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lap szellemi részét iieti' Közi menyek a szerkesztősedre, hirdetések és eiőfizetesek a 
kiadóhivatalra címezve Turocz-Szt-Martonüa küldendők. 

f<W  1 hivatala* hininmnker, Kéziratokul pántokig kérjük beküldeni

HIVATALOS HIRDKTKSRK DIJA

100 tstiig  1‘ írt . ezentúl minden megkezdett 

kziíz nzónál 50  krr.il több.

Hideg; számok.

(R) Minden statisükai kimutatás 
nagyon érdekes és nagyon lanulsá- 
gos.

Rendesen sok emberi érdekel, ha 
egyes vidék gazdsági állapotáról, ga
bona terméséről, marhaállományáról 
stb. különféle oldalról inegvilágosi- 
tőtt kimutatást olvashat. Mennyivel 
inkább érdekelheti lapunk olvasóit, 
ha felső Magyarország egyik legér
dekesebb vármegyéjének tanügyi ál
lapotát megismerheti.

Hiszen, hogy Turócmegye nemcsak 
felső, de egész Magyarország egyik 
legérdekesebb vármegyéje, ki tagad
ná ? S ki vonná másrészt kétségbe, 
hogy minden egyes vidé . életképes
ségének legfőbb mutató jele az, hogy 
milyen mértékben van benne haj
landóság a kulturális haladásra ?

Azt hisszük tehát, hogy szolgála
tot teszünk, amikor a varmegye kir. 
tanfelügydösége által összeállított sta- 
listika adatait nyilvánosságra hoz
nak s rá mutatunk egyúttal ama ta
nulságokra. melyek a hideg számok 
e tömkelegéből levonhatók.

Van a varmegyében 7152 tankö
teles gyermek ; ez a 4-7‘Jí57 főből ál
ló lak’oságnak 15 percentje; tehát a 
szaporodás szempontjából a normá
lis szám. Ezek közül a mindennapi 
iskolába járni köteles 5395, ismét
lőbe 1757. Ez is a rendes összeg. 
Já r pedig tényleg iskolába o236 min- 
napi és 610 ismétlő tanköleles. Az 
összes iskolázok száma tehát a tan

köteleseknek 81.7 percentje. Még ez 
is rendes szám. De, ha a mindenna
pi és ismétlő iskolába járók számát 
összehasonlítjuk az illető tankötele
sek számával, igen szomorú ered
ményre jutunk

Megjegyezzük ugyanis, hogy az is
métlő iskolába járó tanköteles közé 
oda van számítva azon 233 tanuló 
is. kik a mártoni polgáriskolákba 
járnak, akiknek fele nem tanköteles 
többé. S mégis ezekkel együtt is, 
csak 37 .i percen je- iskolázik az is
métlő lankölcloseknek!

Igaz, hogy az iskolát nem látoga
tók száma nem olyan iszonyatos 
nagy varmegyénkben, mert 1727 
gyermek nem jár iskolába*) de ha 
a következő rovatot ligyelmünkre 
méltatjuk, lehetetlen megütközésün
ket visszafojtanunk.

E rovat azt kérd i: hány félnapi 
mulasztás bűn tett etett dorgálással, 
vagy pénzbírsággal ? S  mit felel a 
statislika ? Azt. hogy -gyeden egy 
sem !

Álljunk itt meg egy lélegzetnyire 
s próbáljuk kimutatni, hogy a hideg 
számok mit mondanak?

Vegyük, hogy a szorgalmi idő 36 
h ét; számítsunk minden hétre 5 na
pot; ez egy év alatt 360 felnap. Vegyük 
hogy kerek számmal 1500 tanköte
les gyermek nem jár iskolába; ezek 
összesen 510.000 fél napot mulasz
tanak. É s  T ú r ó é v á  r m e g y  é- 
b e n a f é l m i l l i ó n  f e l ü l -

* > Az iskolázok közölt sok a más megyei.

r u g ó  f é I n  a p i m u l a s z t á s b ó l  
e g y e t l e n e g y  s e m  b ü n t e t -  
t e t e t i  mé g  c s u k  d o r g á l á s 
s a l  s e m !

Ez uraim szomorú állapot és e 
hideg számoknál égetőbben senki 
nem vádolhatná a községi elöljáró
ságokat lanyhasággal, sőt mondjuk 
ki kereken : kötelesség mulasztással.

Félmillió mulasztásból egyet sem 
vesz tudomásul csak egy biró sem 
Turócvámiegyóben! Ez bizony nem 
örvendetes tanulság. de bizony, 
bizony tanulság !

És a statislika rovatai tovább is 
csupa érdekes adatokat tárnak elénk.

Megtudjuk, hogy van a vármegyé
ben 111 tanító ; ezeknek évi fizeté
se 19701 forint ; esik egyre-egyre 
117 forint. Azt mondják erre ugy-e 
hogy ez bizony örvendetes. De, ha 
megmondjuk, hogy ez összegben ben- 
foglallatik a mártoni polgári iskolák
nál alkalmazottak javadalmazása 
12030 írttal s benfoglaltatik a negy
ven kántortanitó összes sloláris jö
vedelme, kisül, hogy erről az átla
gos tanítói jövedelemről igen bölcs 
dolog lesz hallgatni, mert nagyon 
fájdalmas eredményre találunk jutni, 
ha igy próbálunk számítani.

S van még e néma számoknak egy 
igen ékesen szóió csoportja s ezt is 
igen ajánljuk azok figyelmébe, akiket 
illet. Turóc vármegye tanügye nem 
számítván a znióváraljai állami tanító
képző 20 ezer forintra rugó évi 
budgetjét évenként 59192 írtba kerül

I s ez összegből az állam készpénzben 
26213 forintot áldoz a megye népne
velésére. Tehát a vármegye lakos- 

i sága által fizetett állami adónak 15 
percentjét visszatéríti a lakosság köz
vetlen hasznára. Minthogy pedig 
maga az állam összes jövedelmének 
alig 3 százalékát fordítja kulturális 
célra általában, s szembetűnő, hogy 

: vármegyénk hányszorta nagyobb gon
dozásban részesül e tekintetben az 
állam részéről mint inás vármegyék.

Szembetűnő, hogy mennyire jogo- 
. sült pánsláv testvéreinknek az elnyo

másról hangoztatott humbugja, mikor 
ime kétségtelen, hogy Turóc várme
gyében (és mondhatjuk: az összes 
nemzetségi vármegyékben) a közön
ség meglerhellelésének hihetetlen 
nagy százaléka nem az állam köz
céljaira, hanem ugyan ezen közönség 
szellemi niveau-ja emelésére, fordit- 
latik. Tudjuk, hogy nem irigyli ezt 
Turóc vármegyétől egyetlen alföldi 
vármegye sem, pedig nem hisszük 
hogy akár Pestinegyében is ily nagy 
összeget fordítana az állam culturá- 
lis célra de legalább elyárhatnók 
hogy fogja fel a nép az állam ezen 
atyai gondoskodásának jelentőségét 
és hasznát s tegye magát arra érde
messé az által, hogy ne kelljen or
szág-világ előtt pirulnunk a miatt, 
hogy félmilió félnapot mulasztanak 
a tankötelesek s a közs. elöljáróság 
bölcsen szemet huny rá.

T Á R C A

A  szabiidsiíRliarc kiáltvá
nyaiból.

A szabadságharci-cmlékek kiállításának 
gazdag okmanyiaraból közöljük az alabbi 
proclamaliókal, melyek . nniszka in vasió 
hírének halasa alatt keletkeztek

Az első kiáltvány következőleg hangzik :

S z a b a d s á g u n k a t  v e s z é ly  
fe n y e g e t i!

Egy szó hangzik most hazánk bércein- 
vólgycin keresztül, egy hang rezg minden 
honfi, minden honleány ajkan, egy hang 
tölté he a levegőt, a sziveket : > .lőnek a 
barbárok !*

S hangzik hatalmasan, szivrenditve, mi
ként hangzott Attica terein, miiion először 
taposta a perzsa zsarnok tengernyi serege ; 
miként hang/ott Róma halmain, midőn a 
vad gallok féktelen arja minden gátot törni, 
minden ellenállást nevetni látszott; miként 
hangzott Helvécia bércein, midón merész 
Károly fény és dicsőségben úszó lovagse
rege tiporni jött a világ legcsendesebb 
népinek ártatlan szabadságát; miként hang
zott Anglia partjain, midőn a spanyol »meg- 
győzhetlen armáda* vitorlái a tengerszinét 
halott lepelként borították.

Nem félelem, nem kétségbeesés hangja az, 
nem kell annak 'enni, nem lehet az. A ma
gyar nemzet, melynek védői egesz Európa 
bámulására keleten es nyugaton, éjszakon 
és dé|-n lob •■ rtaőák a • <bad-:ig és gvőzr-

lem zászlóit, bizhatik erejében, ügye szent
ségiben s fiai bátorságában ; ki annyi el
lent ledöntött, nem félhet egy uj ellenség
től ; ki annyi vihariul dacolt, nem lehet 
gyáva.

Min tört meg a perzsa világűr tengernyi 
zsoldoshada ? m n a dühös gallok féktelen 
arja ? min a merész burgundi vas serege s 
büszkesége ? min a meggyözhetlen armada 
árbocerdejc ? — Egy nép elszántságán.

Ily nagy elszántság hangja rengjen hazunk 
bércéin, hangozzék minden ajkon, rezgje át 
a szivek húrjait!

Midőn a nagy Napnak csillaga hanyatlott, 
a perzsa cár 3 0 0  0 0 0  zsoldosa egy maroknyi 
polgarhad elölt minden szélnek futott; a 
gallok sáska serege arany helyett vassal 
fogadtatván szét volt tiporva; a svájci nép 
mellei utat törtek a szabadságnak, a 
büszke fejedelem s büszke lovagjai vérben 
fetrengtek , 1 szabadság vitorlái lobogtak, a 
szabadság szele hitt s a meggyözhetlen 
armada nem volt.

Győzni vagy hatni — ez a szabad népek 
jeligéje, a győzelem varázsszava.

Nézzünk sajat múltúnkba! Nem a Hű
in fiiak . Hobóv, Rakóczyak messze tűnt 
idejére, hanem azon korra, mely kormány
zóink -> vezéreink neveit a csillagok köze 
szőtte. Hova lettek a lüu Jellasir. a varos- 
romboló YVindisgrátz bérenchadai ? hova 
Weldcn és YVohlgemuth olasz vértől párolgó 
babérjai ? hova az osztrák császárok száza
dos hatalma ? —  szétporlottak a magyar 
nemzet elszántságának szikláján. Az új e l
lenség nem gyakorlottabb, nem bátrabb 
annál, kit hadaink letiportak, a seregek, 
melyek ellenünk küldetnek, nem számosab
bak. mint szabadsagunk lelkes védői; vezé 
rn hire elhalványul azon nevek fényénél,

melyeket győzelmeink lapjai h.dhatatlanita- 
nak ; a félelem melyet vadságuk kőit, gyen
gébb azon gyűlöletnél, melyet Európa min
den ajkú, minden vailasu népei a szabadság 
gyilkosai iránt éreznek.

Kicsiny, de bátor volt a had, mely Athén 
népét segite Maradion napjan ; bátrabb a 
haza spártai ifjúsága, mely a szabadság 
mellett vérzik és győz! S a szolgaseregek 
körül és mögöttük fenyegetve lebeg a szag-' 
gatott Lengyelhon szelleme, mely boszut 
liheg és ailand Varsó, Krakkó és Lcmberg 
hóhérain! l’hilippinél találkozni fognak.

Kicsiny voit az ifjak serege, mely sza
badsagunk ifjú csernekjét vérével őntözé* 
ez most a viharok közben erős árboccá nőtt 
melyen .1 győzelem és dicsőség lobogója 
leng, az pedig oly erős hadda, mely hajón
kat minden vészek dacara a béke es bol- 

j dogság célpontjához viendi Azért ne ijesz- 
szenek a tornyosuló fellegek.

A mely nép szabadsagáért halni kész, az 
élni fog.

Jöjjenek a barbárok ' elvárjuk.
Rpcst. június 2 7-cn, 18 4 9

A 111lásodik ki-dívány egy hónappal ké-
SŐ b b röl kei: -Z'. 1 mar fegyverre szólítja u
népet. Ez igy hangit

J ö n a  m űii/ k u fe g y v e rre ,
l>ad<l vés:szén e l !

Jön a mu- k.i1, ion a világ legnagyobb
zsarnokának féktelen népe, a magyar nép 
földére

Rablás, pusztítás, verlázitó ciős/ak első 
lépéseinek nyomai.

jón az isten lcgaldottubb földjére, mely

boldogságnak teremtetett, hogy hasonlóvá 
tegye saját országa sivatagjaihoz.

Isten kertje az ország; előtte, megette 
pusztasag, melyből az éiet eltűnt.

Jón aratni, hol a magyai nép vetett, szü
retelni. hol a magyar nép szőlőtöket ülte
tett s apoigatolt,

Jón rabolni, gyilkolni, nőket fertóztetni 
a császár parancsára.

Jón fiainkat anyjuk óléból kiragadni, 
hogy a zsarnok zászlói alatt szülőik és ha
zájuk hóhérjaiként szolgáijuuuk.

Jön szabadsagunkat megsemmisitteni, an
nyi vérrel, annyi győzelemmel, annyi dicső
séggel kivívott szabadságunkat, hogy újra 
rabjai legyünk egy hitszegő-, méregkeverö, 
vértől paroigo uralkodó háznak, mely kiir
ta unka'. a pok'dllak esküdte.

De hala istennek még nem tompult el a 
magyar huszár kardja, a magyar honvéd 
szuronya, mely győzelemről győzelemre 
haladva Ausztria légii ttenotcscbb hadat 
semmive tette, még nem hűlt el a magyar 
nép lángoló lelkesedése, mely annyi nyiit 
es titkos ellenséget legyőzött, annyi hóhért 

I és árulót letiporl.
Hadd jöjjön n muszka is, hadd lelje 6 is 

sírját c zsarnok vesztó földön !
Az uj ellenség nem félelmesebb annal mit 

ifjú hadaink porrá zúztak, a veszély hazán
kat most környezi, kisebb annal, mely a 
múlt évben a készületien alvó népet meg- 
leplt.

Hadd jöjjön a muszka, hadaink, népünk 
varja.

De ismerjük ‘ harcunk s veszélyünk kéz- 
1 detét.

A királyi zsarnokság, midőn regi 1 egy ve
rői : árulás, szenteskedés, hilszegés eltom
pult, újakat keres a vadságban, embertelen-



Mikép tarthatja fenn s emel
heti a tanító tekintélyét V

Mielőtt esen a tanítói p ilya  m agasító i 
betöltésénél nélkülözhetetlen s fontos ténye
zőről szólnánk, lássuk vájjon tulajdonáé 
pen miért bír oly nagy fontossággal ezea 
kellék a nevelés-oktatás terén s a tanító 
társadalmi állásának —  rendeltetéséhez 
mórt —  betöltésénél ?

Bár a fogalommal jelenleg már minden 
műveltebb ember tisztában van, mindamel
lett, hogy concrct alapon találhassuk meg 
a consequentiát, —  állítsunk szemünk elé 
egy tekintélylyel bíró s tekintély nélküli 
tanítót, ennek s amannak iskoláját.

Olvasóink közül bizonyára van elég. aki 
emlékezik a régi iskolamesterekre, kik tubá- 
kos bikszisükböl szippangatva, avagy hosszú 
szárú pipátokból eregetett füstfelhők mögül 
csepegtették a kis nebulókba az »alap 
műveltség* balzsamát; kiknek némelyike 
rongyos cipőjét hozta a tanterembe, hogy 
azt a cathedrán foltozza, a másika meg —  
kiszorittatván saját lakosztályából a kímé
letlen tél uram által —  kolbászt s hurkát 
jött tölteni a tudomány csarnokába. Váljon 
volt-e ezen caricatúráknak tekintélyük ? 
Erre felel legjobban ama benyomás emléke, 
melynek egy ilyen »szerencsés« iskolaláto
gatónak alkalma volt kitéve lennie.

Állítsuk ezzel szemben a tekintélylyel 
biró tanítónak iskolájában észlelt benyo
mást : a rend, tisztasság, fegyelem, s egyön
tetű tanítás emlékét, szinte önkénytelenül 
hajolunk meg az előtt s undorral fordulunk 
el amattól.

íg y  keletkezik a tekintély: nem nem 
egyéb az, mint a jó tulajdonokból induc- 
tive kifejlesztett összerü erény, mely tisz
teletet ébreszt s előkelő társadalmi állást 
biztosit boldog tulajdonosának.

Hála az Égnek mai nap, midőn már neve
lés-oktatás ügyünk az ewropai színvonalra 
emelkedett, nem találkozunk a tanítói tekin
télyt rontó eme fent rajzolt carricaturák- 
kal s jól esik avval dicsekednem, hogy a 
közvélemény felfogván a népiskola célját s 
a tanító magasztos hivatását, nem tekinti 
páriának, hanem a társadalom méltó tag
jának ismeri el —  vagyis van tekintélye. 
Midőn szerencsések lehettünk ezen kort 
elérni, teljes erőnkből iparkodnunk kell 
tekintélyünket nemcsak fentartani, hanem 
annak emeléséről gondoskodni.

Sok  tanító van, kik tekintélyre különféle 
emberi gyengeségek, gyarlóságok miatt szert

ségben és vérontásban. Kiirtani akar minden 
műveltséget, lelkesedést, tudományt és erényt 
hogy a síri csendben elvadult, haramia rab 
szolganép uralkodhassék. Szövetkezett a vad 
muszkákkal, miként szövetkezett a vad rá
cokkal, szerbekkel és oláhokkal a magyar 
nemzet kiirtására. Küzdenünk kell nem a 
jogaink és szabadságunkért, hanem létünk 
és életünkért.

S  nemcsak magunkért, hanem más népe
kért is küzdünk. Ott van a lengyel, ki ve
lünk vérzett és győz s győzelmünktől le
gyilkolt hona feltámadását várja, ott az 
olasz, ki velünk együtt legnemesebb vérét 
ontja a szabadságért, ott a német, ki ve
lünk küzd és boszut áll Bécsnek császári 
hóhérjain.

Nagyszerű c harc, mert az egyesült né
pek harca a világ egyesült zsarnoksága 
ellen.

Magyar nép ! mutasd meg a világnak, 
hogy méltó vagy ilyen harc élén állatai, 
hogy méltó vagy a világ szabadságát ki- | 
vívni.

Magyar nép! kelj fel egész törhctlen 
erőddel —  s ellenséged veszni fog

Magyar nép ! mutasd meg az ellenségnek, 
méltó vagy hadaidhoz, melyek Szolnokon. 
Sarlón, Budán s Erdély szent földjén győz 
tek —  i  ó veszni fog.

Magyar nép ! segidsd, előzd meg hadain
kat az ellenség keresésében s üldözésében 
—  b ő  veszni fog.

Magyar nép ! mutasd meg az ellenségnek, 
hogy neked nem kell páncél, nem kell 
kard, hogy mellel, karral védcc! a hazat —  j 
s ö veszni fog.

Magyar nép? mutasd meg ac ellenségnek, 
hogy a magyar ember kezében, a kasza a 
csép a dorong többet ér a gyava bérzsoi ,

tenni nem képesek, ezek szent kötelessé
güknek tekintsék úgy saját, mint -kartár- 
saik érdekében ezt kivívni, mert a közvéle
mény egy tanítóról több tanítóra követ
keztet s egy néhány tanító az egész taní
tóságnak hírnevét s tekintélyét képes meg
mételyezni.

A  tanítónak szüksége van tekintélyre 
nemcsak az iskoia falain belül, tanítványai 
előtt, hanem a nép előtt is ; vagyis szük
sége van iskolai és társadalmi tekintélyre 
Lássuk már most mit tehet a tanító isko
lai és társadalmi tekintélyének érdekében.

I. Ha megfontoljak a népiskola célját s 
a tanító terhesjfeladalat, mely követelmé
nyeknek párhuzamos érvényesítóso oda 
hatni van rendelve, hogy a nép gyerme
keit mindazon ismeretek s műveltség alap
jával, mely a társadalom minden egyes tag
jára rang és nem külömbség nélkül szük
séges, hogy az életben boldogulhasson —  
ellássa, önkénytelenül következik, hogy

I ) a  tanítónak magának is műveltnek keli 
lennie. »Annak a ki egy más képzetlen
emberi lényt a nemzeti műveltség magas
latára föl akar emelni : magának is ezt 
a magaslatot ha elérni nem is, de lega
lább meg kell közelítenie* (Dr. Kos Öreg 
Név okt. t.) A  tanító ura legyen az átve
endő tananyagnak, hadd iussa a gyermek, 
hogy tanítója nem haboz, nem találgat. 
Igen kínos momentum a I anitóra nézve, ha 
egyik-másik >alt-klug* gyermek oiya ' kér
dez, a mire az megfelelni nem tud, vagy 
pedig, hogy szégyenben ne maradjon 
hazudik. Mindenesetre káros hatással vau 
ezen körülmény a tanító tekintélyére néz
ve mind a mellett jobb, ha beismeri, hogy 
a kérdezettekkel nincs tisztában s a fele
lettel adós marad, mig azt határozottan 
meg nem adhatja Ha akarunk tanítani, 
tanittunk vagy igazat, vagy semmit. 
Szükséges tehát, hogy a tanító haladjon a 
korral iparkodjék magát a műveltség szín
vonalán fenntartani ; ne elégedjék meg a 
képezdébeu nyert ismeretekkel, hanem oiva 
són. tanuljon tovább, hisz nemcsak a jó 
pap. de a jó tanító is tanulhat holtáig, és 
ha így tesz, ezen részről biztosítva le-z 
tekintélyének fennmaradásáról.

2  ) Legyen a tanító valfásos, erkölcsös.
A gyermek természete majomtermészet. 
Utánozza a magánál nagyobbakat roszban 
jóban s kivált azt, kit felsőbbséínek elis
mer. Kiválóan szükséges tehát <■ tekintet
ben, hogy a tanító helyes példával járjon 
elő ; de saját tekintélyének biztosítása ér
dekébén is kell hogy valásos-erköicsős le-

dos puskájánál s ágyújánál —  s ő veszni 
fog. Magyar nép! mutasd ineg az ellenség
nek, hogy miként véredet úgy vagyonodat 
sem kíméled a hazaért ; hogy hazadat csű
rödet inkább a lángoknak adod at, mintsem 
neki; lovadat marhadat inkább elhajtod, 
mintsem hasznalatara engedjed —  s veszni 
fog.

Magyar nép ! mutasd meg az ellenségnek, 
hogy te vagy a honnak fia, hogy neked 
minden bokor, mindcu halom sín c  mely me
gélt halai vár rcaja, az erdő, a bérc erős
ség. melyből soha ki nem ver, minden nyom 
út, melyen titokban hirt viszcsz a tiednek 
minden mozgásáról —  hogy 5 itt idegen, 
hogy nincs útja, sem hídja, sem töltése, 
melyet éjjel el nem ronthatsz ; hogy nincs 
nyugta sem éjjel sem nappal —  s ö veszni 
fog.

Magyar nép ! mutasd meg az ellenségnek, 
hogy ellensége vagy, hogy irányában ninc. 
törvény, nincs igazság, nincs irgalom — 
hogy minden szem halálát lesi, hogy minden 
gondolatod vesztén jár, hogy szived min
den lüktetése átok a zsarnokokra s szol
gákra — s ó veszni fog.

Magyar n é p ! mutasd meg a világnak 
hogy méltó vagy a .szabadságéit elvérzett 
fiadhoz —  s győzni fogsz.

A  pokol cliened, veled az isten győzni 
fogsz !

I ladd jöjjön a muszka, jöjjön es vesszen '
Budapest, julius 26-án i 849.

gyen. Sok gyermek a rendszeres házi neve
lés befolyása folytán már az iskolába hoz- 
za a v illásosság s morál csiráit szivébe 
zárva ; már most, ha ilyen gyermek taní
tójánál vallástalanjagot tapasztal, elfordul 
öle, nem fogja szere tni, nem fogja tisztelni 
szóval a tanító elveszíti tekintélyét a nálá
nál vallásosabb gyermek előtt A  vallásos
ság mint minden erény alapja —  különben 
is tiszteletet, bizalmat ébreszt gyakorlójá- 
jának személye iránt, mi kétségtelenül fon
tos ahhoz hogy tekintélyt ébresszen.

így  vagyunk az erkölcsösei. Hány tanító 
telte tönkre tekintélyét az által hogy má
moros fővel jött iskolába, káromkodott stb.

Olvadtam valahol, hogy egy tanító mámo
ros állapotban rendesen együtt nevetett a 
kacagó gyermekekkel, a másik meg boszan- 
kodván kinevettetésen. nyakra-főre verte 
a szegény gyermekeket. A nevető tanító 
másnapra az újabb nevetési kisórletekot 
pálcával igyekezeti meghiúsítani, a hara- 

| gos tanító meg felakarvan tanítványa
it vidítani a rettegés és félelem állapotá
ból tréfára s nevetésre vette a doigot. 
Nyilvánva'ó. hogy som az egyik, sem a 
másik tanító nem dicsekedhetett többé 
tekintélylyel legfeljebb alfélé respektussal, 
mint a milyennel a vad állatok viseltetnek 
kegyettlen szeliditőik iránt.

3 .) Legyen a taoito igazságos, követke
zetes A tanítás s nevelés kellő menetéhez 
szükséges fegyelem s annak szabályai 
különböző büntetéseket s jutalmazásokat 
szab elénk, hogy azokat tapintatosan s ön
tudatosan alkalmazzuk, nem minden tanító 
van tisztában a fegyelem fogalmával. So 
kan célnak tekintik s az általános ismere
tek rovásara azzal foglalkoznak legtöbbet, 
sokan pedig bár tudják mi a fegyelem, de 
annak helytelen alkalmazása miatt kény
telenek vele bővebben foglalkozni, észre 
sem vévén, hogy ők maguk okoztak a bajt, 
elrontották a gyermekeket —  önkén ytelc- 
nül csorbát ejtvén tekin 'élyükön.

Mikép járjanak el a tanítók a bünteté
sek s jutalmazások kiszolgáltatásánál, hogy 
tekintélyük meg ne rontassék ?  —  erre 
vonatkozólag adjuk a következőket : 

Tekintse a tanító tanítványait szarraazái- 
s vallásukra nézve egyenlőknek ; ne legyen 
ennek mag amannak a gyermeknek e'őke- 
lőb származása avagy hitvallása befolyás
sal a büntetés és jutalom kiszolgáltatására.
A  szegény gyermeket elkeseríti azon tudat, 
hogy a tanító k -vesebbet foglalkozik vele, 
mint a gazdagabbal, s akkor is csak fél
vállról. mig viszont a büntetésnél ő iép az 

I előtérbe.
Ismertem tanítókat, kik felhevült állapo

tukban általánosan kimondták az ítéletet 
úri s parasztgyermekekre egyaránt; mikor 
azonban megjött a büntetés ideje, az úri 
gyermekeket mindenféle kigondolt enyhítő 
körülményeknél fogva szabadon bocsájtották 
a szegény gyermekeket meg ott marasztalta. 
Milyen igazság ez ?

Mig a szegény gyermek elkeseredettsé
gében irtózattal fordul el tanítójától, zsen
ge szivében pedig gyűlölet piántáiodott be 
a tanító s tanulás iránt, addig a gazdagabb 
gyermekekben pajkosság, szemtelenség, 
kevélység a dölvfösség ver gyökeret - s 
mindkét esetben a tanítói tekintély szen
ved A szegény gyermek legfeljebb kény
szerből és nem tisztelet s szeretet kifo
lyásaként hajlik a tanító s/avatra a 
gazdag gyermek meg pláne, úri származá
sának önérzetében és sérthetetlenségének 
tudatában sehogysem engedelmeskedik

Riszner József

(Folyt küv.)

A H É T  T Ö R T É N E T E

A  h * l y t e l .  A koztgazgatam reform sorsá
nak s a szabadclvüpart állítólagos lehan
gol: -.aganak természetes, ónként értetődő 
következése gyanánt emlegetik a fővarosban 
a kormányválságot. Ks hogy a következtetés 
annal sziiardabb lábon álljon, bevonjak 
ezen korbe egy neui régiben megjelent tű
zetnek azon elöleges bejelentését is, hogy a 
delegációktól hány újabb milliói fog a 
hadügyminiszter kérni cs mily atalakitasat 
iogja kívánni .. vederotoi vénynek Ezen 

• fe lfogásai szemben caak annyit etuliiuns .

I meg, hogy a kormány a szünidő alatt négy
organikus javaslatot dolgozott ki, s az or- 
szaggyülés megnyíltakor o ly készültséggel 
lepi meg a házat, mely el fogja oszlatni a 
válsághoz kötött hiedelmeket. Híre jár egy- 
szejsmind, hogy a kormányválság elsodorja 
Eejérváry Géza bárót ós Bethlen András 
grófot is. A z egész dologban legsúlyosabb 
argumentuma az ellenzégnek az vájjon a 
szabadelvű párt hivatva van-e rábírni a 
nemzetet a rémesnek látszó hadi költségve
tés békés elvállalására ; mert a partnak a 
mely e terheket reá akarja szavazni egy 
nemzet vállára —  a B. H. szerint —  nagy 
lelkesedésre, tiszta lelkiismeretre, az erköl
csök teljes integritására, rendületlen egyet
értésre és önbizalomra van szüksége. M ind
ezek nélkül a közös kormány előterjeszté
sének sorsa kétes.

A  nagy hadgyakorlatok Schwartzenau 
környékén, a melyeken mint vendégek részt 
vettek : a német császár és a szász király, 
e hó 7-én befejeződtek A  gyakorlatok már 
magukba véve is érdekesek voltak, a men- 
nyibeu füstnélküli lőporral vitettek végbe, 
azonban a mit itt különösen fontos momen- 

I tumnak lehet tekinteni az, hogy felséges ki- 
\ rályunk a vendegek s tisztjei elölt nem ha

boz kijelentem, hogy a háborút nem látja 
l kizártnak és ha egyszer fegyverre kerülne 

a dolog, úgy mindkét hadsereg győztesen 
I mcgallaná helyét. »Ha ineg kell lenni —  
j folytatá II. Vilmos —  a hadsereg vállvetve 
1 fog küzdeni.* i-Ci 11c látná eme szavakban 
! azon komoly tényt; hogy vannak jelenségek 
j melyek fenyegetik a békét s leküzdésükre 
. maguk a fejedelmek kénytelenek személyil- 
J két exponálni, szavukat hallatni s kardjukat 

érinteni! H ogy  a fejedelmi szavak kifelé 
avagy befele akarnuk-ephatni nem tudhatjuk 
de annyi tény, hogy efTele szavak csak 
komoly veszedelem küszöbén szoktak alkal
maztatni.

KormányvdUdy keleten. Konstantinápoly 
ismét egy uj rejtvényt adott fel a politikus 
világnak. E  hó első napjaiban az egész tö
rök minisztérium nag> vezérestül beadta le
mondását s a szultán uj kabinet alakítását 
rendelte el. Bizonyara fontosaknak kell 
lenni az államérdekeknek, melyek oltalmat 
igényeltek a trón részéről a fejedelmi ini- 
ciativaban. A Standard leleplezése szerint 
az érdekeket ama szerződésben kell keres
nünk, melyet a porta Oroszországgal kötött 
a Dardanellákon közlekedés monopolja tár
gyában. E  szerződés értelmében Törökor
szág minden egyébb szerződési kötelezett
sége ellenére —  a Dardanellák kapuit 
csakis Oroszországnak nyitna fel. Azonban 
a kormányválság arra vall, hogy a szultán 
nem bírt eleve tudomással minisztereinek 
pcihd és veszedelmes manipui icióiról s az 
alku ratifikációja helyett az alkuszok kegy- 
vesztése következett. Ez eljárás meggyőzi 
a viiagot II Abdul Hamid jelleméről. Tizen
öt éven át úgy mutatta be magát a világ
it k, mint óvatos, tartózkodó, semleges s 
minden érdek irányában iojális fejedelem, s 
újabb eljarasa csak megerősíti a benne 
helyezett általános felfogást.

Az oroiz cárné, ki mint kegyes, babonás 
felénk cs rémes aggodalmak közt elő volt 
eddig ismeretes, legközelebb kilép a politi
kai porondra. Parisba ntazik mint a modern 
politika és felfogás bajnoka ; ö a kedvező 
helyzetet megy kiaknázni Farauciaországba 
O  felsége pénzt szel ezni megy Parisba 
K- menyiik, hogy a koicsont, ineiyct a pénz- 
hatalmasBagok annak idején lehetetlené let
tek, most oro.nittasaii alairja a francia kö
zönség. A  kölcsön, a mit.most Oroszország 
felvenni szándékozik hatszaz iniliio frank. 
Hogy a nagy ószeg mire lesz fordítva, azt 
nem tudni, csak annyi a bizonyos, hogy nem 
lesz a bekenek újabb biztosítéka.

( I  J e l l e g e  íolyo hu 9-én érkezett Galgócra 
melynek kornyékén az idén nagy katonai 
gyakorlatok tartatnak, ő  felsége az Erdödy 
kastélyba szállott, a hol megérkezése után 
' gadta a küldöttségekét Thuroci V ilm os 
nyitramegyei főispán üdvözlő beszédére a 
a kovethezo megható választ mondotta : 
Örömmel jöttem ismét c megyebe, hol oly 
hu és hazafias érzelmekre találok, melyekre 
ezentúl is minden körülmények között sxa- 
uniuK. V igyek a nepessCgncK^Kiralyi udvOz-



• ' i  ■ : « <■ • • • < megelégedésére
irányzott legforróbb kivanatainiat. Haitik 
Frigyes ev. püspök is üdvözölte felséges 
királyunkat az ag. e\. egyház küldött
sége élén és nevében, ő  felsége az 
Üdvözlő beszédre adott feleletében reméli 
és elvarja a püspök úrtól és tiszttársaitól, 
hogy híveik köróbut ápolni fogják buzgón 
és mindenkor a hűségnek, vallásosságnak 
és a »kárhozatos iránytól ment tiszta haza- 
fiságnak érzelmeit* És hozzá tette, hogy ez 
által biztosítják legjobban magoknak és hit
sorsaiknak az ő állandó megelégedését.

h í r e i n k

Hymen hir. Doktor Glücksthal Samu 
fővárosi ügyvéd, lapunk kedvelt Dr. Gl. ja j 
e hó 6 -ón eljegyezte magát Seifensieder S. 
szegedi nagykereskedő bájos leányával, 
Róza kisasszonynyal. A legőszintébb szív
vel kívánunk tejes boldogságot a leendő 
párnak.

Kinevezés. Minthogy a Znióváraljára kine
vezett Zigány Zoltán nem foglalta el a 
képezdei segédtanári állast, a vallás és 
közokt. ministerium, erre Kutynanszky 
Géza oki. tanárt nevezte ki.

A turóc-szt-györgyi plébániára- a nra 
vallás- óz közokt. m kir. ministerium. kine
vezési jogánál fogva főtisztelendö Fukasz 
József valósai plébánost s kerületi esperest 
nevezte ki. Benne az clh.iny agolt parochia 
a legkitűnőbb erőt nyeri, kinek gondozása 
példás rendoe hozta a valósai plébániát, 
templomot s iskolát egyaránt, őszintén ör
vendünk, hogy az illetékes tényezők méltá
nyolni tudták ezen hazafias, buzgó s való
ban derék egyházi férfiú érdeméi. S alapos 
reményt füzünk ahhoz, hogv a 3 évig ad
minisztrált egyiiázi javadalom ismét föl 
fog virágzani ! — Egyúttal azonban nem 
mulaszthatjuk el. hogy Turóc-szt-Gyórgyön 
3 éven át adminisztrátorként működő Voj- 
tussák Károly urnák igazi köszönetünket 
is ki ne fejezzük azon kiváló buzgalmáért, 
nemes odaadásáért, melylyel mindnyájunk 
teljes megelégedésére, ezen plébániát ad- 
minis trálta. öt az egyházmegyei hivatal 
hasonló minőségben Valósára helyezte át 
s igazán méltányos lenne, ha ő ezen a 
hely n ténylyeges plébános is maradna. Ö 
ezen plébániai javadalomra tetteivel már 
is rászolgált s fölötte kár lenne, ha ilyen 
derék pap elvonatnék megyénkből. Nekünk 
itt ilyen erőkre van szükségünk s erősen 
hisszük, hogy az illetékes körök meg fog 
ják tudni e tekintetben is találni a módot 
s utat arra nézve, hogy érdemszerint osz
tatnék a jutalombabérja ? ! . . . Egy hivó.

A rózsahegyi gymnasiumban melynek 
Veni Sancte-jén f. hó 4-én —  m után a 
nagyszerű épületei egyháziiag megáldotta 
dr Belopotocky Kálmán tábori püspök ö 
méltósága taria fényes segédlettel az 
Uneppélyes isteni tiszteletet — A tanulok 
száma az idén 42-vel nagyobb mint tavaly 
vagyis 1890-111 ben volt Örvendetes bizo
nyítók ez hazánk nemzetünk egyik védő
bástyájáról a magyar közművelődést szol
gáló derék intézet mellett.

Apponyi Albert gróf c hónap ‘J-én utazik 
el Mont d’Or-ból, a hol a nyár egy részét 
töltötte s Németországon keresztül hazatér 
Tizem-tüdikén már Ebcrhardon lesz s 27- 
éu a mérsékelt ellenzék több tagjának 
kíséretében Jászberénybe megy. hogy sza
mot adjon választóinak s nyilatkozzék előt
tük az általános politikai helyzetről.

Halálozás. Mély részvéttel értesü lünk, 
hogy Huszagh Daniéi földbirtokos, hites 
ügygved. dr. Huszágh István volt megyei 
főjegyző édes atyja Zólyomban, e hó ó ón 
meghalt. A boldogult lHÍK-49-l>cn orsz kép
viselő volt s a zólyomi ág. ev egyház 
kiórdemüit felügyelője. Családjának és a 
közügynek szentelt éiotc 78. evében szén* 
derült jobblclre. Béke lebegjen porai fölött

A liptoszentmiklusi ál >mi tanintézetekben 
•  tanév ünnepélyes megnyitása e hó 3-án 
volt a róm. kalh. és ág. evang. templomok
ban egyidejűleg megtartott isteni tisztelet 
tel. A növendékek száma különösen a

polgári iskolában szépen szaporodott, bei- 
ruiott 110 fiú, 91 leány, az elemi iskolába 
80 h ány. 70 fiú. Az óvodába naponként 
jelentkeznek növendékek, Így az összes 
állami ianinté/e’.ek1-e beirolt tanulók szá
ma meghaladja 400-at.

A román királyné allapota változatlan 
Bonnból ma utazott el Finkeleurg dr. tit
kos tanácsos, kit konzultációra hívtak a 
beteghez. A királyné egy ideig meg Velen
cében marad, azután télre valószínűleg
S.ilernoba viszik. A király még néhány 
napig marad Velencében

Két kard Jókai Mór a szabads gharcbeji 
emlékek kiállításán látható Damjanich-kard- 
ban ráismert arra a kardra, melyet 1849- 
ben a nagy sarlói diadal után ő ajánlott 
fel a hős vezérnek. E kardot Jókai Mór 
1843-ban Komáromból kap:a sógorától. 
Vályi Istvántól. A hatalmas kard pengéje 
hat cm. szélességű A pengének egyik olda
lán a Szűz Marija képe van bevésve, lába
inál Magyarország címerével s 1009. évszám
mal, valamint e felirattal : Maria Mater Dei, 
Patrona Hungáriáé, sub tuum praesidium 
confu.:io. A penge másik olda án pedig a 
kett .s kereszt látható, föiotte: In hoc signo 
vinces. dattta pedig e szavak: Deus, exer 
citum peilator fortissime. esto mecum 
Jókai Mór említette azt is. hogy Petőfi 
Sándornak ugyanilyen kardja vo.t. Hen- 
t.iller Lajos orsz képviselőnek, a kiállítás 
rendezőjének van a birtokában egy Petőfi 
i.aid, meiyet Petőfi a Vámossy családnál 
hagyott s Vámo-svék u:ján jutott az Hen- 
taller b rtokaba.

Az uj evangélikus leanynevelö intézet,
! melyet a bányai evangélikus egyház kerü- 
! let alapított Aszódon, e hó 7-én nyílt meg. 
í Ez alkalomból az aszódi evangélikus temp

lomban Sárkány Sámuel ev. püspök végez
te az istentiszteletet s aztán Horváth Sán- 

! dór budapesti ev. lelkész tartott alkalmi 
1 beszédet. Az ünnepen Pestmegyc részéről 
1 Földvárv Mihály alispán és Benicky Lajos 

t. főjegyző voit jelen.

Az ősz Beállott minden átmenet nélkül 
igazabban a nélkü1, hogy csak egy heti 
igazi nyarunk lett volna, az Ősz Azok a 
megbízható verőfényes szép napok, melyek 
a legirigylésrc méltóbbak —  a nagy alföldón, 
Nálunk azonban ezért nem irigylésre méltók, 
mert e nappali meleget olyan hűvös éjjelek 
váltják fői, hogy még reggel 6  órakor is 

1 csak 5 fok meleg van No de, ha hűvös 
éjjelek vannak is, az vigasztal, hogy a verö- 

1 fényes nappal a krumpli nem romlik to
vább S ez nekünk sokat ér !

A horvath papok és a magyar nyelv. A 
zágrábi főegyházmegye több papnövendéke 
a budapesti központi papnevelő intézeti) n 
végzi teológiai tanulmányait Ennek az egye- 

j temi évnek elején is több horvát kispapot 
küldettek föl a Budapesti egyetemre. Ez 

1 alkalomból —  mint a N-t. irja —  Gaspa- 
| rics fölszentelt püspök, káptalani vikárius,
I hivatalos átiratot intézett a központi 
I papnevelő intézet igazgatóságához, mely

ben fölkéri az igazgatóságot, hogy a 
zágrábi papnóvondekeket szigorúan szo- 

j ritsák a ma ;yar nyelv megtanulására, hogy 
a nóiy évi tanfolyam alatt tökéletesen elsa 
jálit ák u magyar nyelvet, szóban úgy. mint 

j írásban a nélkül mondja a püspök le
vele magasabo egyházi hivatalokra a;kal 
nia/.hatók úgy sem lesznek, különben is a 
zágrábi főegyhá m gyének számos magvar 

: plébániája van és ezek szama a Muraköz 
folytonos magyarosodása köve: kéziében 
előre láthatólag szaporodni fog Űzőkre a 
plébániákra pedig csak olyan papokat 
küldhetnek, kik tökéletesen tudnak magya
rul. Aszal végzi levelét a püspök, hogy a 
zágrábi kispapok közül azokat, kik a ma 
gyár nyelvet megtanulni n- <n a varnak vagy 
annak tanulásában kellő szorgalmai ki nem 
fejtenének, a papnevelő igaz - dósága azon 
nal jelentse löl a/ érseki hivatalnál mely 
intézkedni fog. hogy az illető kispapok visz 
szahivassanuk. esetleg a főegyházme ’ vn 
kötelekéből is elbocsájlassanak. Ezek helyé
be aztan uj növendékeket küldenek a 

< budapesti egyetemre.

Betiltott napilap. A Verhovay Gyula szer
kesztésében megjelenő Fügetlen Újság cimu

politikai napilap megjelenőiét hiányos kau
ció miult hatóságilag betiltottak s karha
talommal nyomban megakadályozták a lap 
megjelentését egyben utasítva, a postaigaz. 
gatóságot, hogy e lap példányait a vidékre 
nem szabad expediálni. A lap ennek foly
tán két napig nem is jelent meg. A szer
kesztőség tagjai a betiltás alkalmából nyi
latkozatot bocsátották ki. melyben az ese
tet — tiltakozás mellett —  igy adiák elő .
• Budapest főváros polgármesteri hivata
lának 17103 91. számú végzésével délután 
f> órakor hatósági és rendőri kiküldöttek 
jelentek meg szerkesztőségünkben s fel
használva Verhovay Gyula távollétét, a 
lap további megjelentését betiltották azzal 
az ürügygyei, hogy a lap kauciójának fede
zésére szol glő Szítar-fóle birtoktestből 6000 
forintnyi telek eladása folytau a kaució 
fedezve nincs; holott emelitett birtoktest 
hivatalosan 75 ezer forintra van becsülve. 
Erinek folytán a Független Újság szerkesz
tőségi tagja a kaucióföldőzetet hiányosnak | 
nem ismerhetik el, annál inkább sem mert 
a jelzett hiány födözésére ezelőtt 10  nap- j 
pal Csatár Zsigmond orsz. gyűl. képviselő ; 
ingatlanai is törvényesen leköttet-k s ezek 
az ingat anok, színién hivatlosan, 34 ezer 
forintra becsültettek. Tekintve az elmon
dottak.!), a szerkesztőség tagjai az egész, 
eljárást lörvényteicnnek nyilvánítják, mely 
eben a sajtószabadság nevében tiltakoznak

A négy krajcarosok bevonása. Az áliam- 
penztarak utasítva vannak, a hozzájok 
érkező 4 kros pénzdarabokat az általános 
forgalomba ki nem adni. hanem a közpon
ti állampénztárba b-szolgaltatni. ahonnan 
aztán a fópénzverő hivatalira szállítják 
azokat és beolvasztják. Egyelőre az egy- 
krajcáros pénzdarabbal helyetesitik azokat 

, Hogy később mit tesznek velők, eddigoié 
| nem tudjuk.

Menyasszonyok kerestetnek — Afrikába.
Ezl a hirt bizonyára sok gondos apa és 
anya lógja mohón oivasni, akik nemcsak 
statisztikai adatokbó1, de saját tapasztala
taikból : is tudják, mily nehéz inanapsag 
Európában a leányokat főkö’.ő ala juttatni. 
Kévéi a házasulandó férfi s nagyon sok a 
leány, akikről pedig megvagvo:) írva, hogy 

• Allé Madchtin «uf <len Erdőn 
Wollen gerno Frauen werden *

Egy berlini lap most Afrikára hívja fel 
az érdeklettek figyelmét, különösen pedig 
Zanzibarra, ahol nagyon kevés a no. így 
a >Raleigh« nevű hajón nemreg rendezett 
bálon a tisztek és hivatalnokok kénvtele- 

: nek voltak — egymással táncolni. Hogy az 
illető urak szívesebben táncoltak volna 
egy európai szépséggei, habár a petrezse- 
Icm árulók osztályából is magátol értető
dik.

Felrobbant petróleum. Kohn Ede slubnva- 
fürdöi kereskedő pincéjében ma egy hete 
majdnem végzet-.s robbanás történt déii 
12 és 1 óra között. Az inas gyerek s a szol
gáló lementek ugyanis égő gyertávnl, hogy 
a megkezdett petroleumos hordóból olajat 
fejtsenek le s amint a csapol megnyitottak, 
u kiömlő gáz meggyűlt es nagy robbanás
sal explodált. A légnyom is elég erős volt 
ahh ’Z. hogy a szolga ól s az inast a falhoz 
vágja azonban ezeknek az ijedtségen felül 
e-yébb Injuk nem történt. A nncében 
szétfolyt petrol mm meggyűlt ugsan. de 
na ,yohb kárt nem okozott, mert az a/on- 
n 11 m /jelent tűzoltók szerencsésen elfoj
tották a tüzet

Süketeknek Egy szemelv. ki egy közön
séges szer allu Ti éves süketség es fülzú
gásból gyúgyut ki. készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hoz
za fordul. Cim : NICHOLSON II. J., Wien XI

Felelős szerkesztő : Revesz Lajos.
1 arsszerkesztő : Feher János.

1861. sz.
1801.

Árverési hirdetményi kivonat.

A turócz szt.-mártoni kir. jbirósag mint 
tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Síkúra 
György és trsnak Viasz sz. Kotvan Anna 

^s trsai cheni végrehajtási ügyébeu Mobócz

községben fekvő a mosóczi 191. szijkvben 
1— 6, 7 -9 sors/, a. felvett B 2 4 t. sze
rint Viasz sz. Kotvan Anna. kk. Viasz 
András és János nevén áltó ingatlanságra 
19«0 frt 60 kr. kikiáltási arban az árve
rést elren-de te és hogy a feunebb mejelölt 
ingatlansúg az 1891. évi szeptember hó 
lö-ik napján d. e. 10. órakor Mosúcz 
községben a község hazában megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fognak adatni.

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

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

31-én.

F e k e t e
kir. jbiró

1818 szám.
1891.

Árverési hirdetményi kivonat.

A rózsahegyi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy An
tal Junka György középs. lccsi lakos és a 
rózsahegyi iparbank részvénytársaság vég
rehajtóknak Littva András küzépszlécsi 
végrehajtást szenvedő elleni 300 frt illetve 
26 frt tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a rózsahegyi kir. törvény
szék területén ievö s a kezépszléc>i 129. 
sz tjkvben foglalt s 456 frt becsértékü 
továbbá a kö/épszlécsí 131. sz. tjvkben 
foglalt s 185 frt becsértékü házra s tarto
zékai az árverést 455., illetve 185 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatan az 1891. évi szeptember hó 23-ik 
napján d- 9 órakor Három Szlécs köz
ség há/Tan megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól 
is cl fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
j gatlan becsárának 10  százalékát vagyis 

45 frt 5u kr. ilietve 18 frt 50 krt kész
pénzben. a kiküldött kezéhez letenni.

K r törvényszék, mint tkvi hatóság.
Rózsahegyen, 1891. julius hó 3-án.

kir Törvényszék Rózsahegyen.

2921. sz.
1891.

Árverési hirdetmény.

Alulirl kiküldött az 1881. évi LX. t. c 
1 0 2 . 5j-a értelmében ezennel közhírre teszi, 
iiogy a liptö-szcnt-miklósi kir. járásbíróság 
3416, 3 U0. 3138 és 3450 számu végzése 
által a lipó scnt-miklosi takarék ptár és 
Hexncr Adolf jav.ua Paul János és Paul 
Júlia e len 600 frt, 400 frt. 17«> frt és 130 
frt töke. ennek 1889 évi augusztus hó I. 
napjától számítandó 6 százalék kamatai 
és eddig összesen 150 frt kr. perköltség 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al« 
kalmuvai biióilag lefoglalt és 1028 Írtra 
becsűit és pedig különféle szobabútorok és 
fölszerel vények, üveg és porccilún edenyek 
konyha edények é.> felszcrelvények, agy és 
fehérnemű K, egy complel szoda gép. szik- 
víz üvegek, kézi s;ekér, s/ecskavago gép- 
bői álló ingóságok nyilvános arveus utján 
eladamak.

Mely .neresnek 2921|189l. sz kiküldést 
rendelő végzés folytán I.ipto-S t. M klóson 
leendő e /közlésére 1891 -ik évi szeptember 
hó 17-ik napjának délelőtti 1 0  órája ha
táridőül kilüzetett és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzés el hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen. az 1881. évi LX.t. ez. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek a becsáron 
alul is cladatni fognak.

Az elárverezendő ingosáitok vételára az 
1881. évi LX. t. c. 108. §-aban megállapí
tott föltételek szerint lesz fizetendő.

Keit. Liptó-Szl-Miklóson 1891. évi Szep
tember hó 1 só napján.

Kautnik Lajos

kir. bírósági kiküldütt.
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M elyik  lap ra  fizessünk elő ? 5

(í .i.mí.i ' tartalmánál, nayy terjedőim-nól főt legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S 4
a mely az ui évvel immái 2 5 -ik c\ folyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból szarni > urtesüloseinek gyorsaságú, alapossága és 
sokasaga. rovatainak változatom .hm kitűnőiét;.-, a kiilölibö ö olvasmányok gaz
dag tarhaza tették az * E g y e t c r n é p  erűvé. A. ürszaggyiiicsi tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilu ;os Ilii tudósítást egyedül az «EgyctértéS( 
közól. Gazdasági rovata elismert régi tekintélynek örvend. A  magyar kereskedő 
8 Gazdaközönsóg nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az (Egyetértése 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével s alaposságával ma mar nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az 
(Egyetértésében, amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy
szerre. úgy hogy egy év alat 3 0  - 4 0  keltetni regényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarságu fordításban kapnak az (Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az (Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra 
1 frt 8 0  kr., > , évre 3 Irt s egy évre 2 0  frt Az előfizetési pénzek a? (Egyetér
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.

feooooooooooooooooeooooo«o«oo

Egyszeri kisérlel mindenkit meg fog győzni, hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen

Ezen kiváló szer meglepő erővel és gyorsasággal pusziit e 
minden kártékony rovart

Legcélszerűbb 11 Zaelierlm-iéle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zacherlmt semmiféle in ,, rovarporrai összehasonlítani j 
nem szabad, a Zách- i n  egy különlegesség, mely sehol és so- j 
ha másként el nem árusiltatik. mint

lepecsételi üvegekben Zacherl J. névvel.
A ki Zacherlint kei es pupircsomugban vagy skatulyába í 

kap valamiféle port, - azt elfogadja, biztosan megcsalatott. 
VALÓDI KAPHATÓ:

TuróczSzt.-Mártonban Soltész L Fábrv -I zsef. Graber M és fia. • I. - 
Szt:-Miklós : Patka Péter Mossocz: Perl János fia Ruttka : Schulz 
Adolf. Gaál Emi!. Zsolna: Paradovszky Rob. Waidapfel I. i Tordy í. 
M«-lzer. A.. Hecbt M Töt-Pióna Skálák G Tinkó Gvörgv. Turóe- 

T urán Messinger 11.

„NW yorki ©©ím inia11
é l e t b i z t o s í t ó  t á r s a s á g .

A J a p i t t a t o t t  l S ö O - b a n .  " P e

A társaság activai 1S9 1 . januar bó t-én 6 6 .8 8 1 .0 2 1 0 0  markara rúgnak, tiszta 
ulöslege pedig 3.721 27 r í 5 márkára

Kennálasa óta 1 S9 1 . januar hó i-ig a társaság:
halálesetekért — —  —  —  —  — —  —  —  —  —  57.I73.217 márkát,
a biztosított éke idejében esedékessé vall kötvényekért —  —  —  11.632.546 márkát,
eletiaradékok fejeben - —  —  —  —  —  — —  —  —  727.061 márkát
fizetett ki.

1891. január hó le n  érvénybe lévő biztosítások 32.591 kötvény 243616.539 
marka erejcig, ebből esik Európára :

18.689 kötvény 103.237.421 marka erejéig.

A  tarsasag activai Európában Ingatlan Berlinben, letétek a különböző or
szágok kormányainál és bankoknál e- kötvényekre adóit kölcsönök 6.00H.556 mai kara 
rúgnak

A  tarsasag Magyarorszagnan. Ausztriában, Német >rszagban es Svájcban kép 
viselőségckkel bír. Díjszabályzatai igen jutányosak és feltételei a lehető iegmélta- 
nyosabbak

F e l v i l á g o s í t á s s a l  s z o lg á l  :
a (árhaMÍK nauc> a r a r i z u * !  vav,érk rp T ÍN claiép ;f

Budapest, VT. Gyár-uteza 13. sz.
Mag j-arországi Referentito Pesti magrar kereskedelmi bank. Bokros Klek dr. Dégea Guezláv 4* 

dr. NeiMuann Ármin országgyűlési képviselek.
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!=! A  turócs-szt.-mártoni „MAGYAR NYOMDA"
ij! kiadásában megjelent:

| A magyar középosztály házi n ev elése  n ap ja in k b an .
I r t a - : I^ éT ré sz I^a-jos

Á R A  80 K R,
x  ICűST* Kapható a Magyar Nyomdában *:

Toroe*-sít-m artom  magyar nyomda -  Hoseiiíeid Ignác.
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