végén be lehet íratni a 
jövő iskolai évre, ugyanekkor szedhető be előre a fél
évi tanitasi dij is. Ha az illető tanuló az uj iskolai 
évben nem folytatná tanulmányait, a félévi tanitasi 
dijat visszakapja, a beirási dijat azonban ilyenkor az 
intézet visszatartja

—  Elhasznált levél-bélyegek gyűjtése. Egy francia 
folyóirat igen elismerőleg nyilatkozik Van Mons Alfréd 
turócz-szt.-mártoni áll. középkereskedelmi iskolai tanár 
ama ügybuzgóságáról, melyet az elhasznált levél-bélyegek 
gyűjtése körül két éven át kifejtett. A folyóirat elra
gadtatással közli olvasóival, hogy nevezett tanár miként 
kedveltette meg tanítványaival a bélyeg-gyűjtést és 
miként keltette fel országszerte az érdeklődést az elhasz
nált levél-bélyegek gyűjtése iránt. Majd kérdezi olva
sóit, hogy vájjon nem tanuihatnanak-e ők is buzgalmat 
a turóc-szt. mártoni kereskedelmi iskolai tanártól és 
tanítványaitól ? Hiszen csak egynéhány tanulóval kell 
az eszmét megkedveltetni és a többi egy kis utánjárás
sá! menni fog. Erről tanúskodik ama 25 kgr. súlyú 
csomag, melyet Van Mons Alfréd a gyűjtő-bizottsághoz 
— két évi buzgósága tanúságáéi — beszolgáltatott.

___ __________ 1895. március 10. 3

N y i l t t é r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Nyersselyem Bastruhákra való kelmét 8 frt 6b 
krtól 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre —  Tussors- 
és Shantungs-Pongees valamint fekete, fehér és színes 
Henneberg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterénként, 
sima, csikós, kockázott, mintázott, damaszt, s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szin és 
mintázatban) s. a. t. postabér és vámmentesen a ház
hoz szállítva és mintákat küld postafordultával: H e n -  
iieliertf €■ . (cs. k. udvari szállító) N clyeiiin yára  
X ü i'lc lilieii. Svájcba címzett levelekre 10 kros, 
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.

39S5. tk. sz. 1895.
Árverési hirdetményi kivonat.

A turóc-szent-mártoni kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Politzer sz. 
Popper Cecília mint néhai Popper Maliid kimutatott 
jogutódjának Nemecz József elleni végrehajtási ügyé
ben a bbányai kir. törvényszék területén Kelső-Stubnya 
községben fekvő :

a felső-slubnyai 47. sz. lljkben A. I. 1 —30. sorsz. 
a felvett ingatlanokból és azokhoz tartozó erdő és 
legelő illetőségből B. V» a. kiskorúnak bejegyzett,



Turóc-Szent-Márton,
de az 1892 évi szeptember hó 1-én kiállított helyható
sági bizonyitványnyul nagykorúnak igazolt Nemecz 
Józsefet Vb ró«zben megillető jutalékra 592 frt kiki
áltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanság az 1895. évi március ho 27 en 
Pelső-Stubnya községben a község hazánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
becsárának 10% -át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy pedig 
a bánatpénznek a bíróságnál lett elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol-
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2816. tk. sz. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat.

1895. március 10. 10. szám.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turóc-Szt.-Mártonban, 1894. évi november 28 

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

1394. tk. sz. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Cíallo Jánosnak Lamos 
Pere Gábor elleni végrehajtási ügyében, a beszter
cebányai kir. törvényszék területén lévő, Klicsin köz
ségben fekvő :

a) a klicsini 3. sz. tlkjkünyvben A. I. 1. sor-,
3. hr. sz. alatt foglalt ingatlanságból Lamos Pere 
Gábor R. 10. t. szerint 7/i2 részben megillető juta
lékra 657 frlban,

b) az ottani 135. sz tljkvben A. I. 1. sor-, 
456. hr. sz. a. felvett Suhajda András, Gallo János, 
Lamos Pere Gábor nevére irt ingatlanra 152 frlban, és

c) as oltani 160. sz. tljkvben II. 1—26. sorsz. 
a. felvett és Lamos Pere Gábor nevére irt 322 írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban az árve 
rést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
ság az 1895. évi március hó 20. napján d. e. 10 órakor 
Klicsin községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság becsárának 10°/o-at készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni,

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban. 1894. évi augusztus 31-én.

Medz i hr adszky,
kir. aljbiró.

34. }

Árverési hirdetménv
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kir. járásbíróság 1895. évi 136. számú 
végzése következtében Ma-hazasek A. és társa preroi 
lakosok javára Marék András kis-csepcsénvi lakos 
ellen 125 frt s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján felöl foglalt és 645 frlra becsült 
azon ingók melyek Pábry Mihály bodorfalvi lakos 
részérí! 445 frt s jár. iránt f. évi 41. sz. alatt ere
detileg összeirattak és 26 frtnyi értékben összeírt 
házi- és szoba-felszerelésből álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a zniói kir. jbiróság 426 — 1895. 
számú végzése folytán 125 frt tőkekövetelés, ennek 
1894. évi január hó 1 -töl járó 6°/o kamatai és pedig 
összesen 9 frt 48 krban biróilag már megállapított 
költségek erejéig a helyszínén Kis-Gsepcsénben leendő 
eszközlésére 1895. évi március hó 14-ik napjának d. e 
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogv az 
érintett ingóságok az 1881. LX. évi t.-c. 107. ós'lOK. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek becsaron alul is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján. 1895. évi február hó 26-án.
S z i b n e r ,

kir. bírósági végrehajtó.

A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár végrohaj- 
talónak Lamos Leonharde Péter (Hrncsiar) ellem 
végrehajtási ügyében Ruttka községben fekvő :

1. a ruttkai 158 sz tljkvben A. - f  1- *or*- 
212 hr. sz. alatt felvett Lamos (Leonhard) Pelei- 
A. 2 a. Lamos Leonharde szül Csocli Júlia. Lamos 
Leonharde, János és Péter B. I- alatt. Lamos Hrn 
csiare Leonharde. Simon és Lamos Hrncsiare León 
harde férj. Langa Teréz nevére B. 3 —4. a. irt ingat 
lanságra 3 írtban,

2. az ugvanotiani 162 sz. tljkben A. -f- 1—9 
sorsz. a. felvett s Lamos (Leonharde) Péter nevére 
irt ingallanságra 360 frlban. és

3. az ugyanottani 187. sz. tljkben A. -f- 1- sorsz. 
felvett s Lamos Leonharde szül Csocli Júlia,

Lamos Leonharde János és Péter B. 2.. Lamos 
Hrncsiare Leonharde. Simon és Lamos Hrncsiare 
Leonharde férj. Langa Teréz nevére B \— 5. a. irt 
ingatlanságra 20 frt kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1895. évi március ho 21-ik napján d. e. 10 órakor 
Ruttka községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 16%-át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt álszol
gáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1894. évi október 10-én.

F e k e t e ,
kir. táblai biró.

Hirdetmény.
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' y  X  Ôi0*’11 fájdalomcsillapító br-

> x  dörz8Ölesnek fényesen betliző-
*  nyúlt köszvenynel.csúznál.tagszag-

KV • X  Oa*ásnál stb. nel. A fold összes or- 
á )  /  szagaiban nagy elterjesztést és bizfi • 

A V V  hatása következtében minden oldalról ol\ 
* X  ol's,nf,'ést talált, fiogv minden betegnek i . •

ajánlható. h J “
A T inc t.capssc i compos.

(Horgony-Pain-Expeller)
kimagasló állását a íájdnlomcMllapitó bcdörzsölé- 
sok között diadalmasan megtartotta, kiilönléle fol- 
bujtás és utánzatok dacára; ez bizonyára a legjobb 
bizonyíték arra nézve, hogy a közönség igen jól 
niog tudja különböztetni a jót a rossztól.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és minden üveg ezen jegy mikul, 
mint nem vt.ódi visszautalandó. A* gyé , 
szertárakban kapható 40 ki.. 70 kr. vng\
I bt. 20 krnyi árban üvegenként; Budapesten 
T ö r ö k  J ó z s e f  gvógvszerésznél. 

Rlchter-féle gyár Rudoíatadtban, Tlnir.-han.

Ralázsfalu község lelekkönvve birtokszabályozás 
következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve a melyekre az 1886. 
XXIX.. az 1889. XXXVIÍI. és 1891. XVI. t.-cikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren
delik, az 1892. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap
csolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok kik az 1886. XXIX. t.-c. 15. 

és 17. § § a i alapján, ide értve e §• oknak az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 5. és 6 . §-aiban és az 1891. XVI. t -c . 
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is. valamint 
az 1889. XXXVIII. l.-c. 7. §-a és az 1891. XVI. t.-c.
15. §-ának b) pontja alapján eszközöli bejegyzések 
vagy az 1880. XXIX. t.-c. 22. § a alapján történt tör 
lések érvénytelenségéi kimutathatják, e végből törlési 
keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1895. évi szep
tember ho 15. napjáig bezárólag a telekkönyvi ható
sághoz nyújtsák he, mert az ezen meg nem hosszab
bítható záros határidő eltelte után indított törlési 
keresel annak a harmadik személynek, a ki időköz
ben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem 
szolgálhat ;

2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. t.-c.
16. és 18. §jj-ainak eseteiben — ide értve ez utóbbi 
§-nak az 1889. XXXVIÍI. t.-c. 5. és 6. §§-aiban fog
lalt kiegészítéseit is - a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni 
kívánnak. Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, 
vagyis 1895. évi szeptember ho 15. napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be. mert ezen 
meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában lett intézkedések által, nem külömben 
azok. a kik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken 
kivül az 1892. XXIX. t.-c szerinti eljárás és az ennek 
folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyil
vánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik
- ide értve azokat is. a kik a tulajdonjog arányának 

az 1KH9. XXXVIÍI. t.-c. 16. §-a alapján történi bejegy
zését sérelmesnek találják — e tekintetben felszó
lalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi ható
sághoz. hat hónap alatt, vagyis 1895. évi szeptember 
ho 15. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő eltelte után az 
átalakításhoz közbejött téves bevezetésből szármázó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik, az említett 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes útján és 
csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támad
hatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a 
hitelesítő-bizottságnak eredeti okiratokat adtak át. 
hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokat is csatoltak vagv ilveneket pótlólag 
benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál 
átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi február 28-án.

42. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kir. járásbíróság 1894. évi 1055. számú 
végzése következtében Melferber Z-igtnond ügyvéd 
által képviselt Zniói Köles. Segélyző-Pónztár javára 
Vojtak Ferenc valósai lakos ellen 2 5 5 'frt s járulékai 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 449 fit 50 krra becsült 1 —4., 8., 9., 12.. 
14.. 15., 17.. 18., 2 0 -2 8 . folyó tétel alatt különféle 
szobabútor: egy varrógép, egy zongora, egy tehén, 
két borjú, három sertés, egy szecskavágógép és a 
Zniói Köles. Segélyző-Pénztárnál 175. lapszám alatt 
6 darab 30 frios betétje, annak kamatai és osztalé
kából álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Zniói kir. jbiróság 372—1895. 
számú vég'.ése folytán 255 frt tőkekövetelés, ennek 
1894. évi január hó 15. napjától járó 6%  kamatai 
és pedig összesen 36 frt 95 krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén Valósán 
leendő eszközlésére 1895. évi március hó 16-lk nap
jának d. e. 10 órája határidőül kitűzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.

108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. 

Kelt Znióváralján, 1895. évi február hó 22-én.
S z i b n e r, 

kir. bírósági végrehajtó.
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Bérbe adó

ház és kert.
T o n iC K á i iy  községben fekvő 4 szo

bából. előszobából, konyhából és éléskam
rából álló lakóház a szükséges mellék- 
épületekkel, t. i. 2 pincével, 2 raktárral és 
kocsiszínnel, valamint 4 holdnyi kiterje
désű gyümölcsös és zöldséges kerttel együtt 
igen jutányos áron bérbe adó.

A bérbe venni szándékozók, a telek 
tulajonosához, T o m c s á n y i  M ó r ,
I I  i i  <1 ti |» e  *  t  (Tisztviselő-telep, Elnök
utca 12. szám), szíveskedjenek fordulni.

x

X
X
X
X

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

• x t x e x e x t x x e x e x e x e x e
A tapasztalat azt oktatja, hogy :

w  Mindig a helyes forrást keresd, ha vásárolsz.
W s P-x méltán az én üzletem re vonatkozható, mert 

csakis egy o ly  nagymérvű üzletnek, am ilyen az enyém,
^  lehetnek olcsó költségei, mely körülmény óriási kész- 
J  pénzáru-bevásárlásoknak és egyéb előnyüknek köszün- 
^  belő s melyeknek végre a vevőim  veszik használ.

X  Gyönyörű minták magánvevőknek ingyen é
•  bórmentve.
X Rőt art alin ii mintakönyvek, amilyennek eddig 
d )  még nem léteztek, szabók részére bérmen- m  IC tétlenül.
•  Öltönyeknek való kelmék •

I

I
X

X  I’ eru v ien  és dn sk in g  a magas k léru s részére, szabály- 
^  szerű kelmék cs és kir. lisz t v ise lő -eg y en ru h á k ra , 
M  úgyszintén hadastá nyok , tű zo ltók  és torn ázók n ak . 
2  valam int liv ré k  részére. T e k e - és já ték a szta lok ra  

való posztók, k ocsi-átliu zatok .

X
X
X
X

h e e i i a i t y o l i h  r a h l u i -  stájeri, karinthiai. tiroli stb. 
lodenben férfi és női h asználatra , eredeti gy ári 
arak  mellett, o ly  nagy választékban, a milyent húsz

szoros verseny sem nyújthat.
■ 'O K iia g y o lF li l í t l n s z l é k  csakis finom, tartós női 
pu sziéból, a legdivatosabb színekben. Mosó-szüvet, 

uli-plaidok 4— 14 írtig,

színién szabó-kellékek (wi'Sií5SKÍ1
^^5- ' Valódi, tartós, tiszta gyapot posztó árukat, X

W  Í s  n em  h o lm i o l c s ó  rongyot, raelv  a lig  a #  X szu líú  m u n k a d ijá l  é r d e m li, a já n l ju t á n y o s  á ro n  K
|
X

I 
1

Turóc-nzl.-mártoni Magyar Nyomda — Moskóczi Kerencné.

STIKAH OFSKY J., *
B B I J J > n \ T ' n T I T T  (az osztrák A  

Manschestor).
Legnagyobb gyári poszto raktár V* millió forint 5 

értekben. W
Szétküldés csak utánvét mellett. X

Cigyelmeztetós ! Minthogy ügynökök és házalók X
»htikarofsky« elnevezéssel m ásodminőségü árukat A  

szoktak árusítani, félreértések kikerülése végett Z  
ügyel meztetem a n. é. fogyasztó közönséget, hogy M  
ilyen egyéneknek semmi feltétel alatt nem adom  el #  

j k  áruimat.

• x t x e x i x t x x e x e x e x t x *
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