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0 9 “ .4 hivatalon hirdetésüket, kéziratokéit p é n t e k i g  kérjük beküldeni

A nem zet él.

(F.) Folyó hó 9. és 10-ének e se 
m ényei a F. M. K. K. történetében  
korszakot alkotók lesznek, mert a 
most m egtartott évi rendes közgyű
lésről elm ondhatjuk b átran , hogy 
m esszeható ere jét bizton sejtjük.

A rózsahegyi közgyűlést, tekintve 
akár az abban résztvevők nagy, hogy 
ne mondjuk im ponáló szám át, akár 
az ülés lefolyását, vagy a  hozott fon
tos határozatokat, minden tekintetben  
teljesen kielégítőnek s a célnak meg
felelőnek lehet mondani.

Minket azonban minden m egelége
désünk dacára, leginkább a jövőbe 
vetett bizalom tesz boldoggá. Ugyanis 
a sovány indolencia, a mivel itt a fel
vidéken még mindig nem  kis m ér
tékben találkozunk ma holnap m eg
törik az előretörekvésben s az erők 
és eszközök célszerű m egválasztásá
ban

R ittka példa az, bárm ely város 
történelm ében, hogy oly nagy fontos
ságú esem ények pár napi koncent
rálására, m int a  m ilyenek a közgyű
lésen előfordullak, m egnyissa áldozat 
készségét. Rózsahegy a tőle kitelhető 
áldozatokért és a szives vendéglátá
sért érdem eket szerzett, s ju ta lm a az 
erkölcsi s ik er győzelme.

Valóban ! Érdem ekben őszült pol
gártársak m ondjátok m ikor láttatok 
várostok utcáin annyi idegen, m égis 
oly barátságos arcokat, oly élénk 
sürgés-forgást, oly a  m indonnap ias- 
ság foszlányait levetkőző életet, oly

m unkakedvet, mely még az egyszerű 
polgár keblét is lebilincselő s ö n tu 
datra ébresztő a h azaszeretet már 
m ár h ináros ösvényeit.

A közgyűlés lefolyásából látjuk, 
hogy tettünk sokat de nem annyit 
a m ennyit tennünk kellett légyen, 
vagy a m ennyit tehettünk volna • 
nagyók a hiányok U raim ! De a jelen  
alkalom m al nem szándékunk, hogy 
azokat feltárjuk, bár a sajtónak olen- 
gedhetlen kötelessége minden körü l
mények között a h iányra a h ib ák ra  
rám utatni s meg is fogjuk azt tenni 
alkalm ilag a tárgy m éltóságához illő í 
kom olyság- és szigorú tárgyilagos
sággal. Most inkább őszintén szivünk
ből üdvözöljük a Rózsahegy igen 
tisztelt polgárságát, s a közgyűlést 
bölcs tapintattal vez> tő elnökét, Sza- 
lavszky Gyula ő m éltóságát s mind
azokat kik eljöttek a közgyűlésre, 
hogy lássanak, tanuljanak, egyszóval, 
hogy m egism erjék a felvidék azon 
érdem es foríiait, a kiktől elvet, irányt 
és kitartást lehet tanulni fontos misz- 
sz jónkhoz.

És Ti felvidéki m agyar hazafiak 
előre a m egkezdett u tó n ! a munka 
kezdve van, végezve nincs . . . ! 
Szív játok  a je len  alkalom ból a lelke
sedést nem es kebleitekbe, m erítsetek 
k itartó  erőt a m unkához s tanulja
tok a  lefolyt, közgyűlés alkalm ából a 
ti, édes m indnyájunk s a haza jó lé 
téért cselekedni, fáradni és áldozni, 
m ert a nem zet él, ha egy tagja sem 
henyél.

Küzdelem nélkül nincs hóké.
(Folytatás.)

(11.) Oly viszonyok között, minők egy , 
idő óta mindinkább elborítják tarsas éle
tünkéi, kinek ae jutna tés/e a béke terhes 
küzdelmeiben ?

Apraja-nagyja a társadalomnak kivétel 
nélkül őrzik a körülmények nyomasztó sú
lyai. Tusakodik is legalabo magában mind
annyi a bajos helyzettel. Csakhogy kellő 
tájékozottság hiányában többnyire úgy 
küzd, hogy kilábolás, helyett még nagyobb 
bajokba sodorja tudatlansága.

Lehetetlen iájo érzés nélkül szemlélni azt 
a tömérdek crőpazarlást, mely a főcél té
vesztése mialt üdv helyeit kárhozatot gyújt.

S  mégse zokogjon löl az érző kebel az 
iuség szaporítás elten ?

I la. latjuk, hogy mostoha állapotunk oka 
nagy reszt un magunk iránti gondatlanság
ban sarkallik : ne tartsuk kötelességünknek 
óvó szót emelni javunkra, azért meit ama 
szcrctetlenséget némelyek kimélclességnek, 
sőt épen hűségnek is nevezgetik ?

Fonák felfogas, balitélet es eltörpült ér
zelem teszik ínségünknek szaporító magvat.
— Kz ellen kell a béke küzdelmének szü- 
netlemil harcolnia.

Tehát a béke csatáinak legelső föladatai 
köze tartozik : a nemzetnek minél ontuda- 
tosabba kepezése !

Mihelyt az öntudat csak némi részben 
nyilatkozik, azonnal értesülnie kell társa
dalmi rendeltetése iránt. S  minél tisztábba 
s erősebbe fejtik annál hathatúsabbakka 
kell izinositniok közremunkálásra hivatott 
tcbetékcinek.

Nem egyedül a tényleges erőknek, liánom
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a szenvedöleges képességeknek is arányla- 
gos részük van a társadalmi célok eszköz
lésében. Mondhatnék talán kissé elvont de 
nem érthetetlen szavakká!, hogy a tevőleges 
s nemleges, kiható és befogadó, eiőrc len
dítő s visszatartózlató . . <-rök hatása és
visszahatása végelemzésben mind oda szol
gál, hogy a fejlődés nagy műnk a folytón 
haladjon. Csakhogy a sokfél ■ in berek k‘ü- 
ioii-küión irányai helyes aranyban szövet
kezve végeredményről josiKerre v. zésének.

IC vegett szükség küzdenie a . >zlultabb 
értelmi erőnek, hogy a ... .uuyibcn lehet, 
mindég az egy főútiadat Célozzon min
den külön törekvés bármily eltérőnek lát
szik is egyébként ; lészletcs uúny/at. Hisz 
testi szervezetünk is e légg: folfoghatólag 
mutatja, mikepen egyesi;.vék a különböző 
tagok arra, hogy a ko.-x-ppoiui erőnek al
kalmas eszközéül szolgáljanak.

De még nagyobb mérvekben 1 szemlél
hető az a mi a szellemi világnak nagyobb 
körű munkásságát elénk ábrázolja.

Nemkülönben, mint a harmóniákban a száz 
meg száz különböző szer v hangjai az egé
szen átható szabály szép összhanggá ol
vaszt hatja vagy mint a roppant gépezetek 
ezer részecskéit az egybevágó szerkezet 
valamely kiszabott célra működteti, termé
szetesen a/, értelmes művezetők irány adá
sai szerint, úgy a társadalmi tényezőknek 
sok. néha az ellentétesnek latszó külön for
gási! és mozgású működései szép sikerű 
végeredményben összpontosulhatnak; ha 
külön föladatát minden iész valamely fen- 
söbszabalyú meghatarozá. szerint kellőleg 
teljesíti.

Mindezt már a manschesteri gyárszerek
nek vagy a többi között a londoni kiailitas

T Á R C A

11> i> e .n -o  n n a  n.
(Úti levelek.)

I. Dunán-túirol.

Ú gy  szokot az tienni ; nincs ember, aki 
az általános szabály alól kivételt képezne ; 
bármilyen nyugodalmas, csendes fészek is 
otthona, mégis vágyakozik o lykor-olykor el 
a nagy világba'

S  ha egyszer vagya lámád, nem lehet 
annak többé ellen állam.

M i is meguntuk a nyugalmat, csendet s 
vágyakoztunk egy kis zaj, egy kis változa
tosság után. No meg ott a regényes Bakony 
alján egy kedves kor vonzott bennünket s 
fokozta vágyainkat. Ueniquc, Petőfiként 
‘ vagyainknak sólyomszárnya támadt s oda 
hagytuk* —  Turoc Szcntmárioiit.

Repített iiát a gyorsvonat először is Buda
pest felé. A  vasúton töltendő időt olyan 
fzcrencséaen eltaláltuk, hogy csak 32 fokú 
meleg volt a kupében s mi ez ahhoz a 
hőséghes képest, mely például a Kongó 
,Vidéken van kánikulában ? lligyjék el kérem 
hogy szerencsésen megérkeztünk a főváros
b a ;  sót mer -m állítani, hogy ott sem  olvad
tunk bele egészen 1 folyékonynyá vált 
aszfaltba, pedig három  napon at folyton 
jártunk, hogy leiki gyönyörrel és hazafias 
tylszkességcl .szemlélhessük azt a bámu
latos fejlődést, melyet a mi kedves Buda
pestünk két év alatt tett.

Persze, a gyönyörű Margitszigetet is meg
látogattuk, s nemcsak szépségében gyönyör 
leödrünk, hanem abban is, hogy a ven
déglők összes szobai cl voltak foglalva 
hazai és külföldi furdővendógek altat. Haza

fias örömünk telt abban, hogy a m a g y a r  
t ü  11 d é r k e r t  még Amerikából is csá
bítja a vendégeket.

Három nap után utaztunk tovább a 
Dunántúlra,

Voltam én mar kérem n Dunántúl pesti 
lakos koromban, egész Budakesziig, Kelen
földig. meg Promontorig ; de annál többet 
a régi Pannóniából ncin láttam az ideig ; 
mohó vagygyat állottam tehát a kupé ab
lakához. hogy e klasszikus fűid változatos 
panoratnajaban gyönyörködjem. Nohat nem 
valami teljes a kép, amit az ember a roha
nó vonat ablakából megjegyezhet magának 
hanem azéit például Tata-'Tóvaros kedves 
képe élénken bevésődött emlékembe s az a 
benyomás is, melyet Uj Szőny felöl Kom á
rom gyakorolt ram, igen hatalmas vuít ; 
igaz, hogy Komáromból sokkai kevesebbet 
lat az ember, mini unit felőle tud ; de amit 
tud felőle, elég ahhoz, hogy ami keveset lat 
is bclöic, hatalmas benyomást legyen ra.

G y ő r ö t t  két napot töltöttünk, hogy 
megismerhessem s a mit igy hamarosan 
látni lehet benne, megnéztem. Hatalmas 
varos a Duna, Kába és Rabca összefolyásá
nál, csakúgy pezseg benne az élet. Ram 
olyan benyomást tett, mint a hangyaboly, 
vagy egy méhkas ; sür-lorr benne a nép s 
a nélkül, hogy egymást feltartóztatná, siet 
kiki a saját dolgában. Latszik rajta hogy 
régi kereskedő és iparos város nemcsak 
a folyton hullámzó nép áradatból, hanem 
abból is, hogy a püspöki templom kivéte
lével összes imahazai között legimpozánsabb 
az izraelitáké.

A  püspöki rezidencia körül, a régi var
ban szűk és girbe-gurba utcák vannak , 
hazai százados régiségnek (itt lattant azt a 
hazat i a m e l y b e n  I. Napóleon 1809-ben

szállva volt) ; hanem az újabb város utcái 
annál szebbek ; egyenesek, mint a nyíl és 
szélesek ; itt már a házak is egészen moder
nek. köztük nem egy, amely Budapestnek 
is díszére válnék ; pl. a kir. tábla palotája 
a vasút mellett.

I logy milyen nagy vidék gócpontja Győr 
mutatja óriási vásártere is ; mely azért is 
érdekes, mert egész özöne borítja a korfá- 
tokn k. hová a lovak és szarvasmarhák 
ezreit állítják be egy-cgy vasár alkalmával ; 
egész lsbiriiuhus az, melyben épen úgy cl 
lehet tévedni, mint akar a főváros utcáin. 
Országos vásárai alkalmával 10— 20 mért- 
loldnyi kerületből özünlik oda a nép. Emlé
kezem, hogy ott létem alatt Papáról és vidé
kéiül annyi ember ment a győri vásárra, 
hogy maguk az azon vidékiek is hatalmas 
sokadalmát képezhettek

Maga 1’ a p a is igen nagy vidékkel bír ; 
heti piarcain tízszer olyan a forgalom, mint 
Mártonban országos vasár alkalmával, mar
havásárai meg a győrivel vetekszenek. Pén
tekenként szazav.il all a gabonás kocsi a 
piarcon s olyan keletc van a búzának, hogy 
megesik —  amit soha ncin hallottam aze
lőtt —  hogy jóval drágább itt, mint Pesten; 
pl. múlt vasarnap a fővárosi gabona piarcon 
elért legmagasabb ár 11 frt 10 kr. volt ; 
m íg a Pápai Közlöny szerint Pápán 11 frt. 
30 krért kelt a búza. Igaz, hogy nem ga
bonával kereskedők veszik, hanem a lisztet 
árulók ; lévén Pápának fő ipara a malom 
ipar ; ez aztán olyan, hogy nem sok vidéki 
varos dicsekedhetik hasonlóval. A  Tapolca 
vizén —  mely nem messze ered Papától s 
vagy 20 kilométer bosszú - 36 animálom 
örli a búzát éjjel-nappal : a közepes mal
mok havonként 300 —  300 mm. huzat őrié
nek finomnál finomabb lisztté ; vannak, ame

lyek 800 mmt is leőrölnek havonkéut. 
Vegyük csak, hogy átlag havonként 400 
mm. évenként 4800 mm. iiszt kerül ki egy 
malomból ; u szerint a 36 míimalom 172.800 
métermázsa lisztet produkál! s ez Pápára 
hordatik be s ott kerül piarcra mind. —

A  kis Tapolca folyó eszembe juttatta a 
mi Tutócunkal ennek a vize kétszer annyi ; 
esése meg sem tudom mondani : hanyszorta 
nagyobb a Tapolcáénál -  s a kis Tapolca 
36 műmalmot hajt ; a Turócon meg alig 
van egy-két maimocska vagy fűrész ! Persze, 
ennek nem a Turóc az oka, hanem az em
berek akik nem tudják, milyen kincses bá
nya egy ilyen folyó a vállalkozó és számitó 
ember birtokában.

Igaz, hogy a Tapolcának van egy igen 
'  nagy előnye a Turóc fölött ; s ez az, hogy 

s o h a  nem fagy b • Nyáron nem melegebb 
16, —  télen nem hidegebb 12 foknál; úgy 
hogy csak ügy gőzölög az ege ;z folyó télen 
mikor lágy. Forrása is igen érdekes. Tapol- 

J cafőn ered egy özvegy asszony kertjében 
a íóforras ; de van vagy 30 forrása ugyan
azon platószcrii mészkő ./.ikla álján ; nem 
felülről lefelé szökik ki a viz, hanem alul
ról bugyog fölfelé oly bőségben, hogy a 
forrástól 50 lépésnyire már .• jy olyan ma
lomkereket hajt, melynek átmérője 5 méter 
K  forrás vizét isszák a táp •'cafőick ; sőt a 
papaiak körül is azok. akiknek módjukban 
van egy óra járásnyiról hordatni a vizet.

Mert Pápának van ugyan gyönyörű vidéke 
jó levegője pompás butára, filloxeramcntcs, 
szőlője, —  de ivóvize nincsen A  varosban 
folyó Tapolca vizét isszák úgy. Iiogy kora 
reggel, mikor még nem nagyon zavaros a 
lolyo vize, dézsaszaiura hordjak haza, lete
szik a pincébe s ott hagyják állam inig tisz
tává higgad s ez az állott víz az italuk, éld-



nak elrendezése s akár a kensingteni akár 
ennek előde a kristálypalota nagyépületé
nek létesítése vagy a megnyitási ünnepély
kor 2500. egyénből álló ének és zenekar 
által ömlesztett nagy hangáradat kétségkívül 
igen világosan folfoghatóvá teheti . . .  De 
a kinek ily tanulságos szemleletekhez nincs 
alkalma jutányosabban is megtanulhatja 
mind azt mi legkellöbb irányzására szolgál 
mihelyt maga körül szemesebb figyelemmel 
széttekint s egyszersmind önmagába is bc- 
tekintgetni próbálgat.

A józan körültekintés és belsőnkkel is he
lyesen számoló vizsgálódás persze nem oly 
könnyű, mint egyelőre látszik.

Sokan mosolygásra méltó dolognak vélik 
a szemek alkalmas használatára való figyel
meztetést ; pedig bizony alig van a mit sű
rűbben kellene ismételni, mint azt, hogy a 
kinek szeme van a Utasra, lásson de igazán 
ám ; mert bizony-bizony nem nagy a tisztán 
> világosan latók szama bármely időben s 
bárhol is. Néha s nálunk pedig igen is nagy 
fogyatkozás mutatkozik ilyesekben.

Mennyit kellene különösen nekünk is lát
nunk, hogy káprázattól menten az igaz va
lót keresshessük mire vajmi nagy szüksé
günk volna.

Őszintén szólva pedig oda jutunk, hogy  ̂
sokan a legegyszerűbb, a legvilágosabb 
igazságot is alig látják be. Nem is annyira 
a gyárié tudatlansággal mint inkább a fél- j 
retanult áltudással gyűlt meg a baj. A  jó
zan ész következményeit kell folyton értel- 
njezgetni és védelmezgetni, hogy a tudo
mány alapot nyerjen melyen azután egyéb- ■ 
ről is szólhasson mi a gyakorlati élet apróbb 
szükségeit illeti. Azonban egy a fö, mely 
nélkül a többi is úgyszólván érvénynélküli J 
hitványsággá porlik szét.

Percig sem feledtük, mily tényezők az ipar, 
kereskedés, íoldmivelés, művészet . . . mint 
idegzetei a viruló társadalmi életnek, de 
velü nk együtt minden elfogulatlatlan gon
dolkodó nyíltan bevalja, mikép mindezek 
zsiöD adásn ak eredni kénytelenének amaz 
összetartó erő hiányában, melynek éleszté- 
sére, szilárdítására e soraink is céloznak.

Nem látszik-e már is székében, hogy az 
egyesülést gátló ziláltság miatt még eről
ködve sem igen lehet akár egyik, akar má
siknak biztosabb lábbra kapnia !

Egyesitő szellem létrehozása, biztosítása 
egyik főteendő.

Csupán azt függesztjük még a főnnel ib érin
tett hasonlatokhoz, hogy ugyan mikép tet
szenék bárinek látni vagy hallani ha egy oly 
nagy egésznek legyen az gépezet vagy más

szerkezet minden egyes része célellenes 
irányba indulva bomlanék ? M i lenne az 
összhang helyett ? Mi váltaná föl a célirá- 

I nyos működést.
| És mihaszna az oly ór inak, mely habár 
, drágaanyaghól készült és csábító külcsinnal 
| ékeskedik de az idő folyamot nem mutatja 

pontosan ?
| Ami céljának nem felel meg annyiban 

értéktelennek mondható . . .
Ugyanazon egy dologban csak két kü

lön irányú művezető egymással ellentétes 
hangadó vagy meghasonlott irányzó is rút 
dissharmoniat idézhet elő ott hol a részle
teknek összevágó egvbchatásából függ a 
célszerű siker. írva van, hogy minden ma
gában meghasonlott ország bomlásnak indul.

Mit varhat a társadalom melyben sok a 
szereptévesztő, fölös a félre terelő ?

Külön jzakbeli irányzatok lehetnek elté
rők de főiránynak egynek kell lenié, mely 
az egészet átlengje, áthassa és rendeltetése 
céljához emelje.

M ily  dicső volna az a valósággal gyako
rolt egyetértés, egy közcélra működés mi
ről eddig is annyit álmodoztak mar nálunk 
is de tettleg inkább csak ellenkezőjét idéz
gették elő.

_____ Dr. Csósz,

Levelezés.*)
Znióváralja, 1891. aug. hó 
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ügy hiszem nem csalódom, ha azt gon
dolom. hogy a »Felvidéki Híradó* első sor
ban is arra van hivatva, hogy a vármegyénk 
területén előforduló eseményeket, újdonsá
gokat közölje, hogy igy saját magunkról 
legyen tudomásunk első sorban és csak 
azután, vagyis másodsorban van hivatva a 
távolabb megtörtént dolgokat is velünk 
közleni. —  Ezen nézetből kiindulva bátor
kodom evyet-mást znióváraljai életünkből 
közölni.

Julius 5 -én tartotta a »Turóc-megyei 
általános tanitóegylet* választmánya egyik 
rendes ülését a helybeli állami tanitó- 
képezde tanári szobájában Mihalitska Ist
ván tanár elnöklete alatt.

Sajnos azonban, a gyűléshez több meg
hívott egyleti tag meg nem jelent, alkal
masint a rossz időjárás miatt. Az értekezlet 
főtárgya v o lt: véleményt mondani a Szt 
István napján tartandó tanítói országos 

*) Múlt számunkra későit kaptuk. (Szork.)

bizottsági gyűlés elé kitűzött tételek fölött 
melyek mind igen fontosak s mélyen nyú l
nak be a taaitóvilág életébe.

A  választmány többek között a követke
zőket határozta: a Peres Sándor által ki
dolgozott szolgálati szabályzatot általános
ságban elfogadja s óhajtja, hogy csakis az 
lehessen nyilvános iskolai tanító Magyar- 
országon, a ki magyarul tanítani képes; 
óhajtja, hogy csakis az lehessen hazánkban 
tanító, a ki valamely hazai állami vagy 
felekezeti képzőben nyerte oklevelét, minek 
kapcsán az idegen országokban kapott 
oklevelek nostifikálását el nem fogadja: 
óhajtja hogy kézimunka tanítók csak férfi 
és kézimunkatanitónők csak nőtanitókép- 
zőkben kaphassák ilynemű okleveleiket; 
óhajtja, hogy minden tanítói állomás csakis 
nyilvános pályázat utján töltessék b e . 
óhajtja, hogy minden állomás hármas ki
jelölés mellett töltessék be úgy az állami 
valamint a felekezeti hatóságok részéről is.

További határozatai még a következők : 
a választmány a tanitóképesitcs jogát na
gyon fontos paedagógiai okoknál fogva 
ezentúl is a tanítóképzők kezében kívánja 
hagyni, de azon hozzáadással, hogy a tan- 
képesitő vizsgáló bizottságba a tanítók kö
zül is  hivassék meg cgv-két kitünöbb fér
fiú vizsgáló bizottsági tagnak az illető 
vármegyei tanítók közül, a mely vármegye 
területén az illető képezde fekszik s ezen 
meghívottaknak épp oly szavazati joga le
gyen mint a vizsgáló bizottság többi és ál
landó tagjainak.

A  tanítói nyugdíjtörvényre vonatkozólag 
a választmány azon óhajának adott kife
jezést, hogy ezzel kapcsolatban a tanítói 
fizetés kérdése is rendeztessék olyképen, 
hogy a szolgálati évek száma 3 0  legyen 
melynek kitöltése után minden tanitó tel
jes nyugdijt kapjon ; hogy a törzsfizetés 
f>00 frtban állapíttassák meg ; hogy minden 
5  évi szolgálat után 10 százalék karpót
lékban részesüljön minden tanitó; hogy 10 
évi szolgálat után 4 0  százalék nyugdijat 
s minden további egy évi szolgálat után 
még 3  százalék nyugdíj-emeléssel kapja ki 
nyugdiját az a tanító, a ki 3 0  éven belül 
lesz kénytelen szolgálatát abban hagyni.

»A  közigazgatási törvény s a népoktatás* 
cimrt tételre vonatkozólag a választmány 
a/011 óhajának adott kifejezést, hogy min
den királyi Unfelügycdőség területén kerü
leti tanfelügyelő tégek állíttassanak ezek 
kitünöbb tanítókkal töltessenek be.

Ezek voltak a választmány óhaj alakjá
ban hozott nevczelcssebb határozatai, me

lyek jegyzői öny\i k vonat alakjál an. a 
• Magyarorszogi Tanítók Orszúges Bizottsá
g a in a k  lettek beterjesztve a»on kérelem
mel. miszerint Szt.-Istvánnapi gyűléséből 
kifolyólag hasson oda, hogy ezen óhajok 
minnól előbb teljesüljeuck.

M inthogy az országos bizottság m ár hol
nap fogja tárgyalni a kitűzött tételeket 
s pár nap múlva olvasni fogjuk annak 
határozatait, nem lesz érdektelen összeha- 
sonlittani a »Turócmegyei ált. tanitóegylet* 
vála ztmanyának fent kiirt határozatait az 
országos bizottság határozataival, hogy 
megtud uk mennyiben vette figyelembe az 
országos bizottság a turoci választmány 
határozatait.

Ülés után a választmány a vendéglőben 
rendezeti közös coédhez ült, mely után 
örömmel sietett megtekinteni a M ihalitska 
István cgvleli elnök által a helybeli állami 
leányiskolában rendezett női kézimunka- 
kiállítást. melyet nevezett az országos taní
tói arvaház javara hozott össze. A  munkák 
a lanitóképzőkben, polgári iskolákban s 
más magasabb fokú nevelőintézetekben ta
tamiié Znióváraljai kisasszonyok kezeiből 
kerültek ki s azok rendkívüli ügyességről, 
szorgalomról tanúskodnak —  Legalább a 
látogató hölgyek igy nyilatkoztak a szerény 
de csinos kiállításról Belépti díj 10  kr 
volt s örömmel jelentem, hogy H frt tiszta 
bevétel volt mely összeget az országos ta
nítói árvaháznak fogom beküldeni s azt a 
tanítói ;zak.apókban nyugtáztatni. Csekély 
összeg de hisz csak Znióváraljáról gyűlt 
be s az is homokszem lesz az országos 
tanítói árvaház fölépítéséhez.

Második nevezetes mozzanata znióváral
jai szerény életünknek, hogy már moit 
nemcsak levelekben, hanem táviratok által 
is beszélgethetünk a távollevőkkel, a nagy 
világgal.

Van magy. kir. távírdánk is, öszzekötve 
a postával melynek megszerzésében nagy 
érdeme van a helybe i magyar o lvasókör
nek mint a mely azt kérelmezte s a szom- 
zsédos községekből még Nyitra megyéből 
is aláírásokat gyűjtött a kérvény támoga
tására (mely munkából oroszlánrész jutott 
Kápolnai József tanárnak, mint a kör jegy
zőjén k s a miért öt méltán nagy köszö
net illeti) továbbá a helybeli közalapítványi 
uradalomnak mely, a munkál adta s távír
dát feiáiiitó munkásokul is fizette.

A kö/ség részéről különösen nagy érdé
in '1-ct szerzett magának Mász Milosláv 
biró. a ki igazán lelkes és meleg érdeklő* 
d->.-,el segítette elő ez ügyet s e munká

dén embernek kivált aki megszokta a tú
róéi pompás vizet, rósz biz az, de ha jobb 
nincs annak is jónak kell lenni

Pápa egyik nevezetessége s legérdekesebb 
látni valója az Esztcrházy grófok gyönyörű 
nagyúri kastélya és az ezt körülvevő park. 
Ide (a parkba) a város úri osztályának —  
egyszer-mindenkorra nyert írásbeli engedély 
alapján —  szabad a bejárás és járnák is 
számosán. Nohat aunal szebb sétahely nem 
sok van az országban. Olyan Iákat, mint 
ott vannak, soha nem latiam ! évszázadok 
vihara tépdeste lombjaikat, de azért torony 
magasságban is olyan üde zöld lombozatn
ak, hogy sok fiatal fa megirigyelhetné ele
venségüket. A  sok között van ott egy pla
tánfa, melyet midőn tavaly József főherceg 
meglátott, Valutáit neki, mert »ez a fa —  
Úgymond —  megérdemli, hogy kalapot 
emeljenek előtte !» Óriás az óriások között.

A  kastély előtt van a plébánia kéttornyú 
temploma, ame'ycn meglátszik, hogy vala
melyik Esztcrházy építtette ; igen szép stil- 
sxerü templom, melyet belül is gyönyörű 
freskók ékítenek.

Hanem azt igen sajátságosnak találtam, 
hogy Pápán, mely református kollégiumáról 
orszaghírű, a református templom egy ud
varban van eldugva, úgy, hogy az idegen 
ember soha meg nem találná ; udvarban 
van az evang. templom is ; csakhogy annak 
tornya : lévén, messziről is látható Győrött 
is úgy van. hogy a protestáns templomok 
udvarokban vannak elrejtve.

Nem akarom Pápa összes középületeit 
felsorolni, bár igen csinos varos ; csupán 
egy földszintes hazat említek fel, mely a 
legszebb utca elején, a h o s s z ú  u t c á 
b a n  van ; két ablaka között egy márvány 
táblán ez olvasható »Itt lakott Jókai Mór

1842. és 1843-ban*, és egy mellette emel
kedő hatalmas épületet, mely a misei ick 
rendháza ; ennek mintaszerű kórhazában 24 
beteg részesül állandóan i n g y  e 11 e s ápo
lásban ; a kórház főorvosa B o k o r  Karo ly 
mintaképe az irgalmas rendtagnak ; megnye
rő finom modorú, művelt kedélyes úr, aki 
szerctetreméltóságával nemcsak az úri rend
nek lett kedves Bokor bácsija, hanem a nép
nek is valóságos jótevője, kire tisztelettel 
gondol.

A  vidék népe maga is igen érdekes ; 
hanem életmódjáról, szokásairól stb. majd a 
jövő számba mondok cl egyet-mást. nehogy 
cgszerre elpazaroljam mindazt a kedves 
benyomást, amelyet a Dunán túlról magam 
mai hoztam Révész Lajos.

II. Szabadkáról.

Körülbelül tiz éve annak, hogy először 
Szabadkára jöttem rokonokat látogatni. És 
ha a mostani és a tiz. év előtti Szabadkát 
összehasonlítom, arra a meggyőződésre jutok 
hogy a haladás szerfelett nagy Igaz ugyan 
hogy tiz előtt is impozáns volt a varos, a 
mit eléggé indokolt roppant kiterjedése, 
kiváltképen pedig mért! idckről clómagasló 
főtemploma hatalmas két tornyával, úgy 
szintén töboi tornyai részint ódon-zéró 
kinézésükkel, részint vakító csillogásukkal. 
Mindezek azonban nem mutattak Szabadkát 
egy igazi nagy varos kepében. Ma mar ha 
idegen jő a varosba az előbbi kellékeken 
kívül meglepik a nagyszámú s imponáló 
benyomást tevő nyilvános épületek és a 
nagyobb maganházak. Szabadka ma, a szó 
szoros értelmében nagy váios, rendelkezve a 
fejlődés néikuluzhctlcn feltételével. i. 
elegendő szellemi e „nyagi tőkével

Érdekesnek tartom felemlíteni, hogy tiz 
év előtt Szabadka m ég teljesen pogány volt 
es ezen állapoton akkor igen megbotrán- 
koztam, igy gondolkozván : Az. utcák girbe 
gorbeségét, mely az utcakon lévelyegteti az. 
embert, nem veszem rósz néven, mert en
nek orvossága a kisajátítás volna, ez pedig 
nem csekélység ; a tengelyeket, igavonó es 
és parádés - marhák labail. sót életét 
veszélyeztető hegyeket-völgyeket is elnézem 

■ ezek is nagy doűgok. Hanem, hogy a varos 
pogány ezt már meg nem bocsátom. Ili 11 
ha a szabadkaiak állataiknak szebbnél-szebb 
neveket tudnak adni. mért nem keresztelik 
meg utcaikat ?

Midőn igy lüprcnkcdcm azon veszem maga
mat észre, hogy két itt élő es haló ember 
összetalálkozván, egyik a másiktól azt ker- 

| dezi hol lakik K is I ’al szürszabó ? A kér 
| dezett erre imigyen válaszolt meglehetős 

pontos körülírással : »Ott, hol a proincnad 
kezdetén a két nagy, széles utca van. az 
egyik egyenesen, a másik pedig balra, mind
egyikből vezetnek kisebb-nagyobb u*Cak 
és pedig ezek is jobbra is, balra is ; az 
egyenesen menő nagy utcában van aztan 
arra a közepe felé egy ház. elkerített jár
dával. ettől még 4— 5 hazra van a Kis Pál 
szürszabó haza, különben ott majd meg
mondja minden gyerek*.

Megvallom, erre a hosszas magyarázatra 
kezdett az eszem megailani. A  vegén épen 

; annyit tudtam, mint az elején, s hogy az 
j illető a leírás után helyre tudott e-menni, 

nem tudom, nem kisértem odáig.
I Mégis midőn a szellemi hínárból kikerül

tem, feltettem m.tgamban. hogy én is kér
dést intézek valamelyik atyafihoz. Egyik 
rokonomat fogom megtudakolni, hogy hol 
lakik Midőn igy készül 'ettek s kezdem at

eszemet próbálgatni, hogy képes lesz-e be- 
t > 'adni a hallomásokat, jön velem szembe 
< g> ló kinézésű, kékbe öltözött urambalyam 
M 1 imát nckidurulva feltevőin a kérdést, 
illír: ö igy válaszolt: »Tudja-e uram, hol
van a csirke piac? »Igen«. Hat azt tudja-e 
hull szokott lenni .1 nagy vasárkor a forgó 
komédia ?« >Azt nem tudom.* »Kz baj i  

hant in az tudja öcsémurain, hol van a W en- 
zol vendéglő ?< »A/t igen* »Hat azt as 
utcát, .1 hol a nagy kórház van ?» »Aztis.«
• Akkor mindjárt tisztában leszünk : a mint 
az ember a Wenzcltöl jón a csirkepiac felé

‘Ok a piacnak es annak az utcának a hol 
a nagy korluz van, a sarkall megáll, aztan 
•1 v . i < 1 diazterre 1 ellenkező irányban megy a 
.1 >k <*1 - gv egyenes utca, ebbe bemegy ax 

- mb r a mint az utcán áthaladó nyílt 
k •' I el.rt kohidiat elhagyja az ember, 
aztan mar minden gyerek megmondja*.

1 au nem is kellene említenem, hogy 
amtai inszor előfordult, miszerint az ilyen 

tűz • é pontos jóakaró es fáradságos ut- 
bai izitás után sem tudna mindéi gyerek 
.1 'm b . 'i id  tovább elbánni. Ra kellett te
li.' önni, hogy az utcákat, és tereket meg 
'>11 -telni. Erre pedig az impulzust
cg. hely: lap adta meg, kikötvén cgyszers- 
m;n : iio jy c lap piros papiroson fog meg- 
i 'l  iu. vörösre szegyéivé magat, ha záros 
határidőre (a varos százéves jubileumára) 
sem lesznek még a térek és az utcák meg- 
k ' ’ Erre azonban nem volt *xük-

mert a varos —  nagyon iokat adván 
1 saitó szavaira -  ideje korán megtartott* 
a ker- '/teiést Ma inár én is bátrán mehe* 

k rokonok felkeresésére, s csendes poh»- 
'•*■* közben bő alkalom van cldanolgatni 

kedvenc notatnat, hogy hát : Októbernek 
dsején be kell rukkolni . . .  F.



lókat, a kik « távírdái oszlopokat felállí
tották, e sodronyokat kifeszitették, össze
kapcsolták a munka bevégzése után, nem 
különben a felügyelő mérnököt meg a 
postamestert is, mini uj tá\ hdatis/tet sa
játjából megvendégel e.

De hálát érdemel mindenek fölött ;.z ál
lam s illetőleg annak ti (almás képviselője 
Baross Gábor, a ki a távirdát ingedé yezto 
s felállítana s ez állal községünket az 
országos forgalomba nevonlii-

Méltán megérdemelte ö a következő 
szép és elsőnek menesztet táviratot, melyet 
■ áoz Miloszláv biró küldött neki: »Beliusi 
Baross Gábor miniszter urnák Budapesten. 
Kegyelmes Uram! Znióváralja mezőváros 
községe nevében az állami távirda-állomás 
megnyitásakor hálás szívvel és örömtelje
sen kívánom : Éljen Nagyméltóságod szere
tett magyar hazánk felvirágzására soká! 
soká I —  Mácz biró. —

Községünk egész büszkeséggel néz a tá
vírda oszlopaira és sodronyaira s forrón 
óhajtja ; vajha a nyitraraegyei nagy-bélici 
vasutat Pririgyén át Znióváraljánnk ve
zetnék, hogy minnél előbb volna Znióvár- 
aljának összeköttetése Nvitrával. volna ál
lomása a nyomorult őrház helyett s tovább 
vezetnék a távirdai sodronyokat Gajdelnek. 
Pririgyének Nyitrának. Bizony, bizony itt 
volna már az ideje, hogy Turóc megye 
megtegye c vasúti vonalat illető lépését, 
mert ha nem fog mozogni megéljük, hogy 
a hátunk mögött kerül el Rajecnek és 
Zsolnának, abból pedig Turóc megyének 
nem leend haszna hanem megérdemlőit 
kára és még jobban megérnemleil szégyene 
az leend ! Mily káros hatással van Znió- 
váraljára s ezálta' a megyére nézve is az 
a körülmény, hogy nincs rendes vasúti ál
lomásunk. holott pedig évről évre ki van 
mutatva, hogy a személyforgalom sokkal 
nagyobb minálunk min: akár Divéken akár 
Rákó-Pribócon. Ehhez képest a teheráruk 
forgalma is nagyobb volna ha rendes ál
lomássá változnék a szegény őrház. — 
Nyitramegyéből igen sok utas csak azért 
maradt el ettől az útvonaltól, mert nincs 
állomásunk. Már pedig Privigyc. Bajmóc, 
Gajdéi. Német Próna s ki egész Nyitráig. 
Oszlanyig stb elterülő részek, mind erre 
járnának ha Znióváraljának állomása volna.
— Nem akarjak mi beszüntetni sem Dí
vákét sem Rákó-Pribócot. de mig egyfelől 
méltánytalannak tartjuk hogy Znióvaraljá 
nak állomása nicsen a hol annyi hivatal 
van. má felől károsítva látjuk ez által Tu 
róc megye úgy anyagi, valamint szellemi 
érdekeit is. — Egy vasúti vonal Privigyc 
és Nyílra felé, rendes vasúti állomás a 
gyorsvonatok megállásával, egészen álain- 
kitaná Znióváralját s kárpótolva magát a 
rósz igen rósz üzletekért Oroszországban.
—  Gondolkozzanak csak befolyásos, mérv
adó férfiaink e tárgy fölött.

Harmadik nevezetesebb mozzanata znió- 
váraljai csöndes életünknek, hogy f. hó
18-án mi is megünnepeltük ő Felsége sze
retett magyar királyunk dicső születésnap
ját. A plébánia templomban reggeli 1) óra
kor ünnepélyes isten tisztelet volt, melyen 
résit vettek a királyi járásbíróság, a köz- 
alapítvány uradalom tisztviselői, az állami 
tanitóképezde tanári kara s más magános 
siemélyek és a publicumból is számosán. 
Résit vett benne tovább* Zador Gyula a 
nagyváradi kir. ítélő táblának elnöke a 
családjával együtt, a ki jelenleg körünkben 
időzik s gyakori kirándulásaival a környé
ken és a vidékre, olragadtatássa! élvezi Znió
váralja környékének szépségeit. Ó Méltó
sága igen kedves szerétéire méltó vendébe 
városkánknak, a ki mindnyájunk szivét 
meghódította maganak és családjának. Jövő 
héten sajnos már elhagyni készül bennün
ket, de tálán esztendőre ismét körünkben 
fog nyaralni Adná Isten, hogy példáját 
követné több más úri csa ád is, külösen a 
fővárosból, mert biz ilyen vendegek igen 
jó hatással volnának városkánkra, a mely 
nagyon bővelkedik a szép kiránduló be 
lyekben. Több nemzeti zászló is hirdette 
a tegnapi nap fontosságát.

Negyedik momentuma zajtalan életünk 
nek, hogy a városkán végig vizlecresztő 
Csatomat készítenek. Ugyanis a nagy sár 
megakadályozása végett a község Mácz 
biró indítványára elhatározta, hogy a vá
roska déli oldalán a házfedelekről lecsurgó 
eső és tavasszal a ho-víz levezetésére kő

vekből kirakott csatornát építtetnek köz
költségen. A csatorna ma holnap készen 
lesz s úgy hiszem jó szolgálatod fog tenni 
a tisztaságnak. Bár csak több ily életre 
való indítványa volna a bíróimnak s az 
aztán fo anatosittatnék is. Például igen 
s>ép volna, hu egypár csinosabb ház épülne, 
mert nincs hol laknunk s nincs Magyar- 
országon oly második hely meg, a hol oly 
nyomoru l lakásviszonyok volnának mint 
indiaiunk. Igazan úgy a kir. járásbíróság 
valamint u képezde is igazi murlyrjai a 
hazának, melynek szolgálatában állanak 
ily felette kedvezőtlen viszonyok melleit. 
Se szállás, som piac, sem vasul! Ugyan 
mit vétettek a kir. járásbíróság meg a ké
pezde, hogy ide helyezték őket Znió- 
váraljára V !

Mihalitska István.

h í r e i n k

Ratskay István turóc szt. mdrloni áll 
el. iskolai tanító a kézsmárki községi 
polgáriskolához rendes tanárrá ne
veztetett ki s e héten végleg el is 
költözik új otthonába. Hét évig 
működött a mártoni iskolában ; de 
szép tehetségét nem csupán az inté
zet falai között értékesítette, hanem 
igen tevékeny részt vett a hazafias 
társadalmi mozgalmakban is. Ennél 
fogva mig egyrészről előléptetése 
fölött örvendünk, másrészről sajnáljuk 
a jeles munkaerő és jóbarát el
vesztését. Adjon Isten megelégedést 
és sok szerencséi új otthonában.

A znioi all. tanítóképző tanári karában 
az új iskolai évre több változás tör
ténik. Azt megírtuk már hogy B ar
iba Dénes segédtanár Székelykeresz- 
túrra helyeztetett ál s helyébe Zigány 
Zoltán neveztetett ki, Legújabban 
Kápolnai József rendes tanár helyez
tetett át a lévai áll. tanítóképzőhöz 
s helyébe dr. Halasy Kálmán nevez
tetett ki Znióváraljára rendes tanárrá.

Ma délután tartja esküvőjét Maro
si Ármin rajztanár — ki 4  hónapig 
helyettesként Mártonban működött 
— a budapesti izr. templomban Eis- 
ner Gizella kisasszonynyal. Gratulá
lunk s boldogságot kívánunk az új 
párnak.

Kinevezés A ruttkai állami elemi 
iskolánál Katona Pál eltávozásával 
megüresedett rendes tanitóiállásra a 
vallás és közoktatásügyi m. kir. mi- 
nisterium R i s z n e r  József szuesá- 
nyi hitf. tanítót nevezte k i Őszintén 
üdvözöljük lapunk munkatársát ez 
új álomásán.

Liptoszentmiklós és Rózsahegy. Bizonyos 
humoros hangulat fogja el a liptóia
kat egy idő óta, hogy a vidék lapja
iban Rózsahegyről közzétett híreket 
olvassa, melyek »kis Debrecennek* 
(!) ív hazafiság privilegizált tulajdo
nosának teszik meg e városkát. A 
híreknek őszintén örvend mindenki, 
csak az látszik különösnek, hogy ez 
örvendetes hírek közé mindég van 
valami keverve, ami a szomszédos 
Liptó-Szent-Miklóson akar egyet rúg- 

! ni, mintha éreznék, hogy csak akkor 
lesz az érdemünk olyan n a írV> ha 
Miklóst teljesen tönkre l e h e t ik .  Erre 

| a gondolatra kell jutnunk, ha olvas
suk a Felvidéki Híradó ntult rasár- 

I napi számában közzé lett é s  saját 
j maguknak kiállítóul e l i s m e r ő  nyilat

kozatott s az azután M i k l ó s i  zúdí
tott kemény megrovási kalandot,

I melyre, úgy látszik, Sza/avszkY állam- 
■ titkárnak a közgyűlés alkalmával 
I mondott szavainak e lapokban tör

tént szószerinti közlése adott alkal
mat. A már ismételve közzé tett sta
tisztikai kimutatással nem foglalko
zunk, csak annyit jegyzünk meg rá- 
hogy a 17 aláíró a kaszinóban egy 
délután csaknem 1000 frtot ajánlott 
fel s ha a közgyűlés ott van, hogy 
nem volt ótt, a polgárság még

ma is sajnálja, de nem az ő hibája, 
lett volna gondolja rá a nélkül, hogy 
a városra támaszkodjék, hogy lega
lább úgy elássa vendégeit, mint Ró
zsahegyen s e mellett egy kis ala
pítvány is jutott volna az egylet ré
szére. Külömben az államtitkár ur 
nagyon jól tudja, miért tette a köz
gyűlés előtt ismeretes nyilatkozatát. 
Különben legyenek meggyőződve a 
rózsahegyiek, hogy a liptószenlmik- 
ló8iak őszintén kívánják, az őszinte 
elismerésből minden polgárnak, még 
a d í s z p o l g á r o k n a k  is nem 
csak erkölcsi, de anyagi hasznuk is 
legyen. Hogy a múlt évben Liptő- 
szentmiklóson tartott kerületi gyűlés 
alkalmával a kerületből összejöt nem. 
zetiségi izgatók itt nemzetellenes tün
tetést rendezlek, szeretnék ezt a ked- 

; vés szomszédok Miklós rovására írni,
; pedig nagyan jó! tudják, hogy abban 

egyetlen miklósi sein vett részt. 
Ilyen tüntetések Po£sonyban évente 

i ismétlődnek, de váljon jut-e eszédve 
valakinek, hogy Pozsonyt panszláv- 

! nak mondja ?

i Trano8ciu8-ünnepélyt tartottaké hó 26-án 
j Diptószentmiklóson. Tranoscius volt liptószt.- 

iniklósi ag. evang. lelkész és egyházi 
író, kinek énekes könyvét még ma is 
használják a szláv vidékeken. Az ünnepélyre 
az adott alkalmat, hogy most volt születé
sének 300 éves fordulója. Vendégek nagy 
szítaiban érkeztek nem csak a dunáninneni 
kerületből, de voltak morvák, csehek és 
lengyelek is. Délelőtt isteni tisztelet volt, 
melynek legnagyobb része Tranoscius emlé
kezetének voltak szentelve, délben bankett 
volt, mely alkalommal az első felköszöntöt 
Baltik püspök mondotta a királyra. A  fel- 
köszöntők többnyire egyházi jellegűek vol
tak, csak D  u 1 a Máté kezdett a kisdedóvók 
s az erőszakos magyarosítás ellen bezzélni 
mire a főszolgabíró közbe szolt, a vendégek 
része még az nap eltávozott.

A szuesényi izr. elemi iskolában a beha
tások szeptember hó 1 . én kezdőd
nek ; mit ez úton is nyilvánosságra- 
hoz Wiener Jakab, igazgató tanító.

Az állami iskola impozáns épületére vo
natkozó pályázat határideje septem- 
ber hó 3. án telik le ; ekkor dűl el, 
hogy a pályázók közül ki nyeri t;l 
az építkezést ? Úgy hallottuk, hogy 
nemcsak környékbeli de messze vi
déki sőt fővárosi vállalkozók is pá
lyáznak.

Méhészeti előadást, tartott V a l l ó  János 
vándor tanár c hó 27-én I.iptószcatmiklóson 
M  i k ó József mintaszerű méhészetében. 
A z érdekes előadás nem nagy számú, de 
hálás hallgatóság hallgatta mind végig.

Népesedik Márton. M egnyilnak az iskolák 
1 s ezzel Márton is megkapja a maga rendes 
; járulékát a több százra menő deákban, akik 
j az. állami kereskedelmi és poigáriskolába 

tolongnak, hogy tudomány szomjukat ki- 
| elégíthessek. Nemcsak a tanulók, de a taná

rok is bcrukkolnak c héten s ismét eleven 
népes és és magyar szótol hangos lesz Mar- 

I tón utcája.

Kifosztották. Drubek Jakab utazó csü
törtökön érkezett meg a ruttkai gyorsvonat
tal Mártonba ; amint a Dómba beszállt, ész
revette, hogy 250 frttal terhelt pénztárcája 
eltűnt a zsebéből s vala inck a partfogása 
alatt tovább utazott világot látni a gyorsvo
nattal. Hiúba lamentált szegény károsult, 
biz annak a 250 forintnak ütheti a nyomát.

A turoemegyei rk. tanítok egylete a múlt
héten gyűlést tartott, melynek részletes 
leírását jövő szamunkban közöljük.

A m. kir. államvasutak turóc szent már
tom állomás-főnöksége 372. sz. a következő 
értesítést küldte be lapunknak : Kérem 
becses lapjában a t. c. közönség tudomására 
hozni, hogy a garambcrzcncc-sclmecbányai 
vonalon fennállott forgalmi akadály megszűn
vén, a személy és áru forglaom f. hó 
26. ismét megnyílik. —  Balogh, állomás 
főnök.

A raJec-Teplict fürdőben a hozánk bekül
dött 7. névjegyzék szerint aug. 1. éig 618 
fürdő vendég volt ; köztük sokan Budapest
ről s az ország távolabbi vidékéről is ; igy 
pl. Fenyvessy Ferenc őrsi. képviselő és Né
ger Gusztáv apát plébános Papáról. A  kül
földiek leginkább Sziléziaiak.

A vörös kakas megkezdte működését 
Turóczvár megyében ; alig szűnt meg az eső
zés egy napra, már tűz volt. Necpálon gyűlt 
ki szerdán este 10 órakor egy ház, s rög
tön lángra kapott tőle a szomszéd ház is ; 
mindkettőnek a teteje egészen leégett ; azon
ban a tűz tovább terjedését megakadalyozta 
a magasra épített Popper-féle ház ; e nélkül 
bizony nagy veszedelem fenyegette a köz
séget.

A vonat alá került. Miliők Pál turáni szü- 
I letésű vasúti alkalmazott f. hó 22-én a rut- 

kai állomásra berobogó vonalról leesett s 
oly szerencsétlenül került a kerekek alá,

I hogy azok jobb karját izekre szakasztottak 
j szét. A z eszméletlenül ott maradt szeren* 

csétlenj a legközelebbi vonattal Mártonba 
hozták, hol a megyei kórházban megszaba- 

| ditottak kar-roncsátol ; de az amputálás 
után is oly rosszul van, hogy azóta folyton 
küszködik a halállal. M ire e sorok napvilá
got látnak, talán ki is szenvedett mar.

Elszaporodtak a vaddisznók Turóc var
megyében annyira, hogy immár valóságos 
csapásává válnak a gazdálkodónak. A  hegyi 
legelőket fclturkáljak s hasznavehetetlenné 
teszik évekre ; a zabvevést oly ügyesen 
learatjuk, akár a legjobb sarlós s a krump
lit —  ami még a sok esőtől megmaradt —  
mind felszedik az erdők alljan levő szántó
földekből. Márton község —  amint irtuk 
két hajtó vadászat tartására kapott enge
délyt a közig, bizottságtol. ügyet a múlt 
vasárnap akartak tarttani, de a zuhogó cső 
tönkre tette a jószándékot ; mara vau ter
vezve, hogy megtartják ; félüak azonban 
tőle, hogy sok haszon nem lesz belőle, ha 
megtartható lesz is.

T a n ü g y .
Értesítés.

A liptószentmiklŐ8Í állami elemi és pol
gári iskolában a jövő 1 8 9 0— 9 2 . 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 G frt 50  
kr., künyvtárdij 1 frt, értesítőre 5 0  k r ; b) 
az elemi iskolában 2  frt 5 0  kr.. könytár- 
dij 5 0  kr.

Ugyanakkor iratnak be a növendékek az 
á l l a m i  0 v ó d á b a, itt az egész évi 
tandíj I frt.

Szegény és szorgalmas tanulók részére 
a tandíj egészben vagy részben elengedhető. 
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- 
nyelv osztályonként elkülönítve lanittatik 
ezen tanításért külön tandíj nem jár.

Minden tanuló tartozik a beiratásnál 
szülőjének, vagy annak helyetesének kísé
retében a mull tanévről szóló bizonyítvá
nyával megjelenni s igazolni, hogy himlő 
ellen be van oltva.

Liptó-Szt.-Miklóson. 1 8 9 1 . évi aug. 2 0 -án.
Nagy István,

igazgató.

A kassai m. kir. állami főrealiskolaban az
épületen folyamatban levő nagyobb javítási 
munkaiatok miatt az 1891)2. iskolai év 
csak szeptember hó közepén vcendi kezde
tét. A  javító, felvételi s pótló vizsgalatok 
szeptember 15-én, a beiratasok pedig szep
tember 1 6 — 18 napjain fognak megejtetni 
d. e. 8 — 12. s d. h. 3— 5-ig. A  szeptember 
hó első napjaira kitűzött érettségi vizsgala
tok határideje azonban nem változik. Miről 
az érdekeltek miheztartás végeit ezennel 
értesittetnek.

Kassa, 1891 aug. 20.
Dr. Gerevich Emil,

kir. igazgató.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 

Társszerkesztö: Fehér János
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; 1851. polg.

2716 szám.
1891.

Árverési hirdetményi kivonat.

A turócz-szent-mártoni kir járásbíró
ság. mint telekkönyvi hatóság közbirn teszi, 
hogy Kilo Jenőnek Porubszkv G r é v  
elleni végrehajtási ügyében Znióváraija 
községben fekvő, a znióváraljai 231. 

tikiben I. 1 sor sz. a f  Ívelt 1* ub zky 
Gergely nevére irt ingat anságra 000 l t 
kikiáltási árb. n a árverést eln nd -lte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatanság az 
1891. évi szeptembei hó 11-ík napján 
d- e. 10 órakor Znióvára ja községben a 
köz ég házában megtartandó nyilvános 
árverésen el fog adatni-

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10  százalékát kész
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
a k küldött kezéhez letenni, vagy pedig i bá- 
na.pénznek b r- sá nal lett előleges eihe- 
lye élői kiállított abályszcrü elismer
vén • átszolgahatn.

Ki. járásbirósu mint Ikvi hatóság 
K t TurÖCz-Szt.-Mártonban 1891 évi 

jun > hó 2 0 -ik napján

1008. «*.:
“  1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz s/.t.-mártoni kir. jbiró ag mint 

tlkvi hatóság ö/hir.é [■  zi, hogy a Tú
róéi kor. es hitelin ézetnek lliads- y Alidr.s 
. iient vegreli jt si gyé en a Kucharik 
János belát lak s uttajánl-la folytán a 
bes lére báuy.i kir. tó .ényszek t ük-lén 
evő holla kö ségben f h. - a he I i 10  

sz jkvb n I. 1 lő. es f  - 4  sors 
foglalt ingat anoki- l Hradsz: v sndrásl 
(A l..p in) l|2 rés ben megillető juta é tára 
.*'84 frt 40 kr. kikiáltási árban az árverést 
circn-delte és hogy a fennebb mojelölt ingat- 
lanság az 18.'1. évi szeptember hó lí-ik  
napján d. e. 1 0 . órakor lk  la községben 
a kö-ség hazában m g ártandó nyilvános i 
árverésen a kikiá.tási áron alól is el fog
nak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
at uiság kikiá.tá'i r.. ak > 10  százalékát 

készpénzben, vagy óvadékkupes érték pa
pában a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. jbiróság mint tlkvi iiatóság.
Turócz-Szl-Mai iónban. 1891. május hó 

28-an.

Hirdetmény'.
A rózsahegyi kir. törvényszék ezennel 

közhírré tesz-, miszerint Lip óv.u-m -gye k 
törvónyható-ágáa k az o a-zi v glrld fe - 
épiiósóvel kapcsolatos fr áhol> <• ésli"z 
s iikség-.'.s f  Idmivelcti'kn k Kiso asz köz 
ségben való kisajátítása iigvéb i kárta
lanítási eljárás megkezdésére a határnapot 
f. évi sz' ptemht  hó 23 ik napjának -i. e. 
8  óráját n helyszínére Kis-Olaszi község 
hazához kitűzte s az ismeretlen tartózko
dása vagy távollevő érdekeltek részére 
ügygondnokul Dr. Kux Adolf liptós'.entmik- 
lósi ügyvédet kinevezte.

Az érdekelteket a kir. törvényszék azzal 
megidézi, hogy elmaradásuk a kártalanítás 
fölött h o za tó  érdemleges haiarozato: nem 
gá'oija.

Kir. törvényszék.
Rózsahegy, 1891. augustus 8 .
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EGY FUJ,
Ki helyesen luil irn i és ol

vasni

fe lv étetik  a 1 urócz-szt.-már- 

toni m agyar nyom dában.

Fekete
kir. járásbiró.

Porubszky Jenő
elnök.

t K X X X X X X X
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Prámiirt mit elem Staats-Preis.

Prámiirt mit dér goldenen Medaille

T E S C H N E R  T H O N O FEJ!
Mit Bcginn der Saison erlaube ich tnir inéin i-ich assort rtes Láger 

von Thonöfen aller Artcn in Glasurcn und l'orm.n etc. aus gitten, festeti 
Matériái und in gcschraackvollster Ausstattung bcstens zu cmpíchlen.

Durch melne langjáhrige Praxis und Erfahrungen als Eachmann bin 
ich in der Luge mit den ncucstcn I Icitzsistemen (auch eigene Kooibination) 
dicnen zn kitinen, die durch wonig Heitzmateri.il eine schnellc und anhai- 
tend lángé Wárine g:bcn und sicii durch derén bilüge Herstedung glcich 
den kostspicligsten Heizsistemen bewáhren.

Zcichnunge* und Preiscourante franco und gralis.
Geneigten Auftrágen entgegensehend, zeichnet sich

hochachtungsvo;

Benno Heybach
Thonöfenfabrikant

Teschen őst. Schlesien.

N aponta m egjelen Budapesten
- A -
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Horváth Gyula. Mikszáth Kálmán.
Helyettes szerkesztő: F E N Y Ő  S A N D U R .

A >Magyar Hírlap* belső dolgozótársai, külmunkalársaí s levelezői az irói kar leg
kiválóbb tagjaiból állanak.

A r Magyar Hírlap* előfizetési ára:
egész évre 14 frt •)( övre 7 frt. negyed t- s 3 frt 50 kr.. egy hónapra I frt 20 kr

•\ .HÉT- k:ad.mi"rrö.s t sik rmt :vigúllap adásra jutnnn' . rra nézve ho/y e vá 
asz'.ek' kedv-it szépirodalmi hetilapot előfizetőinknek olcsóbban adhassuk.

• MAGYAR H1RL.' ■ a -HÉT* előfizt-té -• rác-/ eyesz evre csak 20 frt,
fel évre 10 frt, négy* :l övre 5 frt

i a t s .  - r a .x i y  ©  z  á ja a ©  12©, t  : i n a t i a  I n g b e n .

i}löfizeU'.-e a „ M a g y a r  H írlap*- k ia d ó h iv a ta lá h o z : 

Budapest, IV., Granatos-utca 16 sz alá küldendők

c . ' O M M e e M M e e t e m  > * - * © s o » # » o » o o c
& , < 
O  M elyik  lap ra  fizessünk ezö ? t
q  Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az ^

„EGYETÉRTÉS14 J
w  a mely az uj évvel immni 2 5-ik évfolyamába lej '. Ez .1 igyar olvasó közön- Jj 
O  ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek ■ > : ..ga. alapossága és C
Q  sokasaga, rovatainak változatossága kitűnő?ege. .1 különböző olvasmányok gaz- 
Q  dag tárháza tették az * Egyetértés »-•. nép . i \  A 01 sz-ygyidesi tárgyalásokról

a legrészletesebb s c mellett tArr/yil.-. ms hu : . o g egyedül az «Egyetértés* M 
közöl. Gazdasági rovata éli nt . . . magyar kereskedő m

2r S Gazdaközőnség nem szorul tö >1 idegen : r . . mert az .Egyetértés* a
O  kereskedelmi s tőzsdei tudosita.-,ainaV. I ő.-eg, vei .dapossngaval ma mar nem %t 
O  versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda m gtalalja mindazt az C  
Q  »Egyetértés>-ben. amire szüksége vau. Változató-an - 1 kt < it tárcájában, any- £

nyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két hu->;r. regényt közöl egy- f  
szerre, úgy hogy egy ev al.it 3 0  4 -  telni rv en y. re : eredetit, részint a 9

8W  külföldi legjelesebb terntékek a a| 1 a c az »L fyetér- 3 }
tés« olvasói. A ki olvasni valót ken es a v  ág 1 1 . i l >yoisan és hitelesen % 
akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre-, m ;. . el lesi ara egy hóra C

§ t frt 8o kr., 1 , évre $ Irt egy évre 2 0  frt A/ ei .fi et t énzek az »ICgyctÓr-
tés* kiadóhivatal-ba küldendők. Muiaivanyszamo; kiadónvatai kívánatra egy 2

hétig ingyen és bermentve küld. ^

O  I
• • o o ö © o o ö o o c © o o ű o o o c í g . ^ w - j a f . ’© o  a

Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog győzni, h :: y
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valóban a legjobb irtószer .iudeu rovar 
ellen

k iváló szer meglepő erővel i asággal pusziit e
mindin kurlckonv rovart.

iiO íícélszi'i'illil, u Z :ii-í i i-i-Iin-lV-l,■ liik a iv k iisk m lú v a l 
bi‘|mniziil.

A Zllclloriil>‘ so n m iM ,-  u i-  r . - v i . , : . l  ú.-ezt-bi.soBlilant 
nem szabad, a Znclmrhn egy kíilünl-g,-,, ■, nielv sehol és so- 
na másként el nem árusittatik. mint

Ic jiccsiH elt Ü v eg ek b en  Z a e h e r l n év v e l.

k-in va laL ffn 1"'-1'1'': 1 k0r PaP'r” Om.-,el,.in vagy skatulyába
llap valamiféle P °rt, - azt elfogadja, biz . , i megcsalatott.
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T ''."u , l i a " Mer,r b? n '• F 4 l ,ry J  / r Lr.,l.ir M. és fia. — L.*
( i 41 V  M ...... .. 1 ' ............... lka: Sebül.
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Mclzer. A.. ILcht M T t 1,- na ‘'k , r  t  i I. y *

J  T ," k‘' Gy»rgy Turóc-
ruran : Mossinger II

i-sst.-niÁrtom inasam Hosenfeld Ignaci


	35



