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Intelligenciánk és a vidéki 
sajtó.

A vidéki sajtó ma már számottevő té
nyezőként szerepel nemcsak politikai, dr 
föle' társadalmi életünkben, s döntő befo
lyást érvényesít összes kultur-törckvéseinkre.

A vidéki hírlapirodalom az utolsó két 
évtizad alatt oly óriási lendületet nyert 
hogy a hatvanas évek közepén ilyenre még 
csak távolról setn gondolhattunk, s még a 
legvérmesebbek sem táplálták magukban 
azon reményt, hogy a század utolsó tizedé
ben oly kiterjedt vidéki hírlapirodalom ke
letkezzék, aminő a mai.

Körülbelül ncgyedfélszáz vidéki hírlap és 
folyóirat áll a magyarság s a magyar ál- 
lameszme szolgálatában, édes anyai nyel
vünkön terjesztve a közművelődést még a 
legelreitettebb, a legíélreesőbb vidékek zu
gaiban is.

És ez minden esetre arra mutat, hogy a 
magyar nyelv s a magyar allameszme hódit 
s tért foglal mindeníelé, minden irányban.

A  vidéki magyar hírlapirodalomnak nem 
csekély része van abban, hogy az imént 
megejtett népszámlálás eredménye nyolc
millió magyart mutathat fel.

Amerikában tudvalevőleg nemcsak minden 
város, de minden népesebb gyarmat és te
lep sajat közlönynyel bir De mig ott a vi
déki hírlapirodalom jogosultságát tisztán 
csak közgazdászat! eredmények igazolják, 
addig a mi vidéki hírlapirodalmunk létjogat 
magasabb indokokból eredeztethetjük, abból 
tudniillik, hogy nálunk, még a iegtözsgyö- 
keresebb magyar helyen, a magyarság kö
zepette megjelenő vidéki lap is első sorban 
nemzeti missziót teljesít.

S e missziót hévvel, lelkesedéssel, valódi 
hazafias érzülettel jcljesiti.

Hogy ezen hivatását a fővárosi sajtó is 
készséggel ismeri el, annak mindinkább több 
több bizonyítékát látjuk ; s eredményeiben 
azt tapasztaljuk, hogy a vidéki hírlapiroda
lom tekintélyes kiegészítő részét képezi ama 
nagy hatalmasságnak, mely epithetonnal 
minden müveit államban megtisztelik a 
sajtót. Mert a sajtó valóban a nagy hatal
mak egyike!

Zsurnalisztikával foglalkozó országos kép
viselőink előszeretettel keresik fel a vidéki 
sajtó hasábjait is, tudva azt, hogy eszméik 
gyakorlati eredményt csak akkor mutathat
nak fel, ha azok a szélrózsa minden irányába 
elvettetnek. Országos érdekű, s a társadalom 
regenerálását célzó terveik csak úgy válhat
nak általánosan ismertekké, ha azokat az 
ország közlakósságának minden rétegével 
közlik. S erre legjobb, leghivatottabb és 
leghálásabb talaj: a vidéki sajtó.

Ez elismert szempontból kiindulva vettük 
kezünkoe a tollat, hogy intelligenciánk na
gyobb méivü szellemi támogatását hívjuk 
fel a vidéki sajtó iránt.

Vannak vidékek, hol a helyi sajtot az 
intelligencia teljes szellemi erejével támo
gatja, s nem merülhet fel oly köz-, vagy 
társadalmi ügy, melyuéi ne hallatná nyoma
tékos szavát; vannak ismét vidékek, hol 
csak úgy néha-néha veszi fel a tollat az 
intelligencia egyik-másik tagja, ezt is tálán 
csak oly alkalmakkor, amidőn nagyon kö
zelről van érdekelve; s vannak végül oly 
vidékek is, hol az in*e!ligcncia egész közö
nyös szemlélője azon nemes irányú törek
véseknek, amiket az illető helyi lap prog-

rammjaban kijelölt, s megvalósítani ipar
kodik.

Általában véve azonban azt tapasztaljuk, 
hogy az úgynevezett tollforgató intelligencia 
többnyire nem támogatja lapját azon arány
ban, amelyben szellemi tehetségeitől joggal 
vamunk lehetne,

Pedig tehetné ! De nemcsak tehetné, sőt 
kötelessége is volna sorompó elé állani 
mindannyiszor, amikor cgy-egy megoldandó 
társadalmi kérdés felmerül, vagy valamely 
a közre kiható tény megvalósításával fog
lalkozunk.

4 Intelligenciánknak mindenha kötelessége 
támogatni azon lapot, mely érdekeit képvi
selni hivatva van.

Az intelligenciának szellemi közremükö- 
ködésc azon város és vidék műveltségére, s 
fejlődött gazdászati és kereskedelmi viszo
nyaira mintegy reáüti a bélyeget, s követ
keztetést hagy vonnunk egyebekre is. A 
müveit intelligencia közreműködése első élet
föltétele a vidéki lapnak.

Minden vidéknek megvan a maga speciá- 
ális érdeke, ezen érdekek küzdtere a helyi 
sajtó, s a küzdtér porondján kell, hogy 
méltó harcosok jelenjenek meg, mert a csa
tározás csak úgy lehet érdekes.

S ha a vidéki sajtó, a helyi lap, minden
nemű, a közjóra" üdvös hatású társulási, 
vagy egyébb eszmét, mely időnkint felme
rül, lelkesedéssel pártol; ha a vidék speciá
lis érdekeinek buzgó harcosaként mutatja 
magát; ha mindenkor honett iparkodik ma
radni ; ha a személyes érdekek zsoldjában 
nem á ll; s ha az egyszer hangoztatott he
lyes elvek következetes keresztülvitelének 
feladatat tűzte k i: akkor ez a vidéki sajtó, 
ez a helyi lap, teljes önérzettel szóllithatja

j fel szellemi közreműködésre az intelligenciát,
| mely bizonynyal nem is fog késni a meg- 
! jelenésben.

Sokat, nagyon sokat lehetne még az in
telligenciának a vidéki sajtóra való jótékony 
hálásáról szótanunk, de ezt hagyjuk ; egy
szerűen csak arra hivatkozunk még, hogy 
az olvasó közönség az intelligencia és a vi
déki sajtó frigyét a legszebb, legdrágább 
kapocsnak tartja, mert hozzá is közelebb 
hozza; s büszke öntudattal tekint intelli- 

I Eddájára, mert megnyugvást szerez arra 
nézve, hogy a társadalom, melynek körében 
mozog életképes, hasznos tagokkal dicse
kedhetik.

MEDOR.

Küzdelem nélkül nincs béke.

(I.) Nemcsak a társadalomba szövetkezett 
emberek, de a társasélet és közös munkás
ságnak élveiben gyönyörködő állatok is igen 
kedvelik a békét, mint hasznos törekvéseik
nek jótékony elemét. Ki ne tudná, minő 
nagy eredményeknek szülőanyja az igaz 
béke ?

Példabeszédünk tartja: »Jobb egy béke 
száz hadnál A  békének üres helyét ördög 
foglalia el. . .« >Adjon Isten bárom b— t, 
bort, búzát és békét . . . »  így köszönt föl 
gyakran a magyarember. Az »áldás béke- 
séggel. való üdvözlés is ős idő óta mind 
maiglan igen szokásos népünknél, mindamel
lett, hogy a vitézség bizony nem hiányzott 
erkölcseiből.

Tudnivaló azonban, hogy a valódi béké
nek, mint a sors nagy jótéteményének, épen

T Á R C A

Asszony politika.

Szögvcgi Tihamérné önagysaga két hóna
pit töltött mull nyáron a sz — i kies fürdő
ben. Tudja isten miért, miért nem, de S/.ög- 
véginé úrnő a világ minden kincséért sem 
tudna csak egy nyáron is elmaradni a für- | 
dflzéstöl még akkor sem, ha a cséplés 
végezte után, összes terményét kellene is c 
miatt eladni, vagy ha férjének terden allva 
kellene könyörögni valamelyik takarékpénz
tári igazgatónál pár száz forintnyi kölcsön 
megs/avazasa miatt. Feltűnő m-g a mindent 
tudni szerető világ c őit, hogy a csinos kül
sejű és büszke magatartasu s meg csak 
élemcdoit korát elő asszonyság mindig egy 
és ugyanazon fürdőbe jár, mely talán aion 
okból magyarázható ki, hogy az sz— i für
dőnek csinos fiatal orvosa van, aki lelkiis
meretesen jár ol, mint nőtlen ember, a nők 
szívbajának gyógyítasz korül.

Szögvcginc önagysaga teljesen üdült álla
potba jött haza a fürdőből, de hogyan is 
ne, mikor az a kedves táj oly éltető, a 
levegő oly Üde cs balzamos. a vendégek 
oly baiálságosán összetartok, hogy valósá
gos elvezet közöttük átmulatni a íurdo éva
dot, ha ehez gondoljuk a régi ismerős orvos 
mindenre kiterjedő figyelmet, előzékenysé
gét, valóban nem csodálkozhatunk, ha őnagy 
saga igazi boldogan tér meg ot epedve váró 
férjenek karjai közé. Igaz, hogy a viszont
látás öröme nem szokott tartós lenni, mert 
a férj gyakran vesz maganak annyi bátorsá
got. hogy említést tesz az előtte kissé túl- 
magasu k látszó költségről, melybe a für

dőzés került ha másért nem. hat azért, mert 
közeledik a váltó törlesztés ideje. Ilyenkor 
aztan következik tiz-husz uapnyi rövid ideig 
tartó perpatvar, mely csak asért ér néha 
véget, hogy újabban kezdődjék. Mily bol
dog volna ónagysága, ha az ilyen apró fél
reértések alkalmakor is gyógykezelhetne a 
kedves doktor . . . !

Az idei fürdőzésből még hasa sem jött 
őnagysága, már neszét vette, hogy inig ö 
vigan töltötte napjait, addig íérjeura sem 
szomorkodott egészen, hanem keresett némi 
szórakozást ózv, Szőlösyné és Rigómezei 
Tamásné t irsasagban. tehát két vigasztalója 
is akadt ! Hja, de ami az asszonynak szabad, 
nem szabad az a férfinak . . . ekként okos
kodott Szügvéginc urnö és boszut forralt 
azok ellen akik behatolni merészelték az o 
családi szentélyébe . . .

Szögvégiiu' őnagysága nem hirielcnkedte el 
a dolgot, hanem óvatosan járt el abban. Az 
elővigyázatos asszony nem ron ott egyene
sen vctciytarsnöirc, sót szívesebben társal
gót velük, hogy meggyőződést szerezhessen 
ha igaz-e, amit a fama suttog. Hja Szögvé- 
giné politikus asszony . . . !

Szögvcgi végtelenül örült, hogy neje az 
egész dologból nem tud, vagy legaiabb 
nem akkar tudni semmit . . Örömmel latta
hogy a három asszony mily szívesen eltár
salog együtt . . . Nodc jó lesz nagyon nem 
örülni a szerelmes Szogveginck, vegén csör- 
dit az ostor és tisztit cgbol is leüt némely
kor a villám . . .

Egy szép Őszi esten ozv. Ssölösyné és 
kigórnezei Tamasne férjével együtt vacso
rára volt meglnva Szögvégiekhei. A házi
asszony csupa szívesség volt, beszélgetésük- 
tol legőszintebb baralsagra lehetett következ
tetni és mégis győlölték egymást halálosan.

—  Tudjátok-e, kedveseim, hogy holnap 
Pestre utazom ? Nem volna kedvetek velem
jönni a szép fővárosba ? Most úgyis olcsó a 
zónázas !

Szögvcginc asszonyság utazási ajánlata 
elíogadatlan maradt, hanem c helvütt a 
nővendégek mindketteje hamiskásan oda 
pillantott a háziúrra, mintha mondtak volna : 
ismét szabad lesz a vásár, de ez a latható 
orom nem marad figyelem kívül Szogvéginé 
fürkésző tekintetette előtt.

A figyelmes vendégek átlátták, hogy soká 
idozniők nem leltet olyankor, midőn a házi 
asszonynak a pesti úthoz kell készülnie, 
gyorsan oss/.cszodiék magukat és eltávozták.

Másnap Szögvegi midőn felébredt álmá
ból. neje már nem volt, szobája becsukva 
volt, — tehát bucsuzas nélkül ment el a 
hűtlen asszony, gondola maga bán a házi ur, 
de sebaj máskor is úgy szokott tenni. A 

I magát szabadnak érző ember ünneplő ruha- 
I jaba ollózott, asztalhoz ült és tóle telhető 
i tisztességei megirt kel levelet A levelek 

egyike Szőlő .ynéhez, — masika Rigómezei- 
nehéz szolt és a meghitt cseled közvetítésé
vel gyorsan expediaitatott . . .

Délelőtt tiz óra . . mar itt kellene len
ni SzölÖsynénck . . .  ha késik itt fogja talál
ni Rigómezcinc . . nem jól tűztem ki a 
terminust, mert ha a ket asszony találkoz
ni fog, a titok fel lesz fedezve . . . akkor 
őrizzen isten a felesegera nyelvétől . . .

—  Aha, nyílik a kis kapu, Szőlösyné 
jón . . .

Kevés idő múltán kipirult arczczal pihegő 
kebellel toppant be a szép özvegy és min
den bevezetés nélkül forró, szenvedélyes csó
kot cuppantott Szögvégi uram ajkaira1

— Megvarakoztattal Zsuzsó.
—  Nem jöhettem előbb, pedig úgy vágy-

talak mielőbb láthatni . . . Hiszen én téged 
oly forrón, szeretlek, mint eddig, sőt jobban 
lángolóban, de az aggaszt végtelenül, hogy 
nőd megzavarja szerelmünk boldogságát . . .

—  Soha . . . soha . . . ! lön a sokat
mondó válasz . . .

—  Soha . ismétlé önkéntelenül az asz- 
szony, mialatt csókjával halmozta el Szőg- 
végit.

A  szerelmes suttogásokat közeledő léptek 
zaja zavarta meg, melynek hallatlara szétreb
bent a csókolódzó pár. A  felriadt asszony 
megijedve kiáltott : szent isten, Rigómczeiné 
jön, hova rejtőzzem l

—  Gyorsan, gyorsan, rejtőzz a siffonba . .
Alig záródott be a termetes siflfon ajtaja,

Rigótnczeint roppant a szobába, halkan, 
mégis elég érthetően monda, kissé korábban 
jöttem, miként leveledben hívtál, de az ilyen 
férjes nőknek nem lehet tetszésok szerinti 
időben vizitelni.

—  Foglalj helyet irma.
—  Köszönöm, hat meg sem csókolsz te 

hütelen. de mondd csak, miért vagy oly 
zavart, lalan megbántad, hogy találkára hív
tál ? Szép nagyon szép . . . eddig határta
lan szerelmedről beszéltél mindig és most 
hidegen fogadsz, hja ilyenek a férfiak 
Tudom, ismerem hidegséged okát, nőd meg
érkezte szétdulta boldogságunkat, pedig . . . 
nodc nem szolok . . .  eh mégis csak kimon
dom, hat őt lalan nem szereti a fürdő 
orvosa . . .

Míg Szogvéginek cképen hunyta szemére 
hidegséget Rigotnmczeiné, a sifTonban leir- 
hatlan kínokat állt ki Szolósine, mely nem 
onnan származott, hogy végig kellett hall
gatnia vetclytarsnöjc szerelmes csevegései, 
hanem a silTon másik szögletében megmoz
dult valami cs eltol szörnyű mód megijedt



nem csekély ám ai  ára. — Küzdelembe kerül 
az, még pedig olykor igen is áldozatos küz
delembe

De ugyan hány érti igazán: mi a béke 
s harc valódi fogalma, úgy a mint az ész
szel megáldott emberhez méltó ?

Hányadik az a nagy sokaság között, a ki 
egyiknek úgy. mint a másiknak nagy fölté
teleit, jogait s kötelességeit; ha nem is épen 
Hugó de Groot magasult elméjével egy 
színvonalban, de csak az ép ítélet természe
tes fölfogása szerint kellőleg tudja . . . ?

A merőben érzéki felfogás ezt is amazt 
is csupán érzéki értményben veszi. Mit tud 
ő arról, hogy e két ellentétes dolog között 
minő kapcsolatot ismer a szellem e 0  kép
telenségnek tartja u beké küzdelmét s a 
harc békéjét, valamint azt is. hogy mindket
tőnek valódi alapja egy és pedig észszerű- 
lég azoD egy : a k ö z ü g y n e k  i g a z á n  
hű s f é l t é k e n y  s z e r e t e t  e.

Nem erre vonatkozik-e ama közmondá
sunk is: >Ki a békét nem szereti, hada
kozni sem tudr<

A történelem nem igen bírja fölfogni, 
hogy van a cél s öntudatos ember előtt va 
lami. amiért kötelességéül ér/.i, ha kell, sze
mélyes rokonié lével is küzdeni és saját 
maga ellenével kezet fogni, igen sót saját 
önös érdekeivel, érzéki vagyaival is szembe 
szállani, a mi bizonyára a legnehezebb tu- j 

sák egyike.
Azon felszeg gondolkodásúak, a kik egye

dül csak anyagi érdekeket tűznek ki az élet 
pályául : nem képesek ama módok iránt
eligazodni, melyeknek a társadalom az ő 
közjólétét szilárdul biztosíthatna. Hisz a 
csupán anyagi és önző érdekekre alapított 
társadalmi szövetség valóban csakis agyrém. 
Hisz a valódi emberi lénynek felét sem teszi 
ki az a gyarló anyagi rész.

Ellenkezőt vitatnak ugyan azok, a kik a 
mérlegelhető súlynál egyebb súlyt nem is
mernek. de minthogy egyszersmind önma
guk tanúsítják gondolkodásuk képtelenségét 
állításuk ugvmint melynek semmi alapja 
sincs, tekintetbe teljességgel nem vehető.

Miheiyest lehat egész embert teljes valo- 
ságában veszünk tói, ott a szellemi alap a 
fő: különben csak oktalan tömegül kellene 
tekintenünk föisóvárgo nemünket.

Kétség kívül nehéz úlylyal húzza ót le- j 
felé a néha igen is nagy kedvezéssel apoi- 
gatoit porhüvely; de azért, ha igazan jót 
akar, c.-ak annak a belső valójának kell erőt 
engedne < oly jólétre törekednie, a mely 
szellem, mivoltát is minél teljesebben kielé
gítse.

Mar e föladatat egyesnek és a sok egyes 
által az egésznek célszerűen megoldania bi
zony nem könnyen sikerül.

Zokon érzi ezt minden belatóbb értelmű 
azért vív rcjévcl és Váltig harcol :
mindaz k i az em ber, re nd i hetest keliöen íól-

Szőlósyné, • nem mert szóllani. hogy el ne 
árulja mag.. U.gómezemc elolt. Szőlosyné a 
siflfon <■ ;■  k s gi lébe húzódott és meredt 
szemekkel ti../• •<'. a má ik ogletbc, mely
ben untalan mozgott vaiami, de a homály
ban nem *iiet- t megtudni ki-, vagy mi 
létét

Egys/i r . ak hangos ikoltas, zörej hal
latszott a if b '. /. gvégi és Rigoniezciné
rémülve hallottak .» különös zajt. Egy
szerre ro ■ .. a flórt ajtaja: felnyitnyi 
és bámulva v . i-  hogy a siffonban
Szőlösyn- aj i t in fék Ugyanakkor a 
téli bűnt ni) • másik .zugiéiból, Szög 
véginc . ri •.i i ti la és harsány
hangi.. i • , .ek hitvány sze
reimé , -;r. • • megszégyenülve ro
hant ei, Szti . •[ . g-"- ni: pedig gyor
a: » el áj ul t Sző

lő -> • i . 1  0 lasi.il ma
gyara in . .j-u • h.."t csak azért
mondta, u J :k h )gy meg
bi/u , . . . .  a nit a világ
szerelmi- • /. .. • :ncsétlen*é-
gökt pe • ff icjto/.őtt, a hova 
késül. S.o . ii<: uk .cs.ul* Kigóinezciné
Ciol.

I fogta. így az emberi küzdésnek főtárgya, t.
i. hogy folytonos szellemi tökélycsbülós által 

1 boldoguljon.
Annál terhesebb a társadalmi fejlődés c 

i vívása, minél inkább fogva tartja érzéki bi- 
, lincse a sokaság értelmét, hogy valódi ja- 
1 vanak még csak fülfogasára is szerfölött kó.
I sedelmes ; mert hisz a legtisztább belátás 

is még csak a kiindulás pontot képezi a ki
tűzött cél fele, melyet a helyesen megér- 

| lett igazsúgnak megvalósításával érhetni el. 
A tudástól a cselekvésig olyker igen me

redek ösvény juthat; és az értelmi erőnek 
I gyakran vajmi nagy kínjába kerül az akara

tot meghódíthatnia
A nemzeti önfenntartás és minden javai- 

! nak minél szilárdabb biztosítása, sőt gyara- 
I pitása kiváló kötelessége minden jóravaló 

társadalomnak és a társadalom minden cp 
j tagjának.
I És hogy c meggyőződés nélkül az egyc- 
I sek önérdekü törekvései csak u gyarlóbb

I' állati tevékenység somba törpülneb, úgy 
hogy pé'daul a méhek és rokonnemüek 
munkássága mellett szégyent is vallanak. 

Nemde van mit tusakodni odáig, inig a 
I valódi öntudatot es Igazi kutclességérzctet 

a/ egész nemzetben fölébre.. leni sikerül.
Mondogassuk-e meg tovább i... mi a Duke 

nehéz küdclme cs hogy kiket illet e nem 
könnyű viadalban való aranyos részvét ?

Oh ne, csak azt ne. túlságos efféle okos
kodásból ennyi is. Azután jogukról szólana 
az írogató, nemcsak kötelességekről, avagy 
hatba mar csupán intelmekre szorítkozik 
kissé fölebb az okfük s befolyasossabb té
nyezők felé irányozgassa hangját, mi majd 
amúgy is tudjuk teendőink sorát.

Ilyesmit nem egy olvasó gondol és tálán 
hangoztat is ellenünk.

Ámde mi nem tehetünk róla . Ifa épen 
kosarat kapnánk is szinte szívességünkért : az 
lássa, a kinek másképen tartja kedve. —  A 
mulattató szerep különben sem szakmánk, 
komoly dologban nem is tartjuk azt alkal
mas modornak. Tegyék azok, a kik úgy 
vidoran tudják bclétancoltatni feleiket a 
legnagyobb veszélybe . .

Aztán állításaink bö igazolásara s tapasz
taláson kivül, utalhatnak mindazon gondos
kodók megjegyzésére, kiket sem éhség sem 
szomj, sem hiúság, sem önérdek, sem ön
teltség vagy bármi más balsag nem ösztö
nöz szóra, vagy írási a, hanem a megveszte
gethetetlen igazság-szeretet és használni tö
rekvés a jó ügynek, mit minden valódi 
hazafi első kötelességéül ismer.

Dr. Csósz.
(Folyt, köv.j

N ő k é p z é s  é s  n e v e l é s .

— Országos nőképzö-cgylet. -

A megoldásra váró társadalmi és ne- 
elési kérdések sorában a nőnevelés egyike 
legfontosabbaknak és legsürgősebbeknek. 

Reális korunk n,p, nap után mondhatni 
villám gyorsasággal halad előre izon az 
utón. hogy a női n niet évezredes nimbu- 
sától megfossza, az eszme :;, i-ég, gyöngéd
ség piedesztá iáról 1- s uliit a s belevonja 
a mindennapi munkálkodás forrong'- lég
körébe.

Korunk szellem- e viszo: vai ugys Ív n 
: kényszereik . n t. hogy kilépve a csalad 

szűk köréből biztosítsa magának az önái ú 
megélhetés lehetőségét minden eshetőség- 

, gel szemben, sőt a családi élet körén be üi 
I is megkívánja, hogy a kenyérkereset nehéz 

munká éban mely alatt a erő férfi 
már-már roskadozni kezd. részt vegyen s | 
ő a vünge megfelezz- a t az erőssel.

Kívül ■ nék ( sorok célján fejtegetni azt 
i hogy i kényszer mennyiben h it vi-sza n 

nőknek természet öl nyert hivatala a 
családin víg rovására annyival inkább, 
meri e baj orvoslása csakis ön ina gát ’>l ki* 
f-jl'-do lioszah; arsnőlmi t -laknia- 
utján várható

Ha már a /.tik maiul - k ih u ii \> i 
szólv.i'i egyéni hivatás b-. tölti, énéi szűk e 
ges hogy a nő nemcsak luda.aval h n m 
tudásával is bírjon mindannak, a m n i, 
hitvesi anyai cs háziasszonyi köteissége- 
nek teljesité-éhe:', ni- kívánta k, mennyivel 
inkább szüksége? az oly nőnek, ki* hely
zete mar eleve arra utal. hogy ex-stenciá a 
biztosítása végett, oda ál-jon a munka me
séjén a férfiak sorába s ugyanazon teen

dőknek helyt álljon, hogy az ily nő bírjon 
is ama feltételekkel, azokkal az ismeretek
kel. a tudományoknak, a gyakorlatnak és 
testi erőnek azon fegyvereivel, melyek a 
nem neki szánt pályán számára győzelmet 
biztosítsanak.

A leányok nevelése és tanítása, mely’ 
ezelőtt a fiukéval karöltve haladt egy da- 

j rabon s aztán elválva tisztán a háziteepftők 
| elsajátítására szorítkozott, ma a kora 

gyermek-években különválva, önállóan in- 
I dúl és halad tovább, átvevén az altalános 

ismeretek köréből mindazt, a mi nem áll 
| ellentétben a nő hivatásával, s fokozatosan 
í és rendszeresen képezi és képesíti a leány 

gyermeket arra, hogy a szükséges ismere
tek birt >kában önerejéből is megélhessen, 

l)e vajon ci- g-e ha a nőncvelrt intézetek 
lehetővé t zik leányainknak a jelzett is- 
merntek el ajUitásat s azon műveltségi fok 
megszerzését, mely őkej, sok tekintetben a 
férfiak:.a egyenjogúságba helyezi ?

Nem-e Ki |i. hogy főként és első sorban 
tekintse hivatásának a nők nevelésére hiva
tott intézet, hogy a gondjaira bízott 
leány kban nemük gyöngéd tulajdonságait: 
a nőié s get. a családiasságot, háziassá- 
■ ol. gyengédséget, szelídséget, nyájasságot 

ébiessze fel és fokozza, hogy megismer* 
tcs.sc hivatásának fenkölt és magasztos 
céljává:, hogy az ismeretek elsajátításával 
ne tegye a nőt tudásában elbizakodott, 
száraz piofeszszorrá ham m azok nyomán 
rávezesse ama lelki tulajdonságai felisme
résére s szellemi tehetségei érvényesítésére, 
ni' Ivekkel az i di < otthoni, u boldog csa
ládi kőit vaió-ago-. töidi paradicsommá 
varázsolhatja.

\ utóban ez az igazi nóueveiés célja s 
csai e kettőnek helyes összekapcsolásával 
nevelte lünk a hazának es a társadalom
nak hivatúsukii k megfelelő, derék müveit 
magyar nőket

E gondolatok foglalkoztattak bennünket, 
midőn egy i mert kitűnő kúuyneveiö-imé- 
zet: az őrs. égős nöképzőcgylet által fenn
tartott fövárpsi zöldfá i, ■ .*i tanintézetnek 
idei évzáró ünnepélyén megje.rnlünk.

Mert a mi eddig mint homályos vagy és 
sejtelem élt le.künkben a nők igazi hiva
tásáról, a helyes nőnevelésről, azt itt szem- j 
tői szemben megtestesülve láttuk. Láttuk 
fokroi-fokra mint a piramis lépcsőfokait, a 
picike csöpp kis leánykától, a kit sírva 
hoztak ide édes annyja vagy a kisdedovónő 
megszokot köréből, a fe-erdiid, kifcjiett. 
világba lépni készülő leányig, a ki immár 
képesítve van, hogy maga vegye át a.on 
újabb ieanyuemzedék vezetését es neve é 
sét mely most jut oda. a hol ő néhány év 
előtt kezdette.

K eicslegcs d o lo g  v o .n a  e he lyen , a z  orsz. 

n ö k ép zö e g y let kitűnő !..n in lé z e :e n ck  úgyis j 

jó i ism -Tt szerv eze tév e l fo g la k o z n u n k - 
H iva tását, c é ljá t es rö v id  tö rtén e tét azon- , 

bán 1-g yen  szab ad  a in téze te ié t fen n tartó  ] 
egyesü let e z  é v i k '-zgyü ies n \ ere  ■ l ’a iuó  

szül. l ie n ic z k y  H e n r i i  e ln o kn ö  m eg n yíló  

be széd e  a apjan a kö vetkezőkb en  ism ertetn i •
».\ »iU évek végén, a nőnevelés előaioz- 1 

di a u érdekében, jelentékeny mozgalom ' 
jött létre. A kezdeményezést e téren a no- 
képző-cgyiet indította meg. mely célul 
tűzte ki. ho.-y a nők értelmi kiképczletése 
magasai.b lókra emeltessek.

A .Nökepző egy et* célja elér-, érc barom 
irányban tevékenykedik, egyik eszközéül 1 

választotta azt, hogy lH(»9-ben e.g; -.érvényt | 
nyújtott be a ke-pvis . házhoz felsőbb leány- | 
iskoiuk felállítása ctdekénvn, HUUU n - ala- 1 

írásával támogat.a. I. kérvény; l) e á k i 
Keretje telte le a ii i. a .tálára, mely a 
kö. oktatásügyi mnnszt mek l-U kiadva 
-intézkedés v. gett.* Ezen kérvény alapján 
mely én az eload..n<ió ta..tárgyak voltak 
kijelölve, T i-süllek hazan-uan a felsőbb 
-e-uiyi.sl.o au

•Masi e /.közül ezt inegei zöleg 18I»7- 
b n egv leány ne ve -ta untézete. létesí
tett a egyiut, melyben elveinek meg alósi- 
tasara u y it'-tta ssze .. tantervet, hogy 
a növendékeknek, . a a nő ep- unfolyamot 
befej /ték iiol mái is szép ismeretkört sze
re, hetek - műre ei lék l í  1 . eves koru
kat, a lélektan gondolkodás. «• - . -eg 
ne ' x c in -i zertan. az eszi - tika nu- 
gy..r i oda -intő cn.t. eh ruta adu sek elő 
a ha om le eLő - ztálybau Örömmel 1- - 
kinthe ütik ez inlczetünkr . inc ; neme ak 
búzánkban de kü.Iöidön is ritkítja pujjat

Egyletünknek még harmadik feladata is 
van. melyet szintén szem eiótt kell tarta
nia; ez pedig az- hogy u nőnevelés terén 
minden mozzanatot éber figyelemmel ki- 
sófjen, úgy hazánkban, mint a külföldön 
i s ; kövesse és létesítse mindazt, a mi jó 
a ferde irányt pedig törekedjék megcáfolni 
h°?y e téren nehezen kivívott eredmény 
ködfá yolkópen el ne tűnjék, hanem fejlőd
jék tovább és haladjon.*

Ezek után a nagyérdemű olnüknő azon 
többek altul hangoztatott nézet ellen kelt 
síkra, hogy a nevelés-, lélek- és gondosko- 
dastan oly szaktudományok, melyeket csak 
a nevelői pályára lépőknek kel! tanulniok 
Hogy r-z nem igy van s hogy minden nő
nek. minden anyának mennyite szüksége 
van e tudományok ismeretére, azt a nagy- 
tudomány u és széles ismeretkört! elnöknő 
fényes, szónoki lendületű beszédben bizo
nyította.

\ beszédnek e kiválóan fontos részletét 
a következőkben ismertetjük:

\ nőnek, mmt anyának, legfőbb hiva
tása bog) a saját vermeké: öntudatosan 
kívánt Sikerrel tudja nevelni. E bői kö
vetke ik. hogy a nev-lőnek s az nyának 
egy és ugvanaz a feladata, egyi á nyban 
ugyancgy cél felé kell közremük - dniök| 
vagyis egymást kiegószfoniök. teli át ha
sonló szellemi és értelmi képzettségre van 
szükse -ük iMegnngedhetö, sót kívánatos, 
ho.;y a n-velőnő több technikai ügyesség
gel bírjon, jobban tudjon zongorázni, raj
zolni ékesebben id ,;en nyelveket beszólni, 
szeb.) kézimunkát készíteni, mert ö foglal
koztatja a növendékeket, de l e l k i  m ű 
v e l t s é g r e  a e á l l j o n  a z  a n y a  
a l a n t a b b  a n c v e 1 ő n Ő n é 1.

A lélektan az cm éri szellem tehetségeit 
ism r.eti; útmutatást nyújt miképen jutha- 
ember- és önism réthez és erkölcsi szabad 
akarathoz, a< ember e legkiválóbb méltó
ságához. A logika, vagy a gomioikozás 
tannak azon nagy becse van, hogy ben
nünk a gondolkodás törvényeit világos 
tudattá emeli, mc ;lauit, hogy kerüljük a 
tévedéseket, megmutatja, miként lehet a 
helytelent es hamisat felismerni, az igazsá
got keresni és megszeretni, a tudnivágyat 
a világossághoz vezetni. Az esztétika arra 
tanit. hogy a szépben eltalálhatjuk az esz- 
mé', a nemest, az ideált ! A nevelés-tudo
mány útmutatás: nyújt arra nézve, hogyan 
kell n gyermek te-di és lelki erőit célirá
nyosan kifejleszteni, kedélyét cs jellemét 
képezni.

Nem rendkívül has nosak-e, sőt néikü- 
lüzheticnek ezen ismeretek az anyára 
nézve? Ezen tanulmányok d minden müveit 
család leányának végezni- kellene.

Mi nők. kik icgközvetlenebbül érezhetjük, 
mn.ő irányban kellene a nőn velest vezetni 
mindenekelőtt hangoztassuk, hogy a nők 
teljesen s. elletni kiképezlelósére okvetlen 
szükséges a lélektan, jói megmagyarázott, 
könnyen érthető modorú, inkább idealiszti
kus irány' an. Minden anya törekedjék leá 
nyának módot nyújtani e tudományok el
sajátítására.*

íme. ily n< ; .szto .• í y nemes, ily nagy
szerű e zm w z ti az orsz. nőképzŐ- 
egylet intézőit a leánynevelcs terén. Ily 
korúimén;.' k kö t n in le íct csodálkoznun k 
az intézetnek evr-.-évr- foko ódó s-kerel 
é̂  előba .>dása felett s öiömünknek adha
tunk ki éjévé t. hogy . y intézet liazánkbao 
fenná : és \ ra z .

Két-égtelen hogy az érdem es dicséret 
főként a atéze: knünö és lelkes vesetőit 
illeti meg \v. egyesület élén alió ö*v. 
Veres l a ne. zv r <f Teleki Sándorne. 
Majthényi Majosné és Itudnay Jozscfoé 
azok, kk az intézet stnlemi vezetését lel- 
k< s i-uzg -.sággai nagy tudománynyai és 
s*»k gyakorat tapasz ahifal irányítják : de 
ki k<- : etn* l ünk. hogy a munka es így a 
siker na. y t sze i tannt- zet tényleges 
veze ójc-t -,/,v J un eh Józse nő i a/. ;utónőt 
s Vámos ;. Mi -al> i >a/. ato: illeti meg, a 
kik t--ljc? da.d-f.al, valóban parallel 
bűz .os gga> -/.ént el i, tebelsé^iikct az inté
zet helye? vezeté- t-> felvirágoztatásának.

Szinte megzavn a ez őszinte sorok ossx- 
hargjat ha mindezt . u n a sablonszerű 
'• o : zoval fej /.n Ő K  In- i ur rtet mkot, hogy 
ajánljuk c d-rek. jöraval int z lel olva
sóink figyeimebe.



Oly integetnek, mely a hazának is tár
sadalomnak tett szolgálatok terén ily kiváló 
•redmények-t mutat fel. nincs szüksége 
Mások ajánlatára, az önmaga ajánlja ma

já t , a falai közül kikerült ieles magyar 
honleányok által

•MAGYAR FULD .

h í r e i n k

6 felsége névnapján Turóc Szent mar
ton városa is ünnepi díszbe öltözött; 
a vármegye házán, az állami hivata
lok és állami iskolák épületein nem 
ceti lobogót lengetett a szél ; 10 óra
kor a rkath. templomban Te Deumot 
tartott Cserey Emil plébános, melyen 
Justh Kálmán főispán úr vezetése 
alatt megjeleni az egész vármegyei 
tisztikar ; továbbá nz erdőfelügyelő
ség ; a kir. járásbíróság ; az adóhiva
tal ; az állami iskolák Mártonban levő 
tagjai ; a pósta és vasnli tisztviselők 
a díszbe öltözött tartalékos tisztek 
stb. stb. Jól esik az ünnepics isten- 
tisztelet folyamán észlelt azon újítás
ról jelentést tennünk, hogy a hagyo
mányos Golt erhalte melódiája kima
ra d t; e helyett a kántor az I s t e n  
á l d d  m e g  a m a g y a r t  zenéjével 
nyitotta meg az istentiszteletet, mely
nek folyamán a choruson :i rkath. is
kola tanulói válogatott régi és újabb 
m a g y a r  énekeket énekellek. Min
denki örvendetes megelégedéssel vet
te tudomásul ez újítást, mely i l y e n  
alkalommal, amikor jóformán kizáró
lag magyarul beszélők vannak a 
templomban, valóban helyén van. A 
magunk részéről is örömmel üdvö
zöljük ez alkalomból a hazafias plé
bánost : Cserey Emilt s derék kán- 
tor-tanitóját : Vargovcsik Gyulát.

A 9zent István napi magyar egyházi be
szed után Liptó-Szcnt-Mikiöson ez évben 
is volt bankett, melyen úgy i hivatalnoki kar, 
mint a polgárság szépen volt képviselve. Az 
első felköszöntöt Kiszely Árpád kir. taná
csos a királyra mondotta mire aztán mege
redtek a leikes ('elköszöntök, Platthy Gás
pár a hazára. Plathy Zsi mtioikI Kürthy La
jos föispánia, Steincr Manó községi biró 
•Csúszka György püspökre s egyszersmind 
indítványoztak, hogy az egybesüftek távi
ratilag üdvözöljék ot, hogy megengedte a 
magyar isteni tiszteiét tartását A • inditványt 
nagy lelkesedéssel f > 'adtak; ugyancsak 
Steincr Manó eltette a* ünnepi szónokát 
Platthy Zsiginoml r. kath. segédielkeszt. 
{•'elköszöntokét módiak m g Kis/.cfy Kál
mán Andaházy Gé/a ahspanra, Joób Gyuía 
Kiszely Árpád kir. tanácsodra, lirdeky Hol- 
dissár Szent István emlékére. Kossauyi Géza 
az ifjúságra, St- inei Manó Nagy István polg 
iskofai igazgatóra. Bobtovnicky Kálmán 
Steincr Manóra ó;» Liptó-Szcnt-Miklós lakos
ságara, stb. Kiszely Árpád kir. tanácsos 
indítványára iidvö/ló táviratot küldtek az 
egybegyűltek Kürthy Lajos löispannak, 
ugyan csak az o indítványára aílva hall
gatta meg a zenekar áriái eljáltszott Ilyiu- 
nust, majd pedig zene kíséret meHelt eléne
kelte az egybegyűltek kara A >i • tár
saság egy jól sikerült hazafi t- ünnep emlé
kével osziott szét a b nil.' tról

Ereklye kiállítás Mcklokintve az 1 H-i8 
49-i szabadságharci emlékei; kiállilá- 
sát, meggyőződtünk, hogy a szent 
ereklyéket -  dicső mullunk immár 
csöndes tanúit bárki is, kiben 
hazafias s z ív  dobog, nagy élvezettel 
fogja megtekinteni és sok tanulságot 
fog belőlük levonhatni. Az egész 
kiállítás 7 termet foglal magában. 
Legérdekesebb tárgyait a rendkívül 
sok csataképek arcképek, vértanúink 
és nagyjaink ereklyéi képezik. A nagy 
teremből feljutunk a felső nagy te
rembe Tiszteletteljes elfogultság 
érzete veszíti rajtunk • rőt inért csak
hamar észrevesszük, hogy ut minden 
Kossuth Látjuk őt családja körében, 
a nép között, az országgyűlésen, mun
kakörben stb. mintegy 25U kép s 
mindegyik más más kiadvány. A nagy

terem folytatását az aradi szoba képezi. 1 
Itt vannak elhelyezve az aradi vér
tanuk relief szobormintái, melyeket 
Zala György készített és minden 
pozsonyi, pesti stb. vértanuk olajfes- 
letl nagy képei. A bejárat mellett 
levő 3-ik nagy teremben van Róna 
szabadságszobor mintája. Itt van 
továbbá Oszlrovszky József kur. ta
nács elnök. 1848-19-ki aradi kormány
biztos remek íiligrau faragványú ta- 
bernakulumja, melyet a józsefstadti 
fogságban készített. Ki vannak állítva 
Oszlrovszky egyébb gyöyörii rabfarag- 
ványai is, melyek bármely képfarago 
becsületére válnának. E teremben 
van elhelyezve 80 ohnülzi magyar 
rab olajképe is melyet Tóth Ágos
ton. szabadság harcunk derék bajnoka 
az olmützi börtönben festett Képvi
selve vannak a szabadságharc külön
féle fegyverei a primitív kaszától az 
ágyukig. Húsz honvéd fog a kiállítás
ban őrködni valamennyi más más 
18119 es honvéd egyenruhában (lesz 
tüzér, vadász, 5 féle lovas stb.) fele
levenítve előttünk a szép mozgalmas 
napók alakjait. Valóban nagy és nemes 
feladatot teljesített ;t kiállítás rende
zősége. midőn szabadságharcunk, eme 
dicső emlékeit ily lehető legteljesebb 
együttessségében és eredetiségében 
iparkodott a magyar közönségnek be
mutatni-

Kot ünnepélyes isteni tisztelet volt a múlt 
héten Liptó-Szent-Miklóson. A király szüle
tésnapján c hó i8-án fényes isteni tisztelet 
volt a főm. kath. templomban, melyen 
Kürthy Lajos főispán vezetése alatt a mc- 

I gyei áiiami tisztviselők a községi elöljáró- I 
I -ág és a vidékről is számosán jelentek meg j 
I A misét Műbél András apát-plébános gzol- 
1 gáltatta nagy segéd lőttel. — Ugyancsak a 

róm. kath. templomban Szent Istv.iu nap
ján is fényes isteni tisztelet volt, melyen a 
hatóságok szintén megjelentek. A magyar 
egyházi beszédet Platthy Zsigtnond segéd- 
lelkész tartotta, ki szépen kidolgozott beszé
dében lejtegettc István királynak mint ki
rálynak és apostolnak hazánk megalapítása 
körül szerzett nagy érdemeit. A hazafias 
vonatkozásokban is gazdag beszédet az ifjú 
lelkész hévvel mondta el, mi mely benyo
mást tett a közönségre, mely minden zugá
ban megtöltötte a templomot sahilattal hall
gatta a szentbeszédet. A misét ez úttal is 
Hübel András apat-plébanos szolgáltatta ; 
mise közben a helybeli zenekar a llymnu.'t 
és Szózatot játszotta, mit a közönség ailva 

: hallgatott meg.

Suum cuique. (Levél Rózsahelyről). A mit 
| orszá; szelte a lapok Rózsahegyről, melynek 
! vendégszerető kömben a F M. K. E.-ii-k 

IX. közgyűlése imént oly fényesen magtar, 
taiott, alapos, mórt kö/.vetctlen tapasztalá
son sarkalló meggyőződésből irtuk, arra is 
célzott, hogy e derék varos, mely bár tá
vot az ország szivétől mindenha élénk n 
érzi a magyar nemzeti közérzüiet lükteté
séi — az öt megillető elismerésben része
süljön. Hogy a 1-. M K. E. t. elnöksége 
a mellett hogy ismételten dicsei eltel em
lítő a célszerű intézkedéseiben buzgó és 
körültekintő tevékenységet kifejtett lendc- 
zőséget. mely egytől-egyik rózsahegyiekből 
állott, távozóikor a jára-á főszolgabírónak 
köszönetét mondva- nyomatékosan jelenté 
ki, hogy büszke lehel a példaszerűig ál
dozatkész és tiszta hazafias szellemű Ró- 

I zsahegyre; hogy Odescalchi Arthur hg 
Csáky Gyula gróf szepesi, Roszucr Ervin 

i hr. honli, Justh Kálmán túróéi főispánok* 
három mágnás, négy kir. kamarás, öt al
ispán, hét országgy. képviselő, t z főszolga 
bíró, hat kir tanácsos stb stb. örvendező 
meglepetéssel, h izánk és nemzetünk egyik 
védőbástyáján őrállomásként méltatták Ró- 
ztűhegyet, mely a saját lilU-rcin létesített 

! s foiitartolt kisdedóvövat kapcsolatos fi- és 
leanyfoállami iskola é. gymnasiutn áltál, 
melynek rövid idő elolt Rudapeslrc is beillő 
díszes csarnokot saját költségén emelt, 
mindig a hazafias érzetem fejlesztését és a 
ma :yar műveltség átplántalásál tekinti 
szép és megtisztelő feladatául, valóban 
mindoty körülmények, melyek a jól meg 

| crd .mlclt elismerés és li ilakuhus/át bizto
sítják ezen a történeti nevezetességű

Lykavka közelében elterülő, minden nemes 
különösen a magyar nemzeti célokért még 
a rémségcs időben is. midőn ezt tenni bűn
nek tartatott, síkra szállott kies varosnak.
Az idegen toliakkal begycskedni szerető 
szomszédságnak, melynél a múlt évben a 
pánszlávizmus ülte diadalünncpót, mindez 
azonban sehogysem tetszik, de tagadni nem 
bírja, azért a dicsőségből részt követel ma 
gának Liptószentmiklosnak a Rózsahegyet 
oly főnkön lelkű honfiak részéről ért, de 
valóban ki is érdemelt, kitüntető elismerés 
sehogy sem tetszik, mi okból, tudjuk; de 
kétségbevonni veszedelmesnek tartja, azért 
magát a szép siker egyik tényezőjéül tolja 
föl. Axi eresztő t. i. világgá, hogy Rózsa
hegy nem vala képes önmaga illő fogadás
ban részesíteni a derek egyesületei az ö 
közreműködése nélkül. Csakhogy e híresz
teléssel, a mely a valósággal kiogyenüthe- 
tetlen ellentétben áll, Liptószenlmiklós 
>ignotos falút, notis est derisui*. Mert 
tudni kell, hogy Liptószentmiklós, midőn 
Rózsahegy a tavaly Pöstyényben ülésézett 
F. M. K. E -el a magyar honfisziv vendég
szeretetével ez idénre körébe meghívta 
az éj sötétében késcdelmezék ; hogy mi
dőn Rózsahegy a megye székhelyén meg
jelenve löO polgár s ház birtokos által kik 
minden anyagi és erkölcsi támogatást biz
tosítottak, aláirt ajánlattal állott elő ez évi 
március illetőleg áprilban, kívánva a F. M.
K. E. közgyűlését köreben, addig Liptó- 
szentmiklós bemutatott aláírási ivén össze
sen 17 volt olvasható, a kikből 7 vidékinek 
s a többi 10-ból csak 1 bizonyult liptó- 
szentmiklósi házbirtokosnak; hogy mindent 
a maga emberségéből létesítő Rózsahegy 
Liplószentmiklóstól sem egyetlen egy íiliért 
nem kapott, sem a rendezőségben egyetlen 

i tagot sem nyert, hogy a sok százra menő 
j kedves vendégek elszállásolásában csupán 
I és egyedül a rózsahegyi lakosoktól a ma

gyar s z ív  kézségével vetekedve felajánlott 
és illően fölszerelt 4f>0 lakással rendelke
zett. mely utóbbi körülmény Liptómcgye 
alispánját és más előkelő tisztviselőit is 
azon nyilatkozatra bírta, hogy ily magyar 
vendégszeretet és ennyi tisztességes szál
lás előteremtése Liptószentmiklúson teljes 
lehetetlenség volna. Azután nem kell feledni 
hogy az életfontosságú F. M. K. E.-nek 
megalakulása óta, útidon Liptószentmiklós, 
miként ez egyesület évkönyveiből tisztán 
láthatni, a nemes ügyröi'sajnos még tudni 
sem akart, c ak Rózsahegyen, hol Hurbán 

| és ennek veszedelmes öröksége, a lejét mu 
is föi-fölütö pánszlávizmus, nemzetiségi iz
gatás soha sem verhetett tanyai létezik 
odaadással, önzetlen ambitióval és lelkese
déssel működő választmánya egész Lipló- 
n egye területén. Tények ezek s pedig hi
vatalos tényék, melyeket az clfogulaliatla- 
nok készségesen ismernek cl, -> melyekkel 
szemben u taréjoskodo kérdés is hatastu 
lan maradi Rogy akadnak Liplószcnt- 
mikló.son is őszinte hazafiak azt kétségbe 
nem vonjuk, de hogy e néhány hazafi olt 
a jéghideg közönyt .- átkos ellenszenves 
szóbőségét eddigelé nem tudá Je győzni 
azt kétségbe vonnia szintén nem lehet 
meg Liptószent'iniklo nak sem, mely ne 

1 higyj ám, hogy Mag\ aiországon seholsein 
üt a nap és tálán semkisem latja, hogy ö 

az fanul kotta homályban idegen toiakkai 
akar szépdegm.

A király születésnapja alkalmából Kürthy 
Lajos Liptóvdriucgye főispánja Liptó-Szent- 
miklosou 40 téritek® ebédet adott, melyre 
a megyei és állami hivatalok főnökei s a 
varmegye kiváló egyénei közül is többen 
voltak hivatalosak. Az ebéd alatt egyetlen 
íe[köszöntő volt s ezt a főispán mondta a 
királyra.

A liptoszentnuklu9i állami elemi iskola
november 1 -ától új helyiségbe, a t a k a 
r é k p é n z t á r  é p ü l e t é b e  költözik 
át az óvodával együtt. A kultu v.ministeriuni 
ezzel a közönség cgyrégi kívánságát telje
sítet te, hogy a jelenlegi egészségtelen és 
iskolai céloknak meg nem felelő épületből 
a város legszebb épületébe helyezte el az 
iskolát tetemes áldozatokkal. Ez épület 
minden tekintetben megfelel az iskola cél
jainak.

Halálozás. Remlokfalvi Uotrich Mar
ion, a vaskoronarend lovagja, a

magy. kir. pénzügyi közigazgatási 
bíróság rendes bírája, e hó 17-én’ 
Liptó-Benedekfa’ván, élete 01 évében 
agyszélhüdés következtében meghalt. 
Legyen áldott sokak áltui gyászolt 
emléke.

Megszórta. Civilizálódunk, mert eddig a 
köznép meg volt azon ősi szokás mellett, 
hogy, ha valakivel ügyes-bajos dolga akadt, 
hát fejbe ütötte s megvolt. Ma már kés-.-.rl 
megyünk egymásnak. Ma egy hete 3 már
tom kocsis legény széles jó kedvvel ott 
Draskócról Marton felé s dauoltak, ahogy 
torkukon kifért. A temető mellett a szék
gyár néhány munkásával találkoztak, akik 
gúnyt űztek az ő jókedvükből. Az egyik 
kocsis mint aféle katonavisslt ember — 
mellét verve állott szembe a gúnyolódók
kal, de vesztére, mert egy Hricsó nevű mun
kás kést rántott s ugy szúrta lapockán, hogy 
megtántorodott tőle; segélyére siető társát 
pedig szeme táján sértette meg. A megszűrt 
kocsis sebét Simkó doktor kötötte be. A 
megejtett vzisgálat alkalmával tagadták, 
hogy kést használtak volna, de a szegény 
kocsis legény ma is siratja azt a kedélyes 
érintkezést-

A tyúk rablás Mártonban A mint a Bal
kán félsziget némely vakmerő vállal
kozója a vonatok egyik-másikát meg
fosztja utasaitól, úgy pusztítja Már
ton tyúk ólait valami élelmes vállal
kozó. Megírtuk a mull számban a 
szerkesztő siralmas esetét ; azóta a 
szomszédos Bukva-udvarból tűnt el, 
a libáknak és tyúkoknak egy tekin
télyes mennyisége s  Perl Zsigmond 
ólját is megdézsmálták 14 darab rán
tani való csirke erejéig. Arra vagyunk 
kiváncsiak, hogy ennyi pecsenyéhez 
hol szereztek-maguknak fogpiszkálét 
a vakmerő ínyencek ?

Betörés a megyei korház egyik 
helyiségébe, ahol a betegek holmiai 
őriztetnek, a múlt héten egy még is
meretlen tettes az ablakon keresztül 
betört s onnan egy aranyórát, láncot 
gyűrűket s több ruhaneműt eltulaj
donított.

A mi cigányaink. Ez is olyan túróéi 
speciálitás, amilyent másfelé In ba 
keresne az ember. Nem a Pallókat 
értem, mert muzsikus cigány széles 
Magyarországon mindenfelé van 
s meg is becsülik ugy, mint nálunk. 
Hanem annyi naplopó, rongyos, to
lakodó. koldus és tolvaj cigány, mint 
jelenleg Mártonban talán sehol a vi
lágon nincs egy rakáson. Amint lába
dat az utcára kiteszed, egy sereg 
purdé vesz korút és siralmas hangon 
kunyorál jódén krajciárt tőled utca 
hosszam ; férfi létedre megcsal; elné
zed r u h á z a t u k n a k  (!) folyto- 

! nossági hiánnyait; hanem ha látod, 
j hogy lisztes l e á n y o k  körül is 
1 olyan hónaljig meztelen állapotban 

hemzsegnek, fel forr beued a meg
botránkozás. — Ha elnézed is, hogy 
a fö utcán, egy ház tövébe kuporod
va isszák a pálinkát liteterszámra 
palám et publice de mit szólsz ahhoz 
az é k e s  l á r s a 1 g á s h 0 / . mely
től a ház vakolata is e l p i r u l n a ,  
ha megértené ? No, hogy te t. olvasó 
min tisztes család apa, mit szólsz ? 
az*- elgondolom; de hogy a v á r o s i  
e l ö l j á r ó s á g n a k  milyen fogal
mai vannak a lakosság iránti köte
lességeiről, azt nem tudom elgondolni.

Süketeknek. Kgy szerűéiy. ki egy közön
séges r/.cr ulta , eves süketség es fülzú- 
gúsból gyógyut ki, készsó -el szolgál 
azon -zor leírásúval mindenkinek, ki hoz
za (urdui. Cím . NICI10LS0N H J„ Wien XI

T a n ü g y .
Értesítés

A lúróc-s/.etil-uiárloni állami tanintéze
tekben a beír.itások september hu t-én a 
rendes tanítások pedig szeptemucr hó 9- 
én veszik kezdetüket.



A polgári fiú- 6a leányiskola f. OMfályá-
ba oly tanulók vétetnek f e l : 1 ) kik életűk 
9-ik évét betöltötték ; 2 ) kik az elemi 
iskola IV. osztályát sikkerei elvégezték ;
3) kik a magyar nyelvet annyira bírják, 
hogy az e nyelven tartott tanításokat meg
érhetik. Tandíj : 5 frt. beiratási és könyv
tárdíj : 1 frt 50 kr.

A kö/épkcreskedelmi iskola I. osztályá
ba oly tanulók vétetnek fel, kik a gymna 
zium. reál- vagy polgári iskola IV. osztá
lyát legalább elégséges credmónynyel bevó- 
srezték és ezt bizonyítványnyal igazoljak. 
Tandii : S frt, beiratási és könvvtárdij : 4 
frt. A turóc-szent.-martoni áll. középkeres
kedelmi iskolu tanulói az egyévi önkén
tességi jogot is élvezik. Vagyontalan szü
lők gyermekei a tandíj alól felmentetnek, 
a polgári és középkereskedelmi iskolában 
tandíjmentességre azonban csakis oly tanú 
lónak lehet kilátása, ki jó magaviseleté 
mellett az előző tanévről legalább jó, azaz 
oly bizonyítványnyal bir, melyben —  a 
szépírást, éneket és tcstgyakorlatot nem 
számítva — egynél több elégséges nem 
foglaltatik. A tandíjmentességért szóló kér
vény a nagyméltóságu vallás- és közokta
tási m kir miniszterre címezve mindjárt a 
beírás alkalmával az igazgatónak nyújtan
dó be. A kérvényt az előző tanévről szóló 
iskolai-, valamint egy évnél nem régibb 
keletű szegénységi bizonyítványnyal kell 
felszerelni. A kérvény és mellékletei bélyeg 
mentesek ; tanítók, tanárok, valamint ál
lami tisztviselők a szegénységi bizonyít
vány csatolását mellőzhetik, e helyett a

kérvényl szabályszerű bélyegfel kell ellát-
níok.

Szegónysorsú középkereskedelmi és pol
gári fiúiskolái tanulók havi 4 frtért alum- 
neumban élelmezési (ebéd, vacsora) nyer
hetnek

Az elemi fiú- és leányiskolában a tan- és 
beiratási díj 2  frt 50 kr.

A kisdedóvóban a tan- és beiratási dij :
4 frt 50 kr.

A felvételre minden tanuló személyesen 
és atyja, vagy anyja, esetleg gyámja, vagy 
azoknak külön megbízottja kíséretében 
tartozik az igazgatóságnál jelentkezni. Ez 
alkalommal be kell mutatni az iskolai s 
az ujraoltási bizonyítványt, s le kell fizet
ni legalább a tandíj felét

A tanulók célszerű elhelyezéséről szíve
sen gondoskodik az igazgatóság, egyúttal 
levélbeni megkeresésekre |készséggel nyújt 
felvilágosítást. A felvételeket, valamin! a 
turóc-szent-mártoni állami iskolákat illető
leg kimerítő útbaigazítást ez iskolák 1889 
1890 tanévi értesítője, mely kívánatra bér
mentve mcgküldetik.

A felvételi és javiló vizsgálatok szoptem 
j berho 4- és 6 -én fognak megtartatni.

Az összes állami iskolákba való beiratá
sok a polgári fiúiskola tanácstermében 
délelőtt 9— 12-ig, délután 3— 5-ig történ
nek.

Turóc-Szcnt-Mártonban, 1891. évi augusz 
lushó 10-én. Boldis Ignác,

igazgató.

A róztahtgyi r. k. gymnazlurabaic mely a 
araélt. vallás és közoktat m. kir. miniszte-

ritim f. évi jól. 4*én *9,928. n. rendeleté
vel, fokozatosan főgymnásiumm* fejlesztő*
tik úgy hogy 1 8  9 1/  2 b e n  a z  V -  
i k az 1892/3 bán a Vl-dik, az 1893|4 ben 
a VlI-dik az 1891|5. bon a VIII-dik osztály 
fog megnyíltaim, és ez utóbbi évtől 
kezdve ez intézet éretségi vizsgálat-tartás
ra is jogosítva lesz, —  a z  1 8  9 I | 2  • 
i s k o l a é v  s z o p t . 1 - ó n v e s z i  
k o zd e t é t . A fölvételi javító és a pol
gári iskolákb >1 átlópiinövtindókeknek a la
tin nyelvből val • pótló vizsgálata aug. 
30—31-én, a beiratas pedig, melyen mind- 
anyian a s. ülók vagy gyámok kíséretében 
születési bizonyítványnyal és az évi tandíj 
felével tartoznak jelentkezni, szept. 1— 3 
án lesz. —  Az akármely osztályra fölve
endő tanuló, az 1887. XXII. t. c. szerint, 
köteles beiratkozásakor magának. 1 2 . élet
éve előtt teljesített újra-oltatasáról hiteles 
igazolványt fölmutatni, mert különben csak 
föllétesen iratik be. miglen mulasztását itt ; 
az intézetben pótolhatja. — Az V-dik osz
tályban föllépniakarók szülői vagy gyám- | 
jai a beiratas alkalmával szóbelileg, távol- : 
lét esetében irásbelileg kötelesek nyilat
kozni az iránt, vajon fiaik, ileiöleg gyámoit- 1 

jaik a görög nyelvet és irodalmot, vagy 
pedig annak pótlótárgyait ohajtjak-e tanul
ni. Szállást a tanulók számára csak oly 
házakban fogadhatni, melyek ellen kifogást 
nem tesz az igazgatóság, mely célszerű 
elhelyezésről szives gondoskodik.

Kelt Rózsahegyen, 1891. aug. 17.

A gymn. igazgatóság.

A HptótZéirtiHfclfel állami elemi és pót-
gdri iskolákban a jövő 1891— 9*. tanévre
szóló beiratások s z e p t e m b e r  h ó  
1 -én kezdődnek, a tanév ünnepélyes meg
nyitása szeptember 3-án lesz.

Tandíj : a) a polgári iskolában 0 frt 50 
kr., künyvtárd'j I frt. értesítőre 50 kr b) 
az elemi iskolában 2  frt 50 kr.. künytár- 
d j 50 kr.

Ugyanakkor iratnak be i növe dekek az 
a I I a m i o v o d a b a itt az egész évi 
tandíj I frt.

.Sz.C' ény <■ « szorgilm.is tanulók rés ére 
a tagdíj egószbi-u vagy rés. ben e.engedhető. 
Polgári iskolai tanulók a tandíj elengedését 
kérő folyamodványukat a múlt tanévről 
szóló bizonyítványukkal és szegénységi bi- 
zonyitványnyal felszerelve a beiratás alatt 
nyújtsák be alólirt igazgatónál.

Az arra jelentkező tanulóknak a iatin- 
nvolv osztályonként elkülönítve taoittatik, 
ezen tanításért külön tandíj n< m jár.

Minden tanuló tartozik a behatásnál 
szülőjének, vagy annak helyttesének kísé
retében a muH tanévről szóló bizonyítvá
nyává! megjelenni s igazolni, hogy himlő 
eilen be van o-tva.

Liptó-Szt.-Miklóson, 1891. évi aug. 20-án.

Nagy István,
igazgató.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 
Társszerkeszto: Fehér János.

961. szára. 
1891.

1788. m  
1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szent-mártoni kir. járásbíró

ság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Város Jánosnak Baka szül. Knosko 
Anna elleni végrehajtási ügyében a Bisz- 
tricska községben fekvő, a bisztricskai 48 
sz. tjkvben 1 7 sor 103. 106. 225. 285.
319. 364 és 431. hrsz. a. felvett s Baka szül. 
Knosko Anna nevén álló ingatlanságra 
569 frt kikiáltási árban az árveréstelren- 
delte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság 
az 1891. évi szeptember hó 11-ik napján 
d. e. 10 órakor Bisztricska községben a 
község házában megtartandó nyilvános 
árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10  százalékát kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig a bá
natpénznek a bíróságnál lett előlcges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Kelt Turócz-Szt.-Mártonban 1891. évi 

március hó 18-ik napján.

Fekete
kir. járásbiró.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-mártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Matyko 
i Humaj Andrásnak Kostyán Pál elíeni vég- 
j rehajtnsi ügyében a bbányai törvényszék 

területén levő Turóc-Szt.-Márton község
ben fekvő a tsztmártonf 326 sztjkvben f  
2. sorsz. a. felvett ingatlanból Kostyán Pál 
vhszenvedőt B. 4|a. t. szerint megillető ju
taléka 14 frtban,

az ugyan ottani 841. sz. tjkvben I. 1— 2 
sor sz. felvett s fentebbit B. I. t. szerint 
megillető ingatlanságra 391 frtban 

végre az ugyan ottani 842. sz t jkvben 
I. 1 —2 . sor sz. a. foglalt s fentebbi nevén 
álló ingatlanra 90 frtban ezennel megálla
pított* kikiáltási arban az árverést elren
delte és hogy a fennebb mejelölt ingat
lanság az 1891. évi szeptember hó 10-ik 
napján d. e. 10. órakor Turóc-Szt.-Már
ton községben a telekkönyvi hivatalban 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiál
tási áron alól is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatianság kikiáltási aranak 1 0  százalékát 
készpénzben, vagy óvadékképes érték pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártónban. 1891. május hó 

28-an.
F e k e t e

kir. jbiró.

4150. sz.
1891. polg.

Hirdetmény.
A rózsahegyi kir. törvényszék ezennel 

közhírré teszi, miszerint Liptóvarmegye köz- 
törvényhatóságán: k az oiaszi vaghid fel
építésével kapcsolatos út áthelyezéshez 
szükséges foldmiveleteknek Kisolaszi köz
ségben való kisajátítása ügyében a kárta
lanítási eljárás megkezdésére a határnapot
f. éri szeptember hó 23 ik napjának d. e. 
8  óráját a helyszínére Kis-Olaszi kö/ség 

i házához kitűzte s az ismeretlen tartozko- 
dásu vagy távollevő érdekeltek részére 
ügygondnokul Dr. Kux Adolf liptószentnuk- 
lósi ügyvédet kiuevezte-

Az érdekeiteket a kir. törvényszék azzal 
megidézi, hogy elmaradásuk a kártalanítás 
fölött hozandó érdemleges hamrozatet nem 
gátolja.

Kir. törvényszék.
Rózsahegy. 1891. augustus 8 .

Porubszky Jenő s. k,
elnök.

__ 194. sz.
1891.

Árverési hirdetmény.

Ezennel közhírré teszem, hogy a rózsa
hegyi kir. járásbíróságnak 1703. és 1630J91. 
sz. végzésével Pilaszanovits József és Stei- 
ner Ármin végrehajtók javára ifjab Ra- 
kovszky István végrehajtást szenvedő ellen 
elrendelt végrehajtás foganatosítása alkat- 
mával le- és felülfog,alt 926 frtra becsült 
1 drb sorvetögép. 1 drb. gereblye és 876 
mázsa takarmányból áiló ingók Nagy- 
Selmec községben 1891. évi szeptember hó 
2-án d. e. 9 órak(or nyilvános árverésen 
készpénz fizetés mellett, becsáron alól is 
el fognak adatni.

Mindazok, kik a befolyandó vételárra 
igényt érvényesíteni vélnek felhivatnak, 
hogy szó vagy írásbeli bejelcntvényeikft 
az árverés megkezdéséig hozzam annáliq- 
kább adják be, mivel a később beadottak 
törvény érteimében, figyelembe vétetni nem 
fognak.

Rózsahegy, 1891. augusztus hó 14-én.

Szentiványi
kir. bir. végrehajtó.

Prámiirt mit dem Staats-Prels.

Prámiirt mit dér goldenen Medaille. ~

T E S C H N E R  TH O N Ö FEN
Mit üeginn dér Saison criaubc ich mir mein rcich assortirtcs Láger 

von Hionöfcn allcr Artcn in Glasurcn und Körmén etc. aus guten, festen 
Matéria! und in gcschmackvollster Ausstattung bestens zu empfehlcn.

Durch mcine langjahrige Praxis und Krfahrungcn als Fachmann bin 
ich in dér Lag - mit den ncucsten I leitzsistemen (auch eigene Kombinalion) 
diencn zu kőimen, dic durch wcnig I Icitzmatcrial eine schncllc und anhai- 
tend lángé Wárrac g:bcn und sich durch déren biliigc Iler.stclluiig gleicli 
den kostspieligsten Hcizsistcmcn bcwahren.

Zcichnurigen und Prciscourante franco und gratis.
Gcnoigteii Auitrágcn cnlgcgcnschcnd, zcichnet sich

hochachtungsvoil

Benno Heybach
Thonöfeníabrikant

Teschen őst. Schlesien.

H i r d e t r r 2 . 0 2 n . 3 7 - .

A Nagyméltóságu vallás- és közok-lalásügyi m. kir. minislerium 
folyó év, augusztus hó 6-án kelt 30990|1890. számú rendeleiével a turocz- 
szt.-mártuni állami iskolák elhelyozézérc szolgáló épület felépítéséi 70.000 
forinttal engedélyezvén ezen épület felépítésének biztosítása czéljiiból 
az alulirt hivatal helyiségében Turocz-Szt.-Mdrlonban 1891. évi szép- 
lember hú 3-án d. c. 10 órakor megtartandó zárt ajánlati nyilvános 
versenytárgyalás hirdettelik.

Erról vállalkozni kívánók azon felhívással értesiltotnck miszerint 
ivz engedélyezett építési összeg 5 százalékát levó bánatpénz letételéről 
turócz-szenlmártoni m. kir. adóhivatal által kiállított eyugtával ellátott 
szabályszerűen bélyegeit zárt ajánlataikat alulírott hivatalhoz a kitett 
határidóig nyújtsák he.

uz egész munkára vagy egyes munkanemekreAz ajánlatok 
külön-külön is tehetők.

. . .  . . Az ajánlatban az engedélyezett költségósszegbol teendő száza
lékos artleengedés számokkal és belükkel világosan kiírandó. Az építkezésre 
vonatkozó tervek, .-lomeret költségvetés, általános cs különleges fel-
k1 l»JnnU V̂ a„rnm a 37;e1rZ'“JOs “" " “ j* .  alu‘<rt hivatalnál közszemlére 
kivannak teve es az árlejtés alkalmával, vállalkozók által azon kinyi-

“  ,á 3Us a " V  i  megtekinlelték illetve megértették, olvasták, 
eirocadjak cs kötelezik magukat azok megtartására, aláirandók.

Turócz-Szt.-Marion, I8UI. augusztus 12-én.

A kir. államópitószeti kirendeltség.

T«r«k-Mt:-m4i<Űni naffaaDivad* — Roaenfcid Ignáec
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