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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-M ártonba küldendők.

H irdetések legjutányosabb&n, árszabály szerint.

Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min
den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

H usvétra.
A nagy hét bevégződütt; következik reá 

a feltámadás napja, Ünnepe.
Ki ne tudná, hogy nagy szeretetnek nagy 

ünnepe ez?
Olyan az ember, ha szive nincsen, mint 

az irányát vesztett hajó. Nem él, ha nem sze
ret, és nem üdvözöl, nem lehet boldog, ha nem 
szeretik. Az életnek csak akkor van némi 
becse, értéke, ha az emberek szeretik egymást 
őszintén, önzetlenül.

És ha borús felhők támadnak is időnkint 
életünk napjaiban, még azokon keresztül is 
utat tör magának a szeretet. És ha minket 
szivünk iránya, vagy csapások és szerencsét
lenség komor, sőt szomorú életnézethez veze
tett; ha örömünk megszűnt teljesen; ha nagy 
megpróbáltatások s oly siralom völgy előtt 
állunk, melyen át az igaz szivü embernek 
egyedül kell megtenni az ú tját: akkor is a 
szeretet jobban, biztosabban segíthet rajtunk, 
mint bármely kedvező körülmény, melybe vég
zetünk később esetleg állított.

Gondolkodjunk kedvesiin! értsük meg a 
feltámadás magasztos eszméjét, üdvözöljük 
nagy napját. Erre int, ezt parancsolja nekünk 
a vallás.

S minden vallás azt állítja magáról, hogy 
ö az egyedüli igazság. Az én vallásom a katho- 
licismus, azt mondja határozottan: én vagyok 
az igazság!

Ugyanezt mondta a görög pogányság és 
Sokratesnek nyújtotta a méreg poharát. És ez 
a jó ember, igazságos ember, meghalt a város 
gúnykaczaja mellett.

Én vagyok az igazság! mondta a zsidóság 
— keresztre feszítvén Krisztust; és a vesztő
hely mellett elhaladó férfiak, ott Jeruzsálem
ben a megváltási halál nagy órájában kiáltot
tak Jézus fe lé : ha Isten fia vagy, szállj le a 
keresztről!

Én vagyok az igazság! kiáltott a protes- 
tantismus, Servet kivégeztetése alkalmával.

Minek is folytassam tovább ? Tény az, hogy 
minden vallás magáénak hirdeti az igazságot.

Pedig a vallás, ha azt az emberi társada
lom szempontjából veszszük tekintetbe — semmi, 
nem jelent semmit, nem segít semmihez, ha 
az nem az erkölcsi törvény istenitése.

Ezek a gondolatok foglalják el bensőmet; 
mindig ezek az érzelmek hatják át szivem-lelke- 
met, egész lényemet; főleg ma, midőn a keresz
ténység nagy ünnepéhez, Krisztus feltámadásának, 
a husvétnek nevezetes jelentőségű ünnepéhez 
közeledünk.

A hosszú kemény tél után, mely jeges 
dermesztő bilincseiben fogva tartotta a földet, 
végre a mi vidékünkre ií}J)e vonul a termé
szetet uj életre ébresztő tavasz. Hiszen várva 
várjuk öt már mindnyájan, a gazdagok s sze
gények, a betegek és egészségesek, a felnőt
tek és gyermekek egyaránt.

Hosszú álmából fülébred a természet is 
és ünnepelni fogja ő is feltámadását.

Ugyanakkor a természet uj életre való 
ébredésével, feltámadásával, — tavaszszal a 
világ nagy Tanítójának, Felszabadítójának fel
támadási ünnepét, a ki az összes emberek 
testvériségéről s szeretetéröl szóló tanaiért 
kész volt keresztre feszíttetni magát és a leg
gyalázatosabb halált szenvedni.

A feltámadás ünnepének előestéjén min
denütt hangzik az: „Alleluja", — feltámadt 
akkor Krisztus a Megváltó! Emberek milliói 
örömmel visszhangoztatják e szavakat.

A keresztény ünnepek közt egyik sincsen 
talán a titokzatosság oly sűrű fátyoléval födve, 
mint a húsvéti ünnep.

Ritka keveréke ez a pogány, zsidó és ke
resztény elemeknek, melyből a húsvéti ünnep 
össze van téve. Középpontját képezi a feltá
madt Megváltó keresztény kódolása; vagyis 
az az eszme, gondolat, hogy az enyészet ölé
ből uj élet támad.

Valóban megrázkódtató, de egyszersmind 
lélekemelő bizonyosság rejlik azon kétségbevon- 
hatlau processusban, hogy az embereknek meg 
kell hallniok, hogy mások éljenek. A buzamag- 
nak el kell enyésznie, hogy így uj buzakalász

támadhasson; a fonnyadt faleveleknek le kell 
hullámok, hogy az erdő újonnan zöldülhessen. 
A szükségből, szorongatásból erő támad, a be
tegségben készül a felépülés, és a halál ölé
ből uj élet születik.

A húsvéti ünnep — symboluma az Isten
ből született és Istenben nyugvó élet múlha
tatlan tartamának.

Törekedjünk azon csodálatos események 
történelmi bizonyítékainak töredékeiből meg
nyerni a vallási eszmék magvát.

Ez azon kérdésben látszik foglalva lenni: 
váljon létezik-e valami, a mi erősebb a halálnál?

Még Jézusnak halála is, mely a kereszt 
rémségei folytán, övéire nézve oly rettenetessé 
vált, még — mondom ez a halál sem volt ké
pes szivünkből kiszakítani Jézus képét. Mert a 
halálnál erősebb a szeretet, mely az elköltö
zőitekről megemlékezik; és erősebb a halálnál 
a szellem, mely a rokon lelkekben folyvást él.

De a húsvéti ünnep — még tovább is 
m utat; a mennyiben gondolatainkat a földi tü
nemények zavaros változásától általában elte
reli és az örök élet változhatlan nyugalmába 
emeli ; mert a halálnál erősebb az örök élet, 
mely a föld porát lerázza.

Földi életünk a bajok és viszontagságok 
lánczolata; testünk rövid ideig virágzik, azu
tán csakhamar fonnyadni kezd; de a szelle
münk szorgalmasan kutatva s vizsgálódva, 
csak részenként megismeri az igazságot s csak
hamar elveszíti rugékonyságát, szivünk pedig 
ritkán vidul fel, — gyakran szomorkodik, el
keseredik, megsebesittetik.

Szerencse, hogy mint czél lebeg szemeink 
előtt az örök élet, a hol tagjaink, szivünk fáj
dalmát többé érezni nem fogjuk.

Áldott legyen emlékezete annak, a ki gya
lázatosán meggyilkoltatott, nagy tiszteletben 
uj életre ébredett, a ki az utat mutatta meg 
nekünk, mely a nyomorúság, a jajgatás völ
gyéből azon hegyek magaslatára vezet, a hon
nan a segély érkezik; azon utat, mely vezet 
az éjjelen, a sötétségen át a világosságba, a 
küzdelemből a győzelemhez, a véges életből 
az örökké valóságba.

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó ” TÁRCZÁJA.
„Ismeretlen nagyságok . . !“

Egy volt színigazgató visszaemlékezéseiből.
Közli: Zányi Kálmán.

— A »Felvidéki Hiradó* eredeti tá rczája . — 
Valahányszor szembetalálkozom a vidéki színészet 

aktualitásával mindig felélednek bennem az elmúlt idők 
fakó emlékei s kritikai párhuzamba állítják egykori 
színigazgatói pályafutásomat a modern kollégák hely
zetével. Az előrehaladottság persze megmosolyogja 
primitiv gyarlóságainkat s szánakozva gondol vissza 
atszenvedett anyagi és erkölcsi nyomorunkra, mely ará
nyos lehetett kis körre szorítkozó szellemi működésünk 
érdemeivel; de nincs igaza 1

Kevés jövedelemmel, sok ambícióval és szivet-lel- 
ket ihlető lelkesedéssel jobb dolgunk volt, mint a mai 
vidéki színészeknek, kik nagy garderobbal, még na
gyobb igényekkel s művészetük megbecsülhetetienségé- 
nek tudatában százasokról kénytelenek ábrándozni és 
forintokon megbukni.

Mi bizony rizst, czukrot, lisztet és szalonnát is 
szedtünk beléptinek, mely jövedelem aztán feleségem 
(a l uzgó igazgatóné) főzte table d’höte-ján gázsi fejé
ben lett elfogyasztva. A ruhatárunk is utiiverzálisabb 
volt a moderneknél. Voltak olyan kaftanyaink, melye- 
kot á la Fregolli be- és ki lehetett fordítani, a kabá
tot nadrágnak is felhúzni s Romeo palastja türelmesen 
elszenvedte a darvinisztikus átalakulások egymásutánját 
kezdve • lepedő és paplantól egész a Snaider Fanny

krinolinjáig. A kulisszák változatosságaiban sem szüköl 
ködtünk. Volt a transport-kocsinknak olyan vendégol
dala, hogy hosszában erdőt, székében várost s felfor- 
ditva hajót mutatott, egészben véve pedig a rébuszig 
érthetetlen valami volt és csak csigázta a fantáziát. A 
világítás faggyúgyertyától eredt, meiyek »antré<-nak 
folytak be. így minden első jövőnek a maga hozta két 
gyertyával kellett eligazodni a sötét színben. Ha pedig 
nem ment a kseft, a mely faluban megjelentünk annak 
népe kötelességének ismerte minket eltartani közösen 
jobb viszonyok bekövetkezéseig.

De nem is életünkről, hanem élelmességünkről 
akartam tulajdonképen megemlékezni. Vándorlásaink 
közben Csacskovárra is el vetődtünk, mely varoska arról 
volt nevezetes, hogy fejlett műérzékű, a hogy mondani 
szokás, korát meghaladó Ízlést tanúsító közönséggel 
jeleskedett.

Lám ez kellett nekünk; Thália vándor papjainak, 
kik minden helyen majd beleszakadtunk az irodalmi 
ízlés fejlesztésébe s mire eredményre jutottunk, kifogyott 
a türelem és áldozatkészség olaja s a lelkesedés lám
pása kialudt.

Az engedélyt a működéshez persze a polgármes* 
tértől illetve a kapitánytól kellett kikunyorálni.

Mikor a polgármesterhez ismételt kopogtatás után 
benyitottam, konsternálva hökkentem vissza.

A köpezös úr egy piáidból improvizált palástban 
papircsákóval a fején vitézül suhogtatta hosszú lineáli- 
sat a tükör előtt.

— Hogy mert ön belépni a csukott ajtón, rivált 
rám dühösen.

— Valami képmutató zára lehet az ajtónak ké
rem, de világosan hallottam szólni Tekintetes Uramat:

— Állj elő, czifra hiúságok bolygó szelleme!
— Ah úgy, derült fel a haragos arcz, de ezeket 

a hős Tardano mondja Didorádának. Ah, micsoda tra
gédia ez barátom, de ön ebhez nem ért!

— Kérem én Bolyongó Libakos vagyok a Stella 
szinésztársulat igazgatója s engedélyt volnék bátor ké
relmezni a helyben való müvészkedéshez.

A hatalmas úr végig nézett rajtam.
— Úgy ? — No jó, de vannak-e megfelelő erői ?
— Vannak instálom.
— Hány ember ?
— Az a körülményektől függ. Vagyunk tizen, de ha 

kell negyvenet is mutatunk. A ki leszerepelt kimegy s 
más oldalon uj maszkban, uj szerepben újra belép. A 
közönség érdekében való gazdasági módszer ez kérem 
s kitünően bevált.

— Hogy képes ajánlani embereit ?
— Oh! a legmeggyőzőbben. A naivám már negyve

nedik éve gyakorolja ennivaló produktumait. Csendesen 
a feleségemre gondoltam, ki főz az egész truppnak s 
maga is enni való naiva volt (hej!) valaha. A tragikám 
már annak született teremtés. Padláson született s 
menten a kéménylyukon beleesett a kovászos teknőbe; 
a keresztelésre vivést pedig beleejtették a patakba. De 
mindenből kilábalt, hogy szerencsés lehessen Csacsko- 
váron delektálni a nagyérdemű közönséget; a komika 
meg igazi zseni a maga nemében: ha jó kedve van 
mindig sir és zokog, ha meg elbusulja magát kaczagni, 
mókázni kezd. Taktikám az, hogy előadás előtt leszi
dom s felmondok neki a mire ő a legmulatságosabb 
estét improvizálja a publikumnak . . .

— Elég, elég barátom hisz ön egy boldog direk
tor a milyennel csak találkozni vágytam. Én megadom



A nyűgöt husvót napjainak és a kelet 
föltóinadási örömének hajtóereje valóban nem 
egyébb, mint bizonyossága az uj életnek, mely 
diadalmasan támad fel a sirból és az enyé
szetből. *

Mi mindnyájan tudjuk, hogy az éj rette
gései reggelenkint távoznak és hogy a féle
lemnek s a kínnak kellemetlen gerjedelmei, 
a világosság örömei által elriasztva, odúikba 
ismét visszamásznak.

De lehet-e nagyobb fájdalom a halál fáj
dalmánál? Ő okozója a keserű könyeknek, öt 
vádolják a sóhajok myriadjai; az ő nyomait 
követik ezerféle alakban a nyomor s a jajgatás.

Van-e vigasztalás a halálban, van e béke
üdvözlet a sírokon, létezik-e remény az élet 
s boldogságának szétrombolása után?

A husvét reggele azt mondja: van olyan vi
gasztalás, van békeüdvözlet és oly remény!

Mert ha oly nagy az életnek hatalma, 
hogy a lombtalan gallyakból duzzadó rügyeket, 
üres mezőkön sarjazó vetéseket előidézni ké
pes: hogyan ne legyen az eléggé nagy arra, 
hogy a bátortalan szívben uj tetterőt, elhagyott 
községekben uj vezéreket s hősöket ébresz- 
szen? Ez az uj hitnek a nagy diadala, hogy a 
szellemben élő .Krisztust, a kereszt átkát a győze
delmes kereszténység üdvére változtatta át!

Bár ha mi is szemünk előtt tartanók azon 
magasztos, a világot egyedül boldogító eszményt, 
melyet hirdetett, melyre tanított, melyért meg
halni kész volt Megváltónk!

Bár ha mindnyájan követnék e nagy, szent 
eszményt! Mert hiszen nincsen e világon más, 
a mi az embereket emberséges emberekké 
teszi, mint ezen isteni eszmény: a szeretet!

Alleluja! Cselkó József.

2 Turócz-Szt.-Márton,

A társadalmi reformról beszél most az egész világ 
és igy nem csoda, hogy a lót túlzók helybeli lapja kö
zelebb már rászánta a fejét és egy egész vezérczikkelyt 
szentelt a társadalmi reformoknak. Megvalljuk őszintén, 
hogy erre már jó ideje kiváncsiak voltunk. Ámde nem 
arra vártunk mi. hogy miképpen fogja majd a „Národnie 
Noviny“ magasztalni azt a korszakot alkotó reform-mun
kát, melyet a magyar liberálizmus, illetve liberális kor
mányunk a vasárnapi kötelező munkaszünettöl kezdve 
a cseléd- s munkás-pénztárak üdvös s emberszerető in
tézményéig következetes egymásutánban véghez vitt és 
amelynek tovább-fejlcsztésén nagy gonddal s szakadat
lanul dolgozik. Ennyire, vagyis a magyar államiság által 
megalkotott s jótévö intézmények elismerő s hálás 101- 
cmlitésére a tót túlzók nem képesek. Tudja ezt róluk 
minden avatottakb ember.

Mi tehát inkább arra voltunk kiváncsiak, milyen 
módon fognak majd ezek a t. urak kitérni ama hazafias 
kötelesség elöl, hogy legalább tudomásul vegyék azokat 
?z áldásos reformokat, melyeket a magyar társadalmi 
buzgóság érlelt meg a kisiparosok, munkások s cselédek, 
valamint egyetemleg a szegényebb nép-rétegek helyze
tének gyökeres javítására.

Jóhiszemű várakozásunkban azonban alaposan csalat
koztunk. Mert a „Národnie Noviny" nemcsak el nem 
ismeri a magyar társadalmi reformokat, melyeknek köz
hasznú hatékonyságát egyformán áldja majd a magyar, 
mint a tót vagy sváb; hanem egyenesen meggyanúsítja 
az egész reform-tevékenységet, azt hirdetvén, hogy aki

csak tót, az szorgosan óvakodjék a modern társadalmi 
intézményektől, első sorban, természetesen, a magyar 
szocziólis reformoktól.

És erre az óvatosságra — úgy mond — annál nagyobb 
a szükség, mivelhogy a tót nagyon könnyen asszimda- 
lódik, áthasonul a környezet s közviszonyok alakulásá
hoz képest, sokkal inkább, mint a sz'áv néptörzsek bár
melyike.

Bolond is volna a tót, ha nem nyúlna két kezzel ama 
reformok után, melyek társadalmi s anyagi helyzetének 
javítását biztosítják, munkásságának jobb érvényesülését 
előmozdítják, családjának jólétét megalapítják, és még a 
bekövetkező betegség, baleset és munkaképtelenség 
esetére is előkészítik az ö s övéinek a megélhetését; 
biztosítják a nyomor s Ínség ellen.

Viszont hálátlan s ombertelen volna a tót, ha testvéri 
szeretettel meg nem szorítaná azt a kezet, mely róla is 
ily önzetlen módon gondoskodik 

‘ Elfogadta a tót jobbágy is 48-ban a jog-szabadság 
áldásait, melyet a magyar nemzet vele is igaz testvér 
módjára megosztott. Elfogadta az alkolmány visszaállítása 
után az uj nemzeti magyar államiság összes jótétemé
nyeit és elfogja fogadni most is a kis-ember, a kisiparos, 
kisgazda, munkás s cseléd javára megalkotott reformokat.

Hiába akarja ezek ellenében elfogulttá tenni a túlzók 
említett czikke. Hiába burkolja ezeket az üdvös refor
mokat holmi általános szocziális frázisok ijesztő mezébe. 
És hiába gyanúsítja meg az egész reform-mozgalmat. Ez 
a konkoly-hintés nem fogja elnyomni azt a tiszta búzát, 
melyet ez a reform-tevékenység elvetett a leginkább 
rászorolt néposztályok kiszámíthatatlan előnyére.

Ez a meggyanusitás abban éri el tetőpontját, hogy 
ezt a modern társadalom-mentő tevékenységet vallásta- 
lansággal. keresztényellenességgel vádolja meg.

.Sokkal furfangosabb azonban, hogy ezt a már létesí
tett társadalmi reformokra egyenesen s név szerint ki
mondaná; ellenkezőleg gyanúba akarja keverni a tót 
ajkúak előtt az egész reform-munkát, hogy igy a rész- 
letenkint már foganatosított intézményeket meggylllöltesse 
mint kcresztényclleneseket. A lóláb itt világosan kikau- 
dikál. I)e kirí a fortélyos szándék abból is, hogy bizo
nyos „Gyúrókat" gondatlansággal stbivel vádol . . .

E félrevezetéssel szemben meg kell óvnunk a tót ajkú 
népet. Különösen az igazán ember-barát hivatalnoki, lel- 
készi s tanítói köröknek kell gondoskodnak arról, hogy 
ott is, ahol a konkoly-hintés azelőtt némiképpen sikerült, 
megértse a nép a társadalmi reformok áldásos s üdvös 
voltát és ezzel együtt buzduljon föl szcrctetben nemze
tünk s államiságunk iráni.

Ez mindnyájunknak annál nagyobb kötelessége, minél 
bizonyosabb az, hogy a szegény Felvidék népe még 
leginkább rászorult e reformok jótéteményeire . . .

Az utak befásitása 
és Turóczinegye gyümölcsészete.

(Vége.)
Sajnos nálunk ilyen kevés van, de aztán ne is 

csodálkozzunk, hogy a jó gyümölcs is kevés.
Tegyük fel, hogy gyümölcsfáink elbokrosödása 

kikerülné figyelmünket, de azok sűrűsége már nem ke
rülheti ki.

Lehet-e kívánni olyan helyen, a hol a körte- és 
almafak alig 3—4 m. távolságra vannak egymástól, 
fejlett gyümölcsöt ?

Kövessük csak az amerikai pályadíjnyertes kertész 
példáját, és meglátjuk, hogy mennyire változott meg 
gyümölcsünk úgy a nagyságban, mint a minőségben is.

Saját szemeinkkel és nyelvünkkel is nehéz lesz 
elhittetni, hogy a gyümölcs egy és ugyanazon fáról való.

Tegyük fel, hogy a felhozott hibák nem volnának 
semmiféle káros befolyással gyümölcsünkre, még min
dig uszunk annyi hibában, amelyek miatt nem egy jó 
fajta gyümölcsfa csenevész gyümölcsöt hoz.

Gyümölcseink nagyobb részt magas fenyőfákkal
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vannak körülttltetve s azon kívül még egy 3—4 m.
magas kőkerítéssel körülvéve.

Ilyen gyümölcsösökben azt tapasztaltam, hogy a 
gyümölcs nem érik meg, hanem clfonnyad.

És természetesen, mert a magas fák és kerítések 
miatt sem a nap, sem a levegő nem járhatja át a ker
tet, amiért is abban örökös árnyék uralkodik, melyben 
nem érik úgy a gyümölcs, mint a nap és a levegőjárta 
helyen.

Ha kertünknek regényességet is akarunk adni, 
körülültethetjük azt magas fákkal is, de csakis az északi 
oldalát, a miből azon hasznunk is lesz, hogy a felnőtt 
fák védő bástyákká lesznek oltványainknak az északi 
szelek ellen.

A déli oldal azonban mindig nyitva á'ljon úgy a 
levegőnek, mint a napnak.

Egyik évben egy kis Napóleon vajkörtefám gyü
mölcsöt hozott.

Meg akarván tartani az első gyümölcsöt, kény
telen voltam a kerti tolvajok miatt az egész oltványt 
léc/.ekkel körülvenni, úgy, hogy az egész fa egy sürü 
kalitkába kerüit.

Fejlődött is a kétéves koronáju oltványon 4 drb. 
250 grmos gyümölcs (mind a 4 drb. rc>4 kgr.) de 
gyümölcse izetlen volt és elszotyosodott.

És ime fényes bizonyíték, hogy a beárnyékolt 
helyen még a jó fajú gyümölcs is rossza válik.

Nézzük meg mar most magát a faültetést! A ho
zatott oltványok megérkeznek, a csomagot felbontjuk 
és ekkor előveszünk egy kapát, amelylyel forgatatlan 
földben csak akkora lyukat kaparunk, amelybe belefér
nek a gyökerek.

Ebbe a lyukba aztán beállítjuk az oltványt, a 
kikapart földet a gyökerekre hányjuk és igy készen 
vagyunk az ültetéssel.

Termő fiatal oltványoKon tapasztaltam, hogy ezek 
igen kevés és alig 2—3 cm. hosszú éves vesszőt haj
tanak.

Kiásattam egy ilyen oltványt és láttam, hogy 
milyen szépen nyugosznak ennek a gyökerei egy asz- 
talnyi nagyságú kövön.

Kiemeltettem a követ és ujjból beültettem a ki
vett oltványt.

Ennek az eredménye az volt, hogy az egykor 
nyomorgó oltvány már a második évben méteres haj
tásokat hozott.

Kövekre ültetett fa későbbi években elrákosodik.
Megyénk földje köves, ami nem olyan baj, mintha 

kavicsos volna, mert ha a nagy köveket kiemeljük, 
alattuk találunk megint termőföldet, amelyben nemcsak 
az alma, de a körte is igen szépen diszlik.

A gödrök ásatásánál ne sajnáljuk a munkát, ha
nem menjünk ásónkkal olyan mélyre, a meddig csak 
termőföldet találunk (50—120 cm).

Igaz, hogy ez nagy munka, de kifizeti magát.
Én pl. 200 gödröt ásattam 60 cm. mélységre, és 

ezekből kikerült 38 szekér kő, és pedig olyan kő, hogy 
némelyiket ökrökkel kellett kiemeltetnem.

Ma, hála az Ur Istennek nincsen okom sajnálni 
azt az izzasztó munkát, mert oltványaim bámulatosan 
szépen fejlődnek.

Sajnos, hogy ezen ítéletet csakis a tavaszszal ülte
tett oltványokról mondhatom, mert az ősziek csak nyo
morogtak.

Tavaszkor ezeket kiásattam és csodálkozásomra 
az átültetéskor szép és egészséges gyökereknek a met
szési lapjait koromfeketéknek találtam.

Ezen esetből telállitható Felvidékünk részére azon 
szabály, hogy őszkor ne ültessünk fát, mert nálunk 
igen ritkán képződhet az átültetés őszén hegedési szö
vet a metszési lapon, aminek következménye a gyöke
rek elfeketedése, ami későbbi években az elrákosodást 
vonja maga után.

Ugyebár haládatlanok vagyunk irántad, kedves 
gyümölcsfám ?

Mikor már ennyit elmondtál keserves ittlétedről)
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az engedélyt sőt bérletet is jegyezek mindén perepu- 
tyom részére, de csak egy feltétel alatt._ } }

— Ha kellő effectussal színre hozza »Tordano ke
serveit. < ezt a dicső tragédiát, melynek ihlettségébe lel
kem jobbik fele szakadt s már 20 éve játszogatom ma
gamban, mert nem akadt oly szinésztrup, mely beve
zette volna!

Ilyenkor kérem a színigazgató mindent igér. a 
minthogy én is Ígértem és elvittem a 9 felvonásos tra
gédia 36 írott árkusát a hónom alatt.

A kapitány már diskrétebb ember volt s csak 
egy 4 felvonásos bohózatot sózott a nyakamba, mond
ván ha azt a darabot méltó bemutatásban ismertetem 
meg, kinevez engem a csacskavari állandó színház vidé
ken járó igazgatójává.

A járásbirónál komoly íóntoskodásokban veteked
tünk. Az ambicziózus úri ember egy írásokkal tömött 
fiókba engedett bepillantanom.

— Tudja mi ez Amicze? Bűnügyi tárgyú drámák! 
Csupa tapasztalati dolog euripidesi feldolgozásban. 
Goethe tudja és én, mi csak az átélt dolgoknak szen
teltük költői vénánk idomító tevékenységét. Van itt sok 
megrázó drama: Dobak kontra, llatura, Elenka hűtlen
sége stb. de legmegkapóbü a »Hamis tanú.* Ezt, ezt 
fogja kedves Bolyongó barátom bemutatni s meglássa 
ön is, én is elérjük a világrekordot vele. Ezzel lehet 
még Irkuxk sziniigazgatója is.

Elvállaltam, mert 3 abonomá egy oldal szalon
nával és 2 sonkával járt a nyomában. Aztán a hová 
fordultam kaputos emberekhez, mindenütt a szellemi 
nagyság, szerzői ambicziója kisértett.

A főorvossal voltam legnagyobb bajban. Minden-, 
áron feleségének hisztérikus szymptomáit akarta egy bús 
operában bemutatni.

Mikor játszani kezdtünk to szerzőm volt, ki anyagi 
áldozatoktól vissza nem riadva várta a premierjét.

Tudom, hogy a modern színigazgató kétségbe 
esnék ilyenkor, én azonban nyugodtan hoztam színre 
a Hamupipőkét, a Czikondászi kecskerablót és Rübecollt. 
Végre sürgetni kezdték a türelmetlen szerzők a maguk 
dolgát.

Elmentem mindegyikhez külön külön s ragyogó 
arczczal bejelentettem, hogy a jövő vasárnap adom a 
darabjukat fenntartva magamnak azt a jogot, hogy azt 
(illetve azokat) hol és ha keil szinszerübbekké tehessem.

No vasárnap aztán nagy ünnepélyességgel végbe 
ment a >Vittoria< ez. darab előadása Balzac-tól, mely 
óriási sikert aratott. Az örvendező 10 szerző kissé fúr- 
csálotta, hogy a színpadról a saját eszméjét sem ismeri 
meg, de egészben véve meg voltak elégedve.

Nagy lakoma következett utána s én tapintatosan 
éltettem a helybeli incognito szerzőt. A tiz arcz boldo
gan mosolygott.

— Hah, ez a Balsac én vagyok 1
De végre hozzám dörgöledöft a patikus
— Direktor uram hallja hiszen Balsac franczia iró.
— Az meglehet, de itt pseudonym. Balsac a II-ik 

vagy Ill-ik, mit tudom én melyik?!
— Minek ez a titkolódzás ?
Hogy az irigyek bosszújától és ellenségek szemé

lyeskedésétől megóvjam a bontakozó zsenit. Tessék 
bátran Balsac álnéven költeni ezentúl.

A tiszteletes úr azonban belátott a vesémbe és 
leolvasta a tiz szerző hamis diadalérzetét az arczokról.

— Rogo — szólita meg engem, — maga pogány 
istennő: Thalia esperese, én pedig az üdvezitő vallás 
papja, de azt mondom a hitvallásban legfőbb a jó lelki- 
ismeret. Maga becsapta ismeretlen nagyságainkat s el* 
vakította őket önteltségük káprázatával. A jövőre más 
tanácsot adok önnek. Tegyen úgy mint én.

— Hogy, hogy . . 1
— - A dekadens világerkölcs közepette nagyon 

meglazult a vallás iránti tisztelet, figyelem és őszinte 
hit, hát hogy sohasem csökkenjen az érdeklődés az év 
elején egy lakomán nálam elmondok egy érdekfeszitő 
témát illetve csak a bevezetését és egész éven át foly
tatásokban prédikálom végig. A jámbor nép szereti az 
ingyenes mesét s várja a végét. így mindig ott vannak 
a predikácziómon.

Megértettem a jószivü urat, ő egy oly darab 
megszerzésére ösztökélt, melynek első bekezdését in
gyen adjuk elő és a közönség ha folytatását és végét 
akarja ismerni, kénytelen-kelletlen fel kell keresnie Tha
lia templomát s fizetni a befejezést.

Hej ci serény színműírók el ne zárkózzatok a vi
déki színészet ezen boldogító gyógyeszköze elől, Írjatok 
színmüveket 30—40 folytatásban s a haza meg lesz 
mentve! Mert szó, ami szó a hazafias áldozatkészség 
és kultúrfeladat teljesítés dolgában sokszor oly érzé
ketlenek a kis városkák hazafias erényekben öregedő 
egyes bajnokai, mint a czet háta, kinek mindegy akar 
Thalia temploma, akár pedig csepürágók bódéja all 
rajta. Pártoljuk a hazai ipart, de — a művészetet isi
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mondd meg még azt is, hogy itt még éhen is kell hal
nod, mert egész évtizedeken át nem kapsz táplálékot.

Nem egy kerttulajdonostól hallottam, a mikor 
figyelmeztettem a fák trágyázására: »volna csak nekem 
szántóföldjeimre trágya*.

Pedig mennyi trágyáié folyik ki a falusi gazda 
udvarából az utczára.

Hát nem jobb volna ezt egy gödörben összegyűj
teni és azzal gyümölcsfáink talaját más trágya hijján 
öntözgetni ?

A ki a felhozott hibákat elkerüli, annak megyénk
ben is megterem olyan jó és szép gyümölcs, akár csak 
Trencsénben vagy Nyitrában; mert megyénknek is meg
vannak a maga különlegességei.

így pl. Pázmán alma sehoi sem lesz olyan jó zá
rni os izü mint Turócz-m. északkeleti részén, mert 
csawis abban a talajban érzi otthonosnak magát.

És mit szóljak a Masánszky-almáról r a mely fel
nőtt korában rengeteg sok és jó gyümölcsöt hoz.

Csodálkozom, hogy a beszterczei-szilvát nem vet
ték fel megyénk nagyban termelendő gyümölcsfajtáinak 
jegyzékébe, mert ez a szilva nálunk is igen szépen díszük. 
' Ez évben a község uj telekkönyvének hitelesítése 
alkalmából, a hitelesítő urakat a kertbe vezettem, akik 
bámulatukat fejezték ki a szép és jó gyümölcs felett, 
amely a rendesen ápolt oltványokon függött.

A nép látván, hogy nálunk is lehet szép gyümölcs, 
még meg is kér, hogy adjak el neki oltványokat, ho
lott azelőtt még ingyen sem kellett neki.
; Az én gazdamunkásaim, a mikor ültettem a gyü
mölcsfákat, felsóhajtoztak: »de kár ilyen jó földel ilyen 
naszontalansággal rontani!«

Ma már azonban egészen más véleményük van a 
gyümölcsfáról, mert jelenlegi tanfelügyelőnk nemcsak 
az iskolai tanításra felügyel, hanem a nép gazdálko
dására is.

Az ő tapintatosságának fogja köszönni a mostani 
fiatalság, hogy éltük utókorán szép es jó gyümölcsöt 
élvezhetnek, mert ő, a hol csak lehet, mindenütt ala
kíttat faiskolákat, a melyeknek megyénkben ez ideig 
hirük-hamvuk sem volt

Jeszenszky Emil.

A harmadik egy etem — Pozsonyban.
Budapest, 1901. márczius 29.

Üdvözlöm a Felvidéki Híradót az, új alapon. Ha 
■fbecsés J^pja magára vállalta a felvidéki közlöny szere
pét — szolgálok mindjárt egy felvidéki tárgyú levéllel.

Nem régen meghalt Budapesten egy gazdag sze
gény ember, a ki néhány százezer koronát hagyott Po
zsony .városának az ott építendő és szervezendő egye
temre. Bizonyosan tud arról mindenik olvasó s azért ez 
adományról többet néni is szólok.

Valamivel előbb pedig itt járt Szeged város klil- 
.döttsége a közoktatási miniszternél s kérte a minisztert, 
építse fel Szegeden a harmadik egyetemet.

Most pedig azt olvasom, itt járt Mármarossziget 
városának küldöttsége ugyancsak a közoktatási minisz
ternél azzal a kéréssel, állíttassák fel az ország harma
dik egyeteme — Mármarosszigotcn.

A harmadik egyetem kérdése tehát — napirenden 
van, ha meggondoljuk, hogy nem zörög a haraszt, ha 
nem fúj a szél. De maradjunk csak a közoktatási minisz
ter rezervált kijelentésénél, hogy a kérdés még nem 
aktuális s szorítkozzunk tisztán ez egyszer okvetlenül 
létesítendő egyetem székhelyi kérdésére.

Véleményem szerint az ország legközelebbi egyetemét, 
tehát a harmadikat okvetlenül Pozsony városa kapja meg.

Tehát: a mi szőkébb pátriánk a tót Felvidék s 
nem Mármarosszigot — a ruthén Felvidék.

De a tót Felvidék nem mint ilyen kapja majd a 
harmadik egyetemet, mint ilyennek nincs is rá szüksége, 
mert nekünk közelebb van Budapestre, mint Pozsonyba, 
de az országos érdek fogja magával úgy hozni, hogy 
Pozsony kapja meg a legközelebbi egyetemet.

Ez Lalán kissé merész állítás? Pedig nem az.
Tagadhatlan, hogy a harmadik egyetemet Szeged 

városának szánta a közvélemény. A nagy és népszerű 
magyar városnak.* Megérdemli az egyetemet, megenge
dem, már foldirati fekvésénél fogva is, de azt hiszem, 
már csak az ország negyedik egyeteme juthat neki.

Szentül meg vagyok róla győződve, hogy a har
madik magyar egyetem székhelyét nem a faji magyar 
közvélemény akarata, hanem az országos magyar poli
tika érdeke fogja eldönteni.

S ez, nézetem szerint kénytelon lesz Pozsony mel
lett foglalni állást.

Lássuk az okokat.
Pozsony mellott szólt eddig:
1. Pozsony előkelő neve a magyar történelemben 

S különösen kiváló kulturhistóriai jelentősége: több ma
gasabb tanintézet (jogi akadémia, cv. teológia).

2. Földirali fekvése. Bécshez közel feküdvén, a 
Becsbe özönlő ifjakat a pozsonyi egyetem lekötheti.

<3. Vannak kész kulturális alapjai.
4. Pozsony város német életének mogmagyarositá- 

sára az ogyotem erősen befolyna.
A négy ok közül a legjelentősebb a 2., de a ma

gyar kormány ügyes közoktatási politikával már is meg
akadályozta a magyarországi ifjaknak tömeges beiratko
zását a bécsi egyetemre. Tehát c második ok is sokat 
vesztett jelentőségéből.

Meggyőződésem szerint a Pozsony mellett szóló 
eddigi okok teljesen eltörpülnek egy politikai ok mellett, 
a melyet oddig még nem látunk, mert nem láthatjuk, 
a mely azonban már a legközelebbi időben, nézetem 
szerint már egy evén belül okvetlenül megjelenik a lát
határon s ez a csehek második egyetemének felállítása : 
.i'i miben,

Ha Brünnbon cseh egyetem létesül, a magyar kor
mány ellensúlyozására akarva nőm akarva egyetemet 
létosít — Pozsonyban.

E  lépésre rákényszerítik majd a nemzetiség-politi
kai okok 8 maga a fa ji magyar közvélemény fogja követelni, 
hogy Pozsonyban magyar egyetem dllitlassék.

Es vájjon miért? Lássuk a tényeket.
Bécsben és Prágában annyi tót nemzetiségi ogyc- 

temi hallgató van, hogy itt is, ott is egyetemi köröket 
tartanak fenn (Bécsben „Národ“ és „Tátrán", Prágában 
„Dotvan"). Azt biztosra lehet venni, hogy ezek a tót 
hallgatók odahagyják Bécset is, Prágát is s mindannyian 
Brünnbon, a tótság tőszomszédságában ütnek tanyát. S 
ha egyszer itt lesznek, a brllnni cseh egyetemnél erős 
tót nemzetiségi életet szerveznek, annál is inkább, mert 
a csehek gondoskodni fognak róla, hogy a tótok ott jól 
találják magukat. Dr. Vicék Jaroszláv, a tótok egyik 
legkiválóbb irodalmi alakja, csak azért habilitálta magát 
a prágai egyetemen, hogy a brllnni egyetemhez a cseh 
és tót irodalomtörténet tanárjává ajánlhassa a prágai cseh 
egyetem professzori kara. Biilnn lesz azontúl a cseh-tót 
irodalmi kölcsönösség és a eseh-tót nemzeti egység gócz- 
pontja és nem Prága.

Tessék most elképzelni, hogy Brllnnhöz milyen 
közöl fekllsznok a nyugatmagyarországi tót megyék, hogy 
mennyi mindenféle csábításnak lesz kitéve e tót megyék 
egész tót ifjúsága mind szellemi mind anyagi tekintet
ben, tessék ezt jól megfontolni az összes következmé
nyekben . . .

A brllnni cseh egyetem erős nemzetiségi jellege 
arra fogja kényszeríteni a magyar kormányt, hogy a 
nevezett egyetem földi-rali előnyeinek ellensúlyozására s 
nemzetiség-politikai okokból az észak-nyugati magyar 
határon magyar egyetemet állítson.

És így jöhet létre Pozsony város egyeteme, a melyre 
külömbon alig volna ez idő szerint kilátása, daczára 
nagyszámú tanintézeteinek és jelentős tanügyi alapjainak.

Most már csak az a kérdés, kapnak-e a csehek 
egy második ügyemet és ha igen, Brünnben helyezik-e 
azt el?

Meggyőződésem az, hogy a csehek a legközelebbi 
időben megkapják a második egyetemet.

Lássuk csak, hogy az utóbbi időben mi történt 
Ausztriában. A csehek jó akaratára szüksége volt az 
osztrák kormánynak s azt, hogy az obstrukczióval fel
hagyjanak, konczcssziókkal vásárolta meg. Erős a hitem, 
hogy a konczessziók egyik legfontosabbika a második cseh 
eggetem. Az osztrák kormány a németeket arról biztosí
totta ugyan, hogy a cseh egyetem nincs a cseheknek 
adott konczessziók között s hogy a kormány nem is 
tárgyalt róla a csehekkel. Ez azonban csak annyit jelent, 
hogy az osztrák kormány fél a németek obstrukcziójától 
s kibúvót keres, de nem jelenti azt, hogy a császár leg
közelebb önakaratulag pátenssel nem fogja a második 
cseh egyetemet életbe léptetni, épen lígy, a mint azt egy 
évvel ezelőtt a második cseh műegyetemmel tette, mely 
ugyancsak Brünnben helyeztetett el.

A mikor azt mondtam, hogy hiszem, hogy a cse
hek egyeteme a kapott konczessziókban benn foglalta
tik, azt nem ügy kell érteni, hogy ebbeli hitem csak 
a hiten alapul. Én tényekre és jelenségekre támaszko
dom. A cseheknek az utolsó egy év alatt, a nyelvrcn- 
deletek visszavonása óta, egyedüli és kizárólagos nemzeti 
követelésük a második egyetem volt. Morvaországban alig 
van cseh község és kerület, a mely nem peticzionálta 

.volna a cseh egyetemet. Azóta, a hogy a csehek az 
osztrák kormánynyal békét kötöttek, a csehek egyetlen 
egy szóval se említik a második cseh egyetemet. Ebből 

;i csehek elégedettségéből, a mely ez idő szerint félre 
nem ismerhető, csak azt lehet magyarázni, hogy a má
sodik cscli egyetem — biztosítva van.

A második cseh egyetem meg lesz és pedig nem 
Oí/nützben lesz meg, bár ott sok a tanügyi alap s kész 
a katholikus hittani fakultás, hanem Brünnben, a hol 
már a cseh műegyetem is székel s a hol nagyobb szük
sége van a cseh nemzeti törekvésnek a nemzeti liarcz 
eszközeinek hathatós szaporítására, mint Olmützben.

Dr. Czambel Samu.

H Í R E I N K .
— Személyi hírek. Ifj. Jusíh György Turóczvár- 

megye főispánja, néhány napi tartózkodásra a fővá
rosba utazott. — Ugyancsak a fővárosba utazott 
Beniczky Kálmán, turóczmegyei alispán is.

— Április hó ll-ének megünneplésére az egész 
Felvidékről érkeztek be tudósítások. A beküldött prog- 
rammokat térszüke miatt nem közölhetjük, de a le
folyt ünnepségekről megfogunk emlékezni.

— Justh Ferencz holnapi beszámolójára a slub- 
nyafürdői választókerületnek polgárai nagyban készül
nek, hogy megjelenésükkel is dokumentálják azt az 
igazi ragaszkodást és szereletet, a melylyel képviselő
jük iránt viseltetnek. A holnapi beszámoló alkalmá
ból megnyilvánuló kijelentések méltó czáfolatai lesz
nek annak tű zött és tendentiózus híreszteléseknek, 
a melyek azt szerették volna a nagy közönséggel 
elhitetni, hogy a mosóczi összejövetelen heves beszé
deket mondottak volna ellenében. A dolog pedig úgy 
áll, hogy még a nemzetiségi választók közül is töb
ben azt a kijelentést tették, hogy Justh Ferenczczel 
szemben, kinek a vármegye közgazdasága körül elé- 
vülhetlen érdemei vannak és a ki annyira bírja a 
választókerület polgárainak bizalmát — nem taná
csolják az ellenjelöltnek fölléptetésé!, mert semmi 
kilátás sem lehet az eredményre. Valamint tény az 
is, hogy épen a nemzetiségiek botránkoztak meg leg
jobban azon a felszólaláson, a melyet elég érthetet
lenül tett egy ember, a kinek pedig elég alkalma 
volt meggyőződni arról, hogy Justh Ferencz teljesen

önzetlenül szolgálja a közügyeket. Megtörténhetik 
ugyan, hogy ellenjelöltet fognak felállítani, de már 
most is bizonyos, hogy az éppen úgy el fog bukni 
Justh Ferencz ellénében, mint a hogy elbuktak az el
lenjelöltek atyjával és bátyjával szemben márannyiszor.

— Kinevezések. A Vall. és Közokt. m. kir. Mi
niszter Somogyi Gézát a znióváraljai állami tanító 
képezdének igazgatóját a VII. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába nevezte ki. Ezen előléptetés mint az igazi 
érdemnek jutalma nemcsak a Felvidéken, de az egész 
ország tanügyi köreiben élénk örömmel fog találkozni. 
Megérdemelt előléptetésben részesült még a turóez- 
szent-mártoni állami polgári iskoláknak egyik régi 
lelkes tanára Kertész János, a ki a IX-dik fizetési ősz ■ 
tály 3-ik fokozatába neveztetett ki. Polgári iskolai 
rendes tanítónővé illetve tanítóvá kineveztettek végül 
Akantiszné tíuthy Ilona s. tanítónő és Müller Vilmos 
képesített felső kereskedelmi iskolai tanár, mindket
ten a turócz-szt.-mártoni polgári iskolához.

— Előléptetések a felvidéki tanári karban. A 
Vallás és Közokt. m. kir. Minisier Paulik József tren- 
cséni, Chovai:o3ák Dániel trsztenai, Gyulaffy József 
lőcsei, Muszkalay Antal trencséni, Kun Ignácz, Jurko- 
vich Emil és Faith István beszterczebányai, Vojtás 
Mátyás selmeczbányai, dr. Layer Árpád, Reimlinger 
Gyula és György Alajos losonczi, Bauer József és 
Förster József lőcsei főgymnásiumi illetve főreális
kolai rendes tanárokat a VIII. fizetési osztály 3-dik 
fokozatába kinevezte.

— Gyászrovat. A múlt napokban hunyt el Bécs
ben kövendi Bardocz Károly nyugalmazott csendőr
őrnagy a F. J. r. 1. és több más kitüntetésnek tulaj
donosa 81 éves korában. Az előkelő rokonság gyászában 
itt a Felvidéken is sokan osztoznak, mert a közsze
retetben álló öreg urat itt is sokan ismerték és ő 
maga is igen élénken érdeklődött a felvidéki viszo
nyok iránt. Az újabb nemzedék már alig tudja, hogy 
Bardocz Károly majdnem 20 éven át volt a ruttkai 
vasúti telepnek gondnoka s mint ilyen vidékünkön 
is sok jó baráttal dicsekedhetett, a kik most igaz 
részvéttel gyászolják.

— Köziy. bizottsági ülések. Arvavármegyében f. 
hó 11-én, Turóczban pedig f. hó 12-éu fognak tartatni.

— Jegyző-választás Szucsányban. A Lencsó József 
körjegyző elhunytéval megüresedett szuesányi kör
jegyzői állomásnak választás utján való betöltésére 
f évi április hó 1 -jét tűzte ki a járási főszolgabíró. 
Az állomás elnyeréséért többen tettek ugyan lépése
ket, azonban mire a választás tényleg megkezdetett, 
Jelűnek Bertalan neczpáli jegyző maradt az egyedüli 
jelölt, a kit a nagyszámban megjelent választók egy
hangúlag kiáltottak ki jegyzőül. Ezt Újhelyi Attila 
járási főszolgabíró kijelentve kedélyes lakomára gyűl
tek egybe, hol Jelinek Bertalanról, ki mint jeles 
jegyző ismeretes, több felköszöntőben emlékeztek meg. 
Az iiy módon megüresedett neczpáli körjegyzői ál
lásra — mint halljuk — Reindl János jelenleg szu
esányi segédjegyzőnek van biztos kilátása. Jelűnek 
Bertalant szívesen látjuk a szuesányi körjegyzői szék
ben, mert reméljük, hogy további buzgó és lelkiisme
retes munkásságával sikerülni fog a nép bizalmát 
megnyernie és az ottani még mindig tisztázásra szo
ruló ügyeket véglegesen rendezni.

— Nevorál István ruttkai állami elemi iskolai 
tanítót és az ottani róm. kath. egyház kántorát, a 
nagyváradi székesegyházhoz második karnagygyá vá
lasztották meg és így ruttkai állomásáról lemondott.

— Színészet. Kunhegyi színtársulata, mely jelen
leg Turócz-Szt. Mártonban időzik, virágvasárnapján 
tartotta utokó előadását a régi tagokkal. Ezeknek 
nagyobb része már hétfőn, a szélrózsa minden irá
nyába eltávozott és e miatt a múlt héten az előadá
sok szüneteltek. Az újonnan szerződött tagok már 
együtt vannak, már próbákat is tartottak s az uj 
erőkjáprilis 7-én fognak bemutatkozni. Innen a társaság 
három előadásra Ruttkára, majd Zólyomba fogátutazni.

— Építési engedélyek. A suttói és nolcsói ág. 
hitv. evangélikus felekezetek iskolákat óhajtanak épí
teni. Minthogy pedig e czélból az épület felállítására 
kiszemelt telkek megszemlélése vált szükségessé, 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Újhelyi Attila főszol
gabíró és Dr. Ilaáz Simon kürorvos a helyszínén 
megjelentek és ezen alkalommal a suttói telket csak 
bizonyos feltételek mellett, a nolcsóit azonban fel
tétlenül alkalmasnak találták az iskola elhelyezésére.

— Tanulmány-ut. A turócz szt.-mártoni kereske
delmi iskola növendékei, mint lapunkat értesítik, tel
jes rendben és minden baj nélkül Végezték be tanul- 
mány-utjokat, a melyről különben fömunkatársunk, 
a ki szintén részt vett a kiránduláson részletesebben 
fog beszámolni. A résztvevők holnap már hazafelé 
indulnak Budapestről, a hol a társaság feloszlik.

— Áthelyezések. Jerzsabek József pénzügyőri 
főbiztos Alsó-Kubinból Szolnokra helyeztetvén át, he
lyébe Brolkó Lajor. p. ü. főbiztos helyeztetett Kubinba. 
A Vall. és Közokt. m. kir. Miniszter Sebesztha Róza 
breznóbányai és Bakáné Asboth Alma nagykikindai 
áll. po!g. leányisk. tanítónőket kölcsönösen áthelyezte.

— Az uj pénzügyőri felügyelő. A Duba Gusztáv 
felügyelő nyugdíjazásával megürült állomást most 
töltötte be a pénzügyminiszter, amennyiben a felü
gyelői teendők /ellátására egyelőre helyettesi minő
ségben, Pitlner Zoltán pénzügyőri főbiztost rendelte ki.

—. A róznahegy-koritniczai vasút. Mint Liptóból 
Írják azon nagy fontosságú kérdés mindinkább köze
ledik a megvalósulás felé. E tárgyban a múlt hó vé
gén Nagy Ferencz államtitkár elnöklete alatt tartottak 
tanácskoz.mányt. A Rózsahegy állomásból kiágazólag 
Oszadán át vezetne a vonal Koritnicza-fürdöig 24-4
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Turócz-Szt.-Márton,
kilométer utón. Az összes költségek 2.295.000 koro
nára vannak előirányozva tehát kilométerenkint 
94.057 korona. Tervbe van véve az is, hogy később 
Koritniczától-Beszterczebányáig is kiépitessék e va
sút a minek nagy hordereje lenne a környékén levő 
több ipari vállalat és gyár üzemének kiterjesztésére 
és készítményeinek kelendőségére is.

— . Szerkesztői üzenetek. ■■■ —
V. S. M., Lás/.lófalu. Az első küldemény már ki is van 

szedve, a másodikat is köszönjük és alkalmilag fölhasználjuk. — 
F. és M., Körmüczbányán. Alkalmilag ezeket is fölhasználjuk, de 
más aktuális közleményeket szívesebben látunk. Köszönjük s h í 
vesen üdvözöljük. — R. J., Alsó-Rubin. A hol nincs, ott ne keress. 
Ez ellen persze nehéz valamit tenni. A fődolog azonban az, hogy 
ha van valami, arról kapjunk értesítést kellő időben. Uusvét után 
felmegyek, de most előre jelezni fogom az időt. Szives üdvöz
let. _  Ruttkai. Nem közöljük. Végezzék el ügyöket egymás 
között. ________________________________  ...
121. tk. sz. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir■ járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré feszi, hogy Tálra f. m. b. r. I. vég
rehajtatnak Sluchli sz. Kovácsik Anna végrehajtást 
szenvedő elleni 414 kor. tőkekövetelés s jár. iránti 
végrehajtási ügyében a znióváraljai kir. járásbíróság 
területén lévő Stubnyafürdőben fekvő, a háji 152. sz. 
tjkvben I. 4. sor-sz. a. foglalt B. 6., 8. és 10. t. a. 
egészben Stuchli sz. Kovácsik Anna nevére irt ingat
lanra 1902 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanság az 1901. évi április hó 15. napján d.
e. 10 órakor Stubnyafürdő községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egye! 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatni.

Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1901. évi január hó 21-én.

Dr. Bedó Béla
kir. albiró.

Hirdetmény.
Jahodnik község volt úrbéresei részére közösen ki

adott legelő-illetőségnek egyenként való felosztása foly
tán a jahodniki telekkönyv részben átalakíttatott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre 
az 1886: XXIX.. az 1889:XXXVHL és 1891: XVI. t.- 
czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzé
sét rendelik, az 1892: XXIX. t.-czikkben szabályozott 
eljárás a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítésével 
foganatosíttatott.

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

és. 17. §§-i alapján, ideértve e §§-oknak az 1889. évi 
XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. §§-aiban és az 1891 :XVI. t.-cz. 
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is, — valamint 
az 1889: XXXVIII. t.-cz. 7. §-a és az 1891: XVI. t.-cz.
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886: XXIX. t.-cz. 22. §-a alapján történt törlések ér
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési kerese
tüket hat hónap alatt, vagyis az 1901. évi szeptember 
hó 30-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvijogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

b) hogy mindazok, a kik az 1886: XXIX. t.«czikk
16. és 18. §§-nak esetében — ideértve az utóbbi §-nak 
az 1889: XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegé
szítéseit is, — a tényleges birtokos tulajdonjogainak be
jegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli 
ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1901. évi szep
tember hó 30-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi ható
sághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
határidő eltelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nem külömben azok, 
kik az 1. és 2. pontban körülírt esetekon ki vili az 1892, 
XXIX. t.-cz. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik — ideértve azokat is, akik 
a tulajdonjog arányának az 1889 : XXXVIII. t.-cz. 16. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, — € 
tekintetben felszóllalásukat tartalmazó kérvényüket a te
lekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1901. évi 
szeptember hó 30-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte 
után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből szár
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik szemé
lyek irányában többé nem érvényesíthetik, az említett 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogok:)' szerzett harmadik 
személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a 
hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy 
.amennyiben azokhoz egyszersmint egyszerű másolatokat 
is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag .benyújtanak, az 
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi h^ósag, Turócz 
Szt.-AIártonban, 1901. évi inárczius íió I7-c,i.

120. szT 1901.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881-ik évi 

tőrvény-czikk 102. § a  értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a tettes turócz-szt.-márloni kir. járásbíró
ság 1901. évi V. 28. számú végzése köv.tkeztében 
Dula Máté ügyvéd által képviselt kk. Dula Máté 
társai javára, Lupták Máté blatniczai lakos ellen 
4200 rub. s jár. erejéig foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 1010 koronára becsült 1 
riska bika, 3 riska üsző, 1 tehén, 1 riska borjú. 2 ló 
hámmal, 2 vastengelyü szekér. 4 szekéroldal, 1 vas
eke, 2 borona, 4 inalacz, 19 db. szálfa, 1 gabona- 
tisztító, 1 szecskavúgó gép, szalma, széna, gabona, 
krumpli. 33 deszka, szobabútorok, 1 szamovárból 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a turócz szf.-mártoni kir. járás- 
bíróságnak V. 28/s. 1901. sz. végzései folytán 4200. 
rub. tőkekövetelés, ennek 1897. évi augusztus hó 
17—29. napjától járó 6%  kamatai és eddig összesen 
535 K 26 fillérben bíróilag már megállapított költsé
gek erejéig Lupták Máténál Blatniczán leendő eszköz
lésére 1901 évi április hó 22-ik napjának délelőtti 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók azzal hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alúl is el fognak adatni.

Turócz-Szt.-Márton. 1901. évi márcziushó 26-án.
Zathureczky Jenó,

kir. jbirósági végrehajtó.
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A „LA FLEUR”
szivarkapapir • • • • •
• • • • sz ivarkahü vely
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre karos 

hatással lehetnek, mellőztetnek.
A Jacobi Monopol % „íja Pleur“

t  szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok- 
c  nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá- 
j  nyoznak. — Kapható :
i  Wlx Miksánál T.-Szt.-Mártonban.
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXi

147. tik. sz. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Csernák Máté végrehaj 
tatónak Broder sz. Langsfeld Ilona és t. végrehajtást 
szenvedő elleni 780 korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a zniói kir. jbiróság területén 
lévő, stubnyafürdőben fekvő a háji 116. sz. Ijkvben 
A. I. 1. sor-sz. a. foglalt B. 5—9. t. a egészben Broder 
sz. Langsfeld Ilona, kk. Langsfeld Anna, Milán. János 
és Mária nevére irt ingatlanra 1832 koronányi meg
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1901. évi április 
hó 23-ik napján d. e. 10 órakor Stubnyafürdő köz
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a kiki 
áltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becs-illetve kikiáltásiárának 10 -át készpénzben vagy 

1881: LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1-én 3333. sz.

kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes érték papírban kiküldött kezé
hez letenni avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Znióváralján, 1901. évi január hó 22-én.

Bedó Béla, kir. albiró.

Jobb és megbízhatóbb
gazdasági- és kerti-magvak

íiem léteznek, mint a minőket 27 év óta szállít
MAUTHHTER Ödön

cs. és kir. udvari magkereskedése R i id a p c M ie n . 
rodák és 1 VII., Rottenbiller-utcza 33. szám. (Közúti villamos 
raktárak : / megái lóhe lye)117̂ ''-
Elárusító 1 VI., Andrássy-út 23. szám. (A m. kir. operával 
helyiségek: /  szemben.)=

Elpusztlthatlan „pluviusln" - férfi- osöképenyegok
(vizhatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- 
formábau, ' darabja 12, 15, 20 és 25 frt 

Különlegesség! Újdonság! „Trlnmpb" női és férfi- 
czipők, a légiin, kivitelben, frt 7'50, 8.—, 9 —

Flcbler-féle grázl elpnsztitbatlan lodenkalapok
frt ii'50

É r t e s í t é s  I  Az ószirés téli idényre a jóhirnevli Hol zer  Simon b u d a p e s t i  ezég 
mintaraktárát a következő czikkeke nézve volt szerencsénk elnyerni: női kabátok és felöltők 
gallérok, cápp, bakfls-kabátok és gyermek-kabátkák. E csikkekből igen gazdag s változatos rak- 
tarunk lesz, mely körülményre már most kivjuk fel a t. közönség b. figyelmét. -

Salon-szőnyegek a legjobb kivitelben.
Valódi rnmburgl vásznak (jótállás melletti

30 röfds frt 12 — 14 — 16 — 18.— 20' 
54 röfös frt 35'— 40'— 50'— 60'—
18 rőfös frt 7 — 8'— 10.— 12'— 14 - 
egy darab kész lepedő frt 150

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 101 ooooooooooooooooooo o o o o o o o o o o o
Qoo _______________________________________
q  Óvjuk lábainkat a m elegtől, n ed vesség tő l és izzadástól.
g Nincs többé lábfájás!
o  Sem tyúkszem, sem lzzadós láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem lábégés. Rövid idei

o “S r  awakasSSs foJffpHüs illlM iifllllili
O  látja el.

Kettős vastagságú 1 f r t 20kr., egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr.,gyermekeknek fele
z.8i,eiSt‘i a Pí é:'^kitűnőségét legjobban bizonyltja, hogy a « «  _

OS. és kir. közős hadseregnek és am. kir. honvédségnek eddig 2 2 . 5 0 0  p á l  szállíttatott.
Viszontelárusitóksak árengedmény fe,ifkri|* l * 3vil^salí|i. ujánvélellc' va?v a pénz előlege. beküldése mel-■------  , ,le“' '  ••viUgonttsok. prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen.

k u 1 elárusitás Turócz-, Laptó-, Árva-, Trencsén- és Nyitra-vármegyék részére
T A TT ”^ 8̂ es^ ru betéti társaság* képviselete és elárusító raktára •
LÁNG M. és Pia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban.

) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O Q Q O O O

■ i N  i h i j m ;
sz iv a r k a 

papir
és az abból 
előállított 
hasonnevű

sz iv a r k a 
h ü vely

Turöc-sst..márioni magyar ny mda — Moskőezi E.-né.

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja 
Lgy kíséret erről mindenkit meggyőz. “V I  

Moskóczi Ferenciné üzletében Turóox-Sit.-MártonbiiuKapható:
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