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Jóllehel a Felvidéki Híradó első 
sorban egy nagy kiterjedésű vidék 
általános érdekeit van hivatva szol
gálni s azt szolgálja is híven és 
lehet mondani, az olvasó közönség 
megelégedésére, mindazonáltal talál
kozunk becses lapjökban hely 1 yel- 
közzcl szükebb, helyi érdekű dolgok
kal is, s ezt s-m veheti rósz néven 
senki, mert ami egyik városban, vagy 
egyik részén az általu^ szolgált vi
déknek dicsérelre. avagy megrovás
ra talál, tanulságul szolgálhat más 
városok szociális viszonyaira is.

Ezen tapasztalatom folytán azon 
kérelemmel járulok a tek. szerkesztő 
urakhoz, hogy a székhelyüket érdeklő 
ügyeknek is méllóztassanak meg
nyitni becses lapjuk hasábjait, úgyis 
ritkán, legfeljebb a »hirek« rovatában 
lehet róluk valamit olvasni, s legtöbb- 
nyire csak jót és szépet, a mit az 
itteni állami iskolák produkálnak; 
egyéb közérdekű mozgalomról, akár 
a közönség, akár a közjó előmozdí
tására törekvő intézkedésekről mé
lyen hallgat a krónika.

Jelen soraimmal nem akarom az 
általános helyzetet feltárni, bár tá r
sadalmi és nemzetiségi szempontból 
igen bő anyag állana rendelkezésemre, 
csupán a régi idők egyik mulasztá
sáról, jobban mondva a régi idők 
nembánomságáról akarom a  leplet 
óvatosan félre tolni azon szándékkal,

- *  MEGJELENIK: MINDEN VASARNAP. * -

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztősébe, hirdetések és előfizetések a 
kiadóhivatalra ezimezve TurÓCZ-Szt.-Mártonba küldendők.

M T  A h i v a t a l o s  hirdetéseket, kéziratokat péntekig kérjük beküldeni

hogy az újabb idők emberei jóindu
latú törekvéseiket itt is érvényesít
sék.

Eleve kijelentjük, hógy a piac kér
déséről van szó.

Manapság, midőn az ipar és ke
reskedelem a nyílt verseny terére 
vitetett át, lehetetlen, hogy ámulatba 
ne ejtse úgy az ide vetődött idegent, 
mint különösen a sors által ide ren
delt intelligens hivatalnok sereget 
ama régi rósz szokás, hogy igényei 
kielégítését kénytelen nehány pro- 
fessionálus kofaasszony, illetve a 
falvakból bejáró megbízott egyének 
igénybevételével megszerezni. Magya
rán mondva: Mártonnak, Turócmegye 
székhelyének és az itt levő szép 
számú állami kivatalok személyzetei
nek nincs megadva a mód, hogy élelmi 
szereiket verseny utján s a szabad 
alku használásával szerezhessék be.

Mártonnak inég ez ideig sincs 
heti piaca, holott erre •igető szükség 
volna és pedig nemcsak a fentebb 
hivatolt általános elvnél fogva, de 
főleg azért is, mert a  miként ma dí
vik a beszerzés módja, könnyen 
rnegeshetik, hogy hiába várakozik 
a háziasszony a jó szerencsére, nem 
hoznak a házhoz semmit s igy a fő
zés mestersége (művészetről luxus 
volna beszélni) megakad. De az is 
megtörtént már. hogy az alkudozó s 
teljes mértéket szorgalmazó háziasz- 
szonyra kofa ő nagysága megnehez- 
tclt s azzal boszulta meg magát, 
hogy örökre kitörölte házalási lajstro
mából az akadékoskodút.

A régibb mártoni lakosok azzal 
vigasztalják az újabban idekültözöt- 
ieket, hogy régente még roszabb 
volt, mert sokkal csekélyebb volt a 
kínálat. B iz ’ ez nekünk újabb lako
soknak nem nagy vigasztalás! Mi 
nem várhatunk bizonyos mértani 
progreossióknak évek múltán bekö
vetkezhető előnyeire. Minket csak az 
vigasztalna meg, ha gyors intézke
dést látnánk az illetékes hatóság ré
széről.

Mint értesülünk volt ugyan már 
intézkedés egy, időben a heti piac 
létesítése érdekében, de a hatóság 
oly magasra taksálta a helypénzt, 
hogy ezzel lenyomta határozatlan 
időkre a piaci elárusitás lehetőségéi.

Nem áll érdekünkben emez eljárás 
indokait puhatolnunk. Akkor más 
körülmények s más emberek állhat
ták az intézés élén,de ma egy mo
dern felfogással biró, hivatása ma
gaslatán álló buraeu-tól elvárjuk jo 
gos követelésünk teljesítését. Heti 
piacot kérünk a megsarcolt publikum 
nevében.

Midőn ezen óhajtásunkat kifejez
zük, konstatáljuk, hőgy ha váro
sunk nem is tartozik a nagyobb, né
pesebb városok közé, megvan rakva 
mindazon hivatalokkal, melyek egy 
bizonyos terület közigazgatásához, 
igazsí gszolgál tatásához szükségesek. 
Vannak ezeken kívül jól látogatott 
állami iskolái u. m. elemi, polgári 
fiú- és leányiskolája s  népes közép- 
kereskedelini iskolája.

A felsorolt hivatalok tisztviselői, és

HIVATALOS HIRDKTKSKK DIJA

HM) K/úiu 2 írt., ezuntúl minden meekezrieti 
szér. Riónál 60 krral több.

az iskolák tanítói és tanárai méltán 
követelhetik a kedvezőbb megélhetés 
poszlolátumát, a heti piacot. Sőt a 
mennyiben az iskolák tanulói messze 
vidékekről kerülnek ide, s szép jöve
delmet nyújtanak maguknak a város 
őslakóinak is, ezek is várva várják a 
városi elöljáróságnak körültekintő 
intézkedését.

És e tekintetben csakugyan nem 
lehet eléggé csodálkozni a tisztelt 
elöljáróságnak a kor színvonala alatt 
való hátramaradóitságán. Máshol egy
mást érik a községek és városok 
haladását célzó egészségügyi, ipari és 
kereskedelemügyi munkálatok. Mi 
pedig clvagyunk maradva s csaknem 
kitéve a közegézségel fenyegető, bacil- 
lus tenyésztő, sárral, iszappal telt mo
csarak és nyílt kanálisok fertőz- 
tetésének.

Máshol figyelemre méltatják a köz
vélemény orgánumát, a sajtót; ellen
ben itt — a látszat szerint —  vajmi 
keveset hederitenek az időnkint fel
vetett közérdekű kérdések megoldá
sára. Mi jóformán nem is tudjuk, 
van-e közügyet szolgáló városi ható
ságunk. Nem szivárog onnan ki 
semmi, a mi a most már általánosan 
szokásossá vált sürgést-forgást el
árulná.

Nem tudjuk mily viszony áll fenn 
a helyi magyar sajtó s a  városi 
elöljáróság közt, (Sem ilyen! Szerk.) 
de a jelekből Ítélve nem látjuk azt 
a kapcsot, sem azt a törekvést, mely 
a két tényező harmonikus összmű-

T Á R C A

Apró vonások nagy emberek 
éleiéből.

Iro d a lm i fo r g á c s o k
összeállította : Révész Lajos.

Minden jóravaló napszámos megteszi azt. 
hogy a iegapróbb forgácsot i-. összegyűjti 
gazdaja szamara, ha azt használhatónak 
véli.. S nem latiam meg jóravaló gazdat, 
aki legalább a jószandékot m •; nem be
csülte volna.

Én is a/t gondoiom. hogy napszámom 
teljesítése közben nem végzek teljesen ha
szon nélküli munkát, ha összegyűjt >m egv 
két tarca keretében amaz apróságokat, 
melyeket itt-ott találtam. Lehet, hogy lesz. 
aki hasznukat veszi.

Iga/, hogy összeg) Ujtésük nem került 
nagy fáradságomba ; ott szedtem össze mind 
a I;ay-Csa!á<l körében. Csupán a/.i I ijlalom, 
hogy a  nagyon kedvező alkalmat nem hasz
náltan föl jobban s a kész halma/hól 
— meggondolatlanul — csupán ennyit 
markoltam. Egyik-másik n igyon naivnak 
lá is zh .it ik é n  a szereplők egyéniségére 
igen jellemzőnek találom valamennyit s azért 
adom úgy, a mint hallottam

1 . i 'e re n c zy rő l.

Az első magyar szobrász mindig buszke 
volt arra, hogy benne egy drámái hős ve
szett c l ; a legegyszerűbb dologról is olyan 
pathosszal szokott beszélni, hogy az ered
mény mindenkor falrengctó kacaj volt a 
jóbaratok körében. Persze, jól tudta 5.

hogy — ha mar a színpad művészévé kel
lett volna válnia, márcsak kis termeténél 
lógva is inkább kómikusnak, mint drámai 
hősnek született. De hát ez volt az ő lát
szólagos hiusaga.

Mikor a Mátyás szobor tervezetéért 
némely vagyonkához jutott, megengedte ma
gának azt a fényűzést, hogy két kis lovat 
tartott s mint valami született sportsmann, 
gyors ügetéssel hajtott végig Pest utcáin.

Történt egyszer, hogy az egyik lova 
megunta a dicsőséget s megdöglött.

E veszteség egészen leverte a kis Peren 
czyt ; úgy, hogy mikor Eay Andráséknál, 
hol mindennapos vendég volt, megjelent, a 
ház úrnője azonnal észrevette, hogy az élénk 
kis embernek nagy baja van. Részvéttel 
tudakozódott bánata Okáról s Ecrenczy 
szokatlan komolyan világosította fel az őt 
ért nagy veszteségről.

—  S tan épen a jobbik pusztult el édes
; Ecrenczy ? kérdé tőle Eáynó, hogy érdeklő- 
| dését kimutassa.

-  Mar bocsásson meg felelt Ecrenczy 
vissza esve megszokott hangjába bocsas-

I són meg az elköltözött szelleme, de azt 
hiszem, a jobbik —  nem ö vala !

KI lehet képzelni, milyen homerosi kacaj 
harsant fel a teremben az »clköltözött« ilyen 
apostrophálasara

• *

Nem azért volf Ecrenczy bohém, hogy 
szerelmes ne lett volna ; s nem azért volt 
szobrász, hogy ne a legszcboc legyen sze
relmes.

Schódclncbe különben egész Magyaror
szág szerelmes voit akkor.

Csakhogy mig masok tüntettek, hivalkod
tak vele, hogy az ország első színművésznő
jébe szerelmesek, addig Ecrenczy titkolta

szörnyen. Magának is, a Icgclrcjtettebb 
magányban is, csak súgva merte bevallani. 
Schódelné előtt azonban nem maradt — 
nem maradhatott — titok a kis termetű 
nagy művész titka, mert elárulta Eerenczy 
azt ezerszer, anélkül, hogy sejtette volna.
S minthogy minden asszony egyforma, 
Schódclnének is hízelgőit, hogy az első 
magyar szobrászt diadalszckcrc előtt latta. 
s váltig kacérkodott s játszott Ecrenczy vei 
»mint macska szokott az egérrel*

Történt, hogy egyszer a Dunapartján ta
lálkozott Fercnczy, szive ideáljával. .Schó
delné karjan egy kosár és nagyban alkuszik 
a gyümölcs és zöldségárulo kofákkal. Mert 
még akkor nem volt szégyen egy művész
nőnek magának járni a piarcra

No, nem iön velem Eerenczy? szólítja 
meg titkos imádóját.

Ki volt enne! boldogabb; ment vele s 
mulattatta, ahogy tudta. Schódelné kosara 
már lelve volt ; de azért nem hazafelé tar
tott, hanem a piarc szélen álló kecskeméti 
nagy cchós szekerek felé, melyekről lábaik- i 
kai fciaggatoll nyíllak iogtak 1c, önmagukat 
kinalgatván. Schódelné nagyban kezd alkudni 
egy termetes nyulra.

—  De hát ki fogja ezt haza vinni ? kérdi 
végre Ecrenczy

—  Ki ? Hat Ecrenc ; y !
—  Oh, kérem ! Az igaz, hisz Fercnczy !
És Eerenczy hűségesen cipelte a főutcá

kon végig a nyulat, vigy izva, hogy lelógó 
fülei valahogy az utca porát ne érintsék

• *
Tudvalevő dolog, hogy Fercnczy Canova 

tanítványa volt. A nagy Széchenyi Olasz
honban járván, meglátogatta a világhírű 
mester műtermet is. Ez eldicsekedett a ma
gyar főárnak, hogy ilyen, meg ilyen kitűnő

magyar tanítványa van. Széchenyit minden 
magyar ember érdekelte ; de különösen érde
kelte az. akiről ilyen szájból ilyen dicséretet 
hallott s természetesen sietett felkeresni ha
zája fiát.

Ecrenczy épen Kuridikéjén dolgozott, mely 
annak idejében olyan általános feltűnést 
keltett. Rövid beszélgetés után Eerenczy 
újra neki állt a munkának s egész lélekkel 
elmerülve teremtette remekét.

Széchenyi csak nézte, nézte, hogy mint 
lesz a durva köböl lelket gyönyörködteti 
alak a művész vésője alatt — s elgondol
ván a hazai állapotokat, hangosan felső- 
hajlott :

— Korán lesz ez. még Magyarországon!
—  De kezdeni csak kell, méltóságos uram ! 

felelt rögtön a művész, lelkes szemeit a 
grófra vetve.

S hogy Széchenyinek igaza volt, szegény 
Ecrenczy eléggé tapasztalta. De, hogy Fc. 
renczynck is igaza volt, azt ma — nekünk 
—  halás szívvel kell elismernünk.

S z e m e r e  M ikló sró l.

A Hubától származó Szemerék költő iva
déka. Miklós, megtestesülése volt a régi 
magyar tábiabirónak. 1 laza nyitva, asztala te
lítve volt minden tisztességes ember szamara, 
aki úri portájára betette lábát. Szerette a 
tréfát, mestere volt a sport minden aganak 
s hatalmas szelleme csak úgy sziporkázott 
tréfái és férfias erőfeszítése közben is ; a 
mellett minden izében magyar volt.

El lehet képzelni, hogy soha nem volt 
háza vendégtől üres.

Egyszer két unoka ocscsc látogatott el 
hozza; Eáy Béla, a Eáy Gusztáv operainak 
szövegírója és a virtuóz hegedű játékáról 
híres Eay Lönncz.



ködésére vallana. pedig ezzel a közügy 
csak nyerhetne.

Reméljük, hogy igénytelen soraink 
eljutnak oda a hová azok szánvák, s  
Mártonnak is lesz heti piaca é s  ez
zel hálára kötelezik a városnak piac 
után sóvárgó közönségét.

Mikép tarthatja feuu s emel
heti a tanító tekintélyét ?

(Folytatás.)

É p  igy van ez a jutalmaknak helytelen s 
részrehajló alkalmazásánál. A  tanító által 
elkényeztetett gyermek sem tanulni nem 
fog, sem jó magaviseletü nem lesz s igényt 
tart a jutalomra s miért ? —  mert tudja, 
hogy a tanító édes apjára való tekintetből 
—  kit megsérteni nem akar —  amúgy is ki 
fogja tüntetni

Lebegjen tehát a tanító lelki szemei előtt 
mindig ezen szó : »igazság« ! —  Ekkép 
rontja tekintélyét azon tanító is, ki nem 
következetes Ne mondja ki a tanító Ítéle
tét mindaddig, mig azt jól meg nem fon
tolta, nehogy azt később vissza kelljen 
vonnia, vagy a büntetést mcgenyhitenie ; a 
mit pedig egyszer kimondott annál marad
jon.

Egy-két esetben jó ugyan a gyermeket 
hibájának töredelmes bevallása, s őszinte 
bocsánat kérése árán a büntetéstől felmen
teni, azonban ne többször, mert akkor a 
gyermek bízva a tanító engedékenységében 
ismét csak pajkos lesz, s ha bocsánat ké
résre kerül a dolog, olyan szivrehatóan te
szi azt s úgy fogja szemeiből a könyeket 
préselni, hogy szinte megindul az ember szive 
rajta; —  hanem ha kiszabadul : ujjongva, 
ugrálva mondja társainak : »Ugy-e mondtam 
hogy szabadon ereszt ? !«

Káros hatással van a tanító tekintélyére 
nézve a feledékenység is. Soha se szabadjon 
megígért büntetés, vagy jutalom kiszolgál
tatásáról elfeledkeznünk, s azért tanácsos, 

hogy a bűnt nyomban kövesse a bün- 
hödés. A  gyermekeknek csúfneveket oszto
gatni, avagy testi hibájukat gúnyolni, igen 
kárhozatos szokás.

4.) A  tanító szeresse tanítványait s magát 
is szeretesse meg áltáluk. A jó tanító sze
reti a gyermekeket. Atyai szeretettel igyek
szik azok javát előmozdítani ; érez a kicsi- 
.nyekkel, örömükben s bánatukban osztozik. 
Beleképzelvén magát a gyejmek világba, 
igyekszik azokat magához felemelni. A  ki

Nohát a már ekkor öreg Szemere a szo
kottnál is szivesebben látta öcscseit s széf- 
lemes társaságában csak úgy repült az idő.

E g y ik  délután — beszélgetés közben —  
Szemére fölkel székéről s kimegy a másik 
szobába. Fáy Béla nem vette észre, hogy 
az ajtó kissé nyitva maradt utana s azt 
mondja testvérének:

—  Igazán kedves, derék öreg úr a mi 
M ik lós bátyánk.

/V másik pillanatban visszajön a szobába 
Szemere; az ajtót ismét nyitva hagyva 
maga után ; hüicdező ocscsei előtt két 
kézre áll, visszasétál a nyitótt ajtóhoz fejjel 
lefelé s lábaival beteszi az ajtót, E  műtét 
után talpra ailva, odafordul öcscséhez ;

—  E z  a felelet az >öreg úr«-ra, édes 
öcsém. Ezt tedd meg, ha velem kikötni 
akarsz . . .

** *
Nem egyszer történt, hogy Szemere 

M ik lós háztartását is megsarcolták a ki 3 
bejáró háziszegények, cselédek. Ha  valami 
eltűnt a házból, rendesen maga a kóitő volt 
aki kedélyes könnyelműséggel iparkodott a 
karvallast kicsinyíteni s bebizonyítani, hogy 
»annak a szegény ördögnek* milyen nagy 1 
szüksége lehetett aira a csekélységre, mely | 
házalói eltűnt.

Egyszer azonban nagy megütközéssel 1 
veszi észre, hogy tulajdon íróasztalának cl- ; 
zárt fiókjában minden reggel kevesebb az 
aprópénz, mir.t a mennyit oda este betesz. 
Szobájába nem járt más az 6 tudatával, 
mint öreg inasa ; de a régi cselédre csak 
nem gyanakszik.

Megsokalja végre az állapotot s egy kora 
reggel beköltözködik régi divaté, két ajtós 
ruhaszekrényébe, melynek góthikus, rácsos 
ablakain keresztül kényelmesen megláthatta, j

| elzárkózik tanítványaitól s  azokkal csak is 
a tanítási idő alat( érintkezik, az ne várja 
hogy megszerettessék.

Játékban, mulatságokban alkalma nyílik 
magát tanítványai által megszerettetni, ha 
nem állítja a sikert pellengére s nem visszi 
a dolgot odáig, hogy a bensőség pajtásko- 
dásá faj aljon. Azon  tanító, kit tanítványai 
megszerettek, boldog tan ító; mert a szere
tet egyszersmind akaratközösség, mely 
folyton keresztül viszi azt, mit célúi tű
zött ki magának, egyszóval tekintélyre tesz 
szert.

5.) Legyen a tanító ép testalkatú s egész
séges. Ezen kelléket több pacdagogus nem 
tartja fontosnak s állítják, hogy a púpos, 
vak, sánta tanító is bírja tekintélyét fenntar
tani. A z én szerény megjegyzésem az, hogy 
igenis lehet a tanító egyik szemére vak, 
de semmi esetre nem szabad oly test# 
hibával bírnia, mi által a gyermekeket ne- ■ 
vetésre gunyolásra indítaná. Erre különben 
mai nap már a tanitóképezdékbe való fel
vételnél is figyelnek.

Ezen fent ismertetett öt pont szerintem a 
legfontosabb s leginkább szolgálhat zsinór
mértékül a tekintély fenntartásához az iskola 
falain belül. Több pacdagogus allitja. hogy 
a puszta tekintély nem elegendő ahhoz, 
hogy parancsaink érvényesítésénél döntő 
befolyása volna. Szerény véleményem sze
rint a kinek tekintélye van az eo ipso a ta
nítónak szükséges tuladonokra építette azt, 
tahát —  az jó tanító ; fegyelmezni is tud.

Igen sokat lehetne a tanítónak tekin
télyéről írni azonban miután ezzel már a 
mai kor tanítói, tisztában vannak, üdvöseb
nek tartom a még mindig hiányos társa
dalmi tekintélyről elmélkedni.

II. Miként emlitém, a tanító, mai korban 
—  hála az égnek —  már a társadalom 
méltó tagjának ickintetik, iílő tehát, hogy 
ez állásponton fennmaradni iparkodjunk. A  
tanító, hogy társadalmi tekintélyét feDtartsa, 
legnagyobbrészt önmagának kell jó tulajdo
nainak önzetlen érvényesítése által közre
működnie, másrészt igyekezzék mindazon 
közegeket, melyek vele érintkezésbe jöhet
nek, kivált azokat, melyek ő reánézve mint 
tanítóra befolyással bírnak, maga részére 
hódítani, hogy ezek úgyszólván a tanító I 
kezére járjanak s ueki terhes pályájának 
elviselésénél segédkezet nyújtsanak. - -  A  1 
tanító maga, társadalmi tekintélyének fenn- j 
tarthafása érdekében a következőket tegye :

I.) Művelődjék ! A  ki mint tanító, tehát j 
szakmajában jártás, müveit, abból nem kö
vetkezik, hogy a társadalomban is megállja 1

helyét; ennélfogva iparkodjék nemcsak az
iskolában szükséges dolgokat tudni, hanem 
mindazon ismereteket elsajátítani, melyek 
segélyével képessé válhatik polgártársainak 
tanácscsal s felvilágosítással szolgálni.

Legyen azon, hogy Írásművekben, fogal
mazásban s ennek révén gondolatainak ren
dezésében s kifejezésében —  úgy élő szó
val, mint Írásban —  bizonyos fokú gyakor
lottságot sajátítson el. Sokszor van alkalma 
a tanítónak, kiváltkép az izkolai vizsgák al
kalmával a szülőkhöz, gyermekekhez néhány 
szót szólni, iskolai látogatókat üdvö zöini, 
egyes jótevők, adakozók jó téteményeit 
megköszönni, gyűlések alkalmával előadni, 
felszólalni stb., mind ezen eseteknél igen 
szép, ha a tanító megmutatja beszéd vagy 
irásképességét s tiszta gondolatmenetét.

Milyen jó volna, ha minden tanító tapasz
talatait, tanulmányait valamely tanügyi 
lapban kartársaival közölhetné, jogait nyil
vánosan védeni tudná. Ha a tanító minde
zen ügyességeket elsajátítja, megérdemli 
helyét a müveit társaságban, nemkülömben 
nagyban hozzejárúl tekintélyének emelésé
hez.

2. ) Legyen vallás-erkölcsös, illedelmes, 
szerény. A  tanító minden tekintetben pél
daképe legyen a vallásosság- s erkölcs iség
nek. Iszákosság, hazardkártyázás, isten-ká
romlás miad oly tulajdonok, melyek ncm- 
csakhogy gazdáiknak tekiutóiyét porba dön 
tik, de erkölcsileg s anyagilag egyaránt 
tönkre juttatják. A z Hiedelem szintén nem 
mindenkinek a sajátja.

A ki művelt társaságban forgolódik, elsajá
títja az illemet ; ha tehát a tani.ónak más 
jó tula donai révén a társaságban hely ada
tik, alkalma nyílik kicsiszolodni vagyis illem
hez szokni. M ig  a müveit társaságban ott
honossá válik az ember, legjobban segítsé
gére van a szerénység. Ezen szép erénynek 
az ember egész életében hasznát veheti, ha 
az túlzásba nem megy át, mert ekkor gyá
vaság színét viseli magán.

így vagyunk a tisztelettel. Ismerni kell a 
tisztelet határát, s tudni kell kit s miként 
kell tisztelni. Ha a tisztelet tanúsítás túlsá
gos alázatosságba megy át, az is rontja a 
tanító tekintélyét.

3. ) Legyen szorgalmas. H a  az iskolaszék 
az elöljáróság, a nép látják, miként mun
kálkodik a tanító s mily örömmel, kedvvel, 
teszi azt, a mihez fog, meg fogjuk szeretni, 
fogjuk tisztelni s becsülni ; az ilyen tanító 
nem kénytelen évröl-évre pályázni, hanem 
ha máskülönben meg van elégedve, ott ala

mi történik szobájában ? s vár cgy-két-három 
óráig, —  de a várt házi tolvaj csak nem 
akart jönni. Szemere nem vesztette cl tü
relmét s várt tovább. Végre —  délfclé —  
nyílik az ajtó. Szemére lélegzetét vissza
fojtva les ki az ablakon s látja, hogy gya
núsítani sem mert inasa lép be ; neki megy 
egyenesen az íróasztalnak, ama bizonyos 
fiókot egy hamis kulcscsal felnyitja s gaz
dálkodik az apró pénzben.

Szemere nesztelenül kilép rejtekhelyéről, 
odalopódzik inasa hatamögé s kezét vállára 
téve teljes szelídséggel kérdi :

—  Nos, mcgvau-c mind kedves fiam ?
Persze elkergette inasat s c sikerült dip

lomatikus fogásával szeretett bizalmas kör
ben cldicsekedni.

Szcraere azt taitotta, hogy minden mű
velt ember kisebb-nagyobb mértékben pa
pucshős.

—  Én is az vagyok kedves öcsém —  
mondta Fáy Bélának —  hanem minden esz
tendőben egyszer fölmegyek Pestre, míg 
pénzem tart, élvezem az arany s; abadságot 
s rúgok egyet a hámistrángOD.

(Folyt, köv.)

Az utolsó forradalmi prokla
máció.

A z  1848-49-iki szabadsagharc emlékeinek 
kiállítása nemcsak ama nagy idők nagy 
eseményeiről szóló képekben, nemcsak a 
vértanuktól maradt drága ereklyékben gaz
dag, hanem a függetlenségi harcra vonat
kozó okmányokban .is. A  proklamaciók 
gyűjteményiben állandó elénk érdeklődés 
tárgya az utolsó forradalmi kiáltvány, a 
mely a kiegyezés előtt négy évvel, 1863. 
nov. 24-cn kelt s  a következőleg hangzik :

K o s s u th  I^ajos K o r m á n y z ó  

R en d eletéb ő l.

Az Országos Fűggetlensegi Bizottmány.

f i  N e m z e th e z .

Tántorithatlanul él nemzetünk keblében 
a hü ragaszkodás az 1849-tki zászlóhoz, 
minden alkut kizáró határozottsággal el van 
a Nemzet nagy többsége tökéivé lerá/ni 
Hazánkról a gyűlölt német uralom jajinat.

De most nemzeti életünk küljclenségei 
újabb időben ez eltökél őssel nem voltak 
ússzhangzasban, Hazánk természetes szövet
ségeseinél külföldön Nemzetünk határozott- 
saga iránt kétség támadott.

E  kétség volt a legnagyobb akadaly 
Kormányzónk utjaban Hazánk felszabadítá
sának biztosítására intézett törekvéseinél.

Ez akadálynak elhárítását sürgős paran
csoló szükséggé teszi a világesemények leg
újabb fordulata, mely az idegen járomban 
szenvedő népeknek a fclszabadulasra ked
vező kilátást igér.

Kietjeit kell adnunk ; miszerint termesze 
tes szövetségeseink meggyőződjenek, hogy 
a közös ellenség a Magyar karjara biztosan 
számíthatnak. —  Gonddal kell lennünk! hogy 
az események fordulata felett megfélcmlctt 
Osztrák ámításai Nemzetünket hálóba ne ke- 
richessék. —  Készülnünk kell! hogy a ked
vező alkalmat erélyesen felhasználni képe
sek legyünk.

Ezeknek eszközlése végett Kossuth K o r
mányzó úr minden ezelőtti megbízatásokat 
megszüntetve egy új Országos Bizottmány 
alakítását tartván szükségesnek elrendelni : 
ezennel tudtul adatik a nemzetnek, hogy e 
rendelet következtében az Országos Fugget-

píthatja otthonát a ott érheti el megérdem-
lett örök nyugalmát.

4.) Mint családfő legyen a tanító jó férj, 
jó atya s jó házi gazda. A  családi boldog
ság megállapításánál legnagyobb része van 
az atyának. Ha  szereti nejét, szereti gyer
mekeit s azokat példásan neveli, megélhe
tésükről gondoskodik, minden baleset ellen 
védi a szerencsétlenségben támasza Övéinek 
akkor megérdemli azt^a szép nevet »atya« 
akkor hangzik jól nejének ajkiról e s ió  
>szetctett férjem* s a gyermekekéről pedig 
>jó atyánk*.

Legyen a tanitó ilyen családfő s akkor 
az a tisztelet s becsületérzet, melylyel a 
nép irányában viseltetni fog —- hatalmas 
támasza lesz tekintélyének.

Folyt. köv.

A H ÉT  T Ö R T É N E T E
Ö  felt ég é a Galgóc mellett tartott hadgya

korlatnál Beszterce-Naszód vidékére utazott, 
hogy megtekintse a bukovinai határ köze
lében vívandó próbaütközetet. A z idei had
gyakorlatok között első volt a schwarzenaui, 
melynek a német császár és szász király 
jelenléte adta meg a fontosságot ; a máso
diknak, mely Galgóc mellett folyt le, az 
orosz katonai attasé meghívása és *  harma
diknak —  Naszód vidékén —  maga a te
rep kölcsönzi a fontosságot. Ez a terep ha
táros egy felöl Romániává! másfelől Buko
vinának egyik sarkával, a honnan háború 
esetén az orosz hadsereg felvonulása vár
ható. A  vezérkar áltál elkészített feltevés 
szerint, egy oldaloszlop betörése volt jelezve, 

í mi a mieink részéről egy offenzív ellenlökés 
szükségét provokálja. Hadosztály küzdött 
hadosztály ellen. A  megoldás mindesetre 
tanulságul fog szolgálni a jövőre nézve, s a 
mozgósítási tervezetek e szerint még m oit 
módosíthatók lesznek. Magától érthető hogy 
c gyakorlat iránt a legfelsőbb hadúrtól 
kezdve lefelé minden tiszt kiváló érdekek
kel viseltetett. Volt azonban a király oda 
utazásának más jelentősége is. Ugyanis a 
felség ott léte korszakos esemény emléke 
lesz, melytől az ottani vegyes ajkú lakos
ságnak egyetértése, a trón iránti hűség a 
a hazaszeretet érzelmei várhatók. A  fogad* 
tatások közt legérdekesebb volt Komán Mi- 
ron metropoiitaé. Üdvözlő beszédére, mely
ben jogosult aggodalmakra okot szolgaitató 

j belviszonyokrol is tett emlitést, ö felsége a 
többek közt ezeket is mondotta : * Vallásuk 
és nemzctiségÜK legszilárdabb védő bastyaja 
a törvényes államszeivezet. Tekintsék szent

lenségi Bizottmány megalakult s hogy az 
célul tűzve ki maganak az 1849-iki Függet
lenségi Nyilatkozat valósítását, az ügyek
nek Hazánk választott Kormányzójától vett 
s veendő utasítások szerint vezetését min
den áldozatra kész hatarozottsaggal kezeibe 
vette.

A  bizotmány megvárja a Nemzet hazafias 
érzelmeitől, hogy körülmény szerint kia
dandó rendeletéi kész engedelmességgel 
iranyadásai követéssel, intézkedései közre- 
munkalassal s foganatosítással talalkozand- 
nak. —  A z 1849 iki zászlónak mind nyílt, 
mind különös figyelemmel kísérendő álar
cos elleneit komolyan inti, hogy minden fon- 
dorkodásokiol, a honarulasra mért büntetés 
terhe alatt ; óvakodjanak. —  Mindenesetre 
pedig kinyilatkoztatja az Országos Függet
lenségi Bizottmány, hogy rendeieteinek sikert 
intézkedéseinek folyamatot szeiezni tudand s 
cl is van határozva.

Legyen a nemzet jó reménynyel. Készül
jön minden becsületes hazafi a cselekvés
hez ! —  Jelszavunk : 1849 És győzelem !

Kelt Buda-Pcstcn, November 2i-kén, 1863.

Az ortzdgot Függ elemig i Bízott- 
mdng feliratú pecsithelyi.

A  pecsct koraiakkal bir s oly nagyságú, 
mint az ezüst egy forintos. Középén zász
lóktól környezve Magyarorszag címere lát
ható, Az egyik zászlón 'K ossu th * a mási
kon *1849* olvasható. A pecsét körirata :
• Országos l'üggetlensegi Bizottmányt.



hivatásuk egyik fő feladatának nemcsak a I 
▼ allásíelekezeti, hanem a nemzetiségi béke 
gondozását is«.

Az állami tisztvizelölt helyzete. Mint a B.
H. értesül, a legutóbbi minisztertanácsok 
egyike az állami tisztviselők anyagi helyse
tének javításával foglalkozott. A tanács meg 
állapodása az. hogy az 18 9 2 -ki költségvetés
be e célra 3 .6 0 0 .0 0 0  frt vétessék fel. A ja
vítás módja röviden ez : a tisztviselők fize
tése változatlanul fentartandó, de a lakás
pénz helyett a fővárosban alkalmazott ál- j 
lami hivatalnokok fizetése, mint működési 
pótlék a kisebb fizetér.Uektől kezdve felfelé 
számítva 6 0 , 5 0 , 4 0 , 3 0  s illetve 2 5,/*-al j 
emeltessék, a vidéken lakóéké pedig 4 0  tői 1

25^-ig

Vilmot adizdr az osztrák-magyar csapa
tok képességéről ekként nyilatkozott: : 
Szinte hihetetlen, hogy az osztrák-magyar 
hadsereg nehány év alatt mily koloszális 
haladást tett a kikepeztctésben. A hadgya
korlatok mesterileg voltak konpiciálva és a 
kitűnő vezérkar által a legkisebb részletekig , 
fényesen kcresztüivive. A csapatok kitaatás 
és taktikai kiképzés dolgában semmi kívánni 
valót sem hagytak hátra. Ezúttal Ausztri
ától katonai tekintetben nagyszerű benyo- i 
mást hoztam magammal.

Ingerültéig Pátiéban. Vilmos császár Er
furtban tisztj-i előtt egy beszédet tartott, 
meiyben állítólag Napóleont »korzikai par- 
venu«-nek mondotta. E miatt felháborodás
sal Írnak a párisi lapok a német császár
ról, s olyoá veszik e beszédet, mint a mely 
a császár bos/.uságat bizonyítja a francia 
orosz barátság miatt.

A király Temuvdrott. Ő felsége a nas> ód- 
vidéki gyakorlatokról Tóm svárra utazott 
a kiállítás megtekintése végett. A lakosság 
körében nagy lelkesedést keltettek a felség 
elismerő szavai s a nemzetiségiek is hara- 
fiságuk jutalmat tátják a küldöttségeiknek 
adott válaszokban. Dimitnevics püspökhöz 
e siavakat intézte : sörömmel látom, hogy 
a szerb papok mindnyájan magyarul be
szélnek*. A király egyáltalán mindenütt és 
mindenkivel magyarul beszélgetett.

h í r e i n k

ő felsége a galgóci hadgyakorlatokról 
visszatérve, útközben megpillantott egy 
öreg parasztembert, a ki egy kosár szőlőt 
nyújtott feléje. Megállította a hintót és 
szóba ereszkedett az öreggel, Holyak sző
lősgazdával, a ki alázattal kérte, hogy ne 
sajnálja elfogadni ezt a kis ajándékot. A 
király elmosolyodott s ezt mondta tótul :
► Köszönöm, öregem, de csak nem vihetem 
•1 a kocsimon !« El lehet képzelni, mily 
nagy Holyák uram öröme s büszkén di
csekszik most azzal, hogy a király nem 
röstelte megszólítani.

Két főpap A kormányhoz közel álló 
körók mint befejezett tényt emlegetik, hogy 
Hidassy Kornél szombathelyi püspök her
cegprímássá, Schiauch Lőrinc nagyváradi 
püspök pedig kalocsai érsekké fog kinevez- 
tetni.

Széchenyi és az Iskolák. Széchenyi István 
születésnapjának századik évfordulója e 
hónap 21-ikén lesz. Az országos középis
kolai tauáregye sülét indítványára a közok
tatásügyi miniszter intézkedett, hogy e na
pon az állami és az allam felügyelete alatt 
álló összes középiskolákban iskolai ünne 
pet tartsanak

A miniszterelnök családi ünnepe. E hónap 
8-án hirdették ki először a névedi kegyúri 
templomban Révay Simon báró és Ssápáry 
Ilma gróf kisasszony jegyváltását. Az es
küvőt október első napjaiban tartják meg

A szabadságharc amazonja. Lakik Újpes
ten egy ssegény mosóné, a ki a szabadság
harcban egy erős lelkű férfiú bátorságával 
kflsdött Magyarország függetlenségéért. 
LebstOek Máriának hívják, de bajtársai 
Károly főhadnagy-nak nevezték. Most is 
magára ölti még a régi honvédek egyen
ruháját, valahányszor a sí ibadsaghősök em

lékét (Jnneplik Valahol. Minden esztendő
ben kizarándokol az öreg honvédekkel a 
Budavár ostrománál elesett magyar vitézek 
sírjához s elment Aradra is. a mikor a vér
tanuk szobrát leleplezték. Egy ideig a hon- 
védmenedékház mosónéja volt, de aztán 
Újpestre költözött a fiához. Most, mikor a 
48-as kiállítás megnyílt, példájára Lebstück 
Mária is s azt a kitüntetést kérte magá
nak, hogy néhány napig ő is Őrködhessék 
a kiállítás Kossuth-szobájában.

Kinevezés. Audrejka Sarolta liptó szt. 
miklósi polg isk, tanítónő a kolozsvári áll. 
tanitónőképző intézet tanítónőjévé nevezte 
tett ki.

Ezt tegye meg Kecskemét 1 Az 1857-iki 
császári utazás alkalmával történt, hogy 
a ceglédi császárfogadásra a kecskemé
tiek is, és a nagykőrösiek is küldöttséget 
menesztettek. S itt a véletlen úgy hozta 
magával, hogy a két küldöttségnek egymás 
mellett kellett állania A király előbb a kö
rösiekhez fo'dult: Ez Kőrös küldöttsége ? 
Erre egy kékbeli gazdálkodó felelt imigyen : 
Igenis felséges uram. Nagyon örvendek fe
lelt a király s jóakaratulag intett kezével 
a bácsi felé. Ez se volt rest belecsap a 
királyi kézbe, megrázva s aztán büsz
kén odafordul a szomszéd versengő város 
küldöttségéhez, mondván: — Ezt tegye 
meg Kecskemét!

! Halálozás. Lapunk zártakor értesülünk, 
hogy Heimberger Ferenc, felső stubnyai rk. 
plébános nincs többé az élők sorában, e hó 
14-én elköltözött az örökévalóságba. Teme
téséről szóló részletes tudósítást jövő szá 
munkban hozzuk. Nyugadjék békével.

I Uj cég. Perl Vilmos, a Perl Zsigmond cég 
beltagja, unoka öcsosével Perl Ferencczel 
társaságban megvette a zsolnai Popper
fele lakatos gyári üzletet s Perl és társa 
cég alatt mezőgazdasági gép-vas- és bá- 
dogáruipar gyárra átalakítva, e héten for
galomba hozta. Felső Magyarorszag ez új | 
gyara chtque és clearing forgalommal dói- | 
gozik s egyáltalán a legmodernebb veze- 

! léssel s működési körrel szereltetett fel.
‘ Amidőn olvasóink figyelmébe ajánlanék,
! melegen óhajtjuk, hogy ez életrevaló vál

lalkozás mielőbb egyik legvirágzóbb gyár
telepe legyen felső Magyarországnak. Giück 

j auf 1

A budapesti keletiakadómi a A hivatalos lap 
egyik száma közölte a Budapesti keleti aka
démia tanarainak s a fe.ügyelő bizottság 

: tagjainak a névsorát. A felügyelőbizottság 
elnökévé a vallás- cs közoktatási miniszter 
egyetértve a kereskedelmi miniszterrel, Bök- 
ross Elek orsz. képviselőt, a képviselőhaz 
alelnökét nevezte ki. A felügyelő bizottság 

í tagjai lettek : Vámbéry Ármin egyetemi 
rendes tanár, Vcrédy Károly dr. kir. taná
csos, tanfelügyelő, Biró Tamás miniszteri 
titkár és Szterényi József iparfeiügyeiő. A 
kereskedelmi akadémia vezérlő bizottságát 
Fáik Zsigmond lovag képviseli. A keleti 
kereskedelmi tanfolyam igazgatóságával a 
miniszter Ghycy Géza kereskedelmi aka
démiai igazgatót, a román nyelv tanításá
val Alexics György dr. tanart, a szerb cs 
bolgár nyelv tanításával Popovics Sándor 
miniszterelnökségi fordítót, az uj-görög 
nyelv tanításával Rhoutopoulos Rhousus 
görög nyelvtanárt, a török nyelv tanításá
val és a Kelet néprajzi és történeti ismer- 

j tetősével Kunos Ignác dr. irót. orientális- 
tát, a keleti kereskedelmi földrajz előadá 
sával Strausz Adolf irót, a vámügy és külke
reskedelem s ezzel kapcsolatban a jogisme 
és konzuli ügy előadásával Fuhrmann Fe
renc miniszteri fogalmazót, a közlekedésügy 
előadásánál pedig Alá ray Elemér vámügyi 
előadót bízta meg.

Éhség Oroszországban- A cári birodalom 
négy kerületében, mintegy ötször akkora 
földön, milyen a mi hazánk, az idén nem 
termelt gabona. Az éhezők száma tiz mil
lió, s ezek nomádéletre adva magukat se
regestül. sáskamódra rohanják meg a job
ban járt kormányzóságokat. Rémhírek ér
keznek a birodalom belsejéből, a nép ma- 
rakszik minden kenyéradományért, kifosztja 
az ínséges szállítmányokat, az őrkiséret 
puskatüzebe rohan, a csendőrséggal tusa-

kodik s a kova e kiéhesett rongyos had
bőszultsége é r : falvakban, városokban, 
kastélyokban tüsvész, préda, pusztulás van. 
íme mozgósít az orosz nép! Máshol hasonló 
esetben az állam és társadalom hiven tel
jesitik tisztüket, a jótékonyság mobilá te
szi a vagyonos osztályt, a tőke hitellel tá 
mogatja a szerencsétlenül járt népet. Hogy 
mit hoz a tél az orosz birodalomra, vég
eredményében most még nem tudhatja 
senki, de a legroszabat sejteni elegendő 
okunk van eddigis.

Ipari tanműhelyek fölállítást. A kereske- 
delmügyi miniszter elhatározta, hogy az 
ország több részén az ipari központokon 
fa- és fémipari tanműhelyeket fog fölállí
tani, hogy az ifjabb iparos nemzedék e 
szakmában, mely most fontos és igen hasz
nos iparagat képez, kiképezhesse magát. A 
miniszter ezen kívül még tervbe vette, hogy 
a fővárosban a mehanikai tanműhely min
tájára egy órás ipar-tanműhelyt fog létesí
teni, a mi az első határozottabb kezdemé
nyezés lesz ez iparágnak hazánkban való 
nagyobb meghonosítására.

Felültetett hid. Azaz, hogy nem tudjuk 
bizonyosan, a hid van-e felültetve, vagy 
igazabban Turóc Szentmárton város érde
mes tanácsa ; hanem, hogy nagyot néz mind 
a kettő egy pár hót aaulva, az* bizonyos. 
Három évvel ezelőtt egy pompás hidat épít
tetett ugyanis a város a Turóc folyon át 
a téglavető felé s most a folyó úgy tré
fálta meg a városi tanácsot is, meg a hi
dat is, hogy a nyáron szépségesen meg
kerülte s most meg csak a hidra felvezető 
töltés veti a vizet a híd alá ; két hét —  
múlva ha addig valaraiképen nem segíte
nek a bajon —  a Turóc a hídon túl .folyik | 
s a pompás alkotmány a szárazon elméi- 
kedhetik saját rendeltetése, meg a városi 
elöljáróság példás gondossága fölött. Ha
nem, hogy arra a vidékre miként közleke
dünk, azt mi nem tudjuk elképzelni.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos.
Társszerkesztó: Fehér János.

’376. 396 sz.
1891.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX t. c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a tek. turóc-szt mártoni 
kir. járásbíróság 1175. 1176. 3087 számú 
végzése áltál a zsolnai kölcsönös segély 
egyletnek Uhlyárik János sztpéteri lakos 

‘ ellen 45 frt, 171 frt, 102 frt tőke. és já 
rulékai erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás al- kaiméval biróilag lefoglalt és 
657 frtra becsült 2 ló hámmal, egy 2 éves 
kanca csikó, 2  vaseke tartozékkal, 2 bo
rona, 2 gazdasági szekér, l könnyű kocsi, 
2  üsző, 1 riska borjú és szobabútorokból 
álló ingóságok 45 frt. 171 frt, 102 frt töke 
ez után járó kamatai 99 frt 93 kr., megál
lapított eddigi 4 frt 10 kr. jelen hirdetmé
nyi és az ezutáni költségek erejéig nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a turóc szi.-mártoni kir. 
járáshiróság 3086. 3104|189t. sz, kiküldést 
rendelő végzés folytát. Uhlyárik Jánosnál 
Sztpéteren leendő eszközlésére 1891-ik évi 
október hó 6 -ik napjának délelőtti 1 0  órája 
határidőül kitüzetett és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
mug, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen. az 1881. évi LX.L ex. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet ígérőnek a becsáron 
alul is eladatni fognak.

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

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban 1891. évi 
Szeptember hó 12-ik napján.

Zathureczky Jenő
kir. bírósági végrehajtó.

1684. ai.
1891.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszt.-mártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy a turóc- 
szt -mártom tptár és a körmöcbányai tptár 
végrehajtóknak Csepcsányi szül. Zorkóesy

Apollónia elleni végrehajtási ügyében a 
kis-csepcsényi községben fekvő a kis-csep- 
csényi 14. sztjkvben f  3 sorsz. a. felvett 
ingatlanból vhszenvedőt B. 33 t. szerint 
28|288-ad részben megillető jutalékára 36 
írtban,

az ugyan ottani 19. sztjkvben + 1— 2 
sorsz. a. felvett s fentebbit B. 1. t. szerint 
megillető ingatlanokra 1062 frtban,

az ugyan oltani 29. sz. tjkvben j- 1 sor 
50. hrsz. a. felvett ingatlanból fentebbit B.
7. és 16. t. szerint 2|7-cd részben megil
lető jutalékára 80 frtban,

tz ugyan ottani 36. sz. tjkvben f  1. 
sor 81 hrsz. a. felvett s fentebbit B. 1. t. 
szerint megillető ingatlanra 7 4 6  frtban, 

az ugyan ottani 32 sz tjkvben f  2 -39. 
sorsz. a. felvett ingatlanokból fentebbit B.
9. t. szerint 1|5. részben megillető jutalé
kára 766 frtban.

az ugyan ottani 48. sz. tjkvben f  l.sor 
171. hrsz a felvett ingatlanból fentebbit 
B. 6 - és 11. t. szerint 21 lő. részben megil
lető jutalékára 25 frtban, 

végre a ugyan ottani 65. sz. tjkvben f  
1 — 2 1 . sorsz. a felvett ingatlanokból fen
tebbit B- 24. és 44. 1 szerint 144|1728-ad 
részben mcgiiletö jutalékaira 107 frt kiki
áltási arban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb mejelölt ingatlanság az 
1891. évi október hó 1-sü napján d. e.
10. órakor Kis-Csepcsény községben a 
község hazában megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog
nak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási arának 10  százalékát 
készpénzben, vagy óvadékképes érték pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

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

29-én.
F e k e t e

kir. jbiró.

2247 szám
1891. *

Árverési hirdetményi kivonat.

A t.-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Szrsen Jánosnak Sevrla János elleni vég- 

I rehajtási ügyében a besztercebányai kir. 
törvényszék területén Bisztricska község
ben fekvő a bisztricskai 26. sz.. tjkvben 
I. 1— 3. sorsz. a. foglalt, Sevrla János,

1 András, kkoru Sevrla Anna, Zsuzsanna,
! Mária és József valamint Sevrla János 

nevére irt ingatlanra 348 frtban,
az ugyánottani 8 6 . sz. tjkvben I. 1— 5. 

sorsz. a. foglalt ingatlanokból és annak 
kiegészítő részét képező úrbéri illetőségből 
Svrla Jánost B. 6 . szerint l|5-öd részben 
megillető jutalékára 114 frt 20 krban és

az ugyan ottani 104. sz. tjkvben I. 1. 
sor. 475. hrsz. a. felvett Korbely Galik 
János, Kuvszko Milimacko György. Kor
bely Skovranka Mátyás, Taptyik Balazsik 
János. Korbely János (manzsja) Sevrla 
András és János, idősb Ciklamini Jáuos, 
Sevrla János, kk. Sevrla József, Mária, 
Zsuzsi és Anna, Korbély sz. Matula Anna, 
özv. Matula sz. Korbei Zsuzsanna, kk. 
Matula Mária, Matula János, Darula sz. 
Kameniczky Mária, kk Darula Anna. Zsu
zsi. József és Éva, kk. Ftácsik Mátyás és 
Zsuzsanna, Ftácsik szül. Knoske férj. 
Darula Katalin, Kozma szül. Lupták Éva, 
Taptyik András és János nevere irt erdő 
és legelőre 118 frtban megállapított kiki
áltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1891. 
évi szeptember hó 28-ik napjan d- e. 10  

órakor Bisztricska községben a község házá
ban megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10  százalékát kész
pénzben, a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
előlcgcs clhe-lyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgaltatni.

Kir. törvényszék, mint tkvi hatóság.
T.-Sit.-Mártonban. 1891. évi junius hú 

1 -én.
II á v I d.

kir. aljbiró.



645)2. szlioz.
1491.

Á r l e j t é s .
\ rózsahegyi kir. ügyészség ezennel köz

hírré teszi, miszerint a rózsahegyi kir. 
törvényszék területéhez tartozó: hptó-s.t.- 
miklósi, liptó-ujvári. alsó-kubini. nániesztói 
és trsztenai kir. járásbíróság: valamint a 
rózsahegyi kir. törvényszéki fogházban le
tartóztatott, elitéit es vizsgáiét i foglyok 
élelmezését 1892. évi junius hó l-s». nap
jától számítandó egy esetleg három évre 
együttesen vagy külcn-küión, a rózsahegyi 
kir. ü ryészség irodájában f. é. oclóber hó 
1 -ső napjának d e. 9 órakor nyilvános ár
lejtés vagy zárt ajánlatok utján bérbe fogja 
adni.

Értesítem ennélfogva a vállalkozni szán
dékozókat, hogy a szabályszerű bélyeggel 
és a megállapított bánatpénzzel, az isme
retlen vállalkozók pedig még azon felül 
erkölcsi magaviseletük és vagyoni állapo
tukat kitüntető hatósági bizonyítványokkal 
ellátott magyar nyelven szerkesztendő zárt 
ajánlatok mindenesetre az árlejtésre k.tü
zelt óra előtt a fent említett kir. ügyész
séghez beadandók lesznek Az ajánlatok 
boritékán következő felirat használandó:
• Ajánlat a rózsahegyi kir. törvényszéki, a 
liptó-szt.-miklósi, liptó-ujvári. alsó-kubini* 
námeszlói és trsztenai kir. jarásbirósági 
fogházakban letartoztatott foglyok élelme
zése iránt*

A leteendő bánatpénz 600 azaz hatszáz 
frtban áliapittatik meg. Az áriejtési feltéte
lek a kir. ügyészi irodában, a hivatalos 
órák tartama alatt barmikor megtekint
hetők.

Végül közzé teszem, hogy a vállalkozó 
részére az élelmezés után járó összeg 
a kir. ügyészség kezelése alá bocsátott 
»bünügyi költség* átalányából általam 
havonkint utólagosan, az igazságügy mi
niszteri számvevőség helyesbítési jogának 
fenntartása mellett, bélyeges nyugtára fog

I kifizettetni, és az esetben ha a vállalkozó
a szerződésben elválalt kötelezett égét nem 
pontosan és u< m ti szerződés értelmében 
teljesítené, s/ubadsúgúüa álland a in. kir. 
igazságügyminiszteriumna1' . ulóliroitnak in
dokolt előterjesztéséio a .szerződéit cgyol- | 
dalulag is óivényteien len . vagyis a vá lal- l 
kozót (.bb< I \álalaiu ól cnv-zúiioiinak 
kijelenteni és egyszersmind a vállalkozó 

1 kárára .» \«-<zélyórc vagy uj ar ej est tar
tatni. vag.> az él-lmezés! Ii rm módon 
rögtön i>iztc> Itani az oi felöl a kir
ügyész kezeihez leteendő <>00 frnyi bizto 
sitéka is föltétlenül az államkincstár javára 
esik. A vállalkozónak megengedtclik. hogy j 
a letartóztatottak élelmezését meghálál ma- | 
zott által is teljesíthesse; erre azonban 
szükséges, hogy a kérdésesei meghatalma
zna. mindenesetre teljesen megbízható s 
az élelmezéá helyén jól ismert személy le
gyen, továbbá, hogy annak neve a kir, 
ügyészségnek előre bejelentessék s hogy 
ennek javaslatára az igazságügyi miniszte-

telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a
rózsahegyi kir. törvényszék (lptsztmiklósi 
kir. járásbíróság) területén levő Német 
l.ípcsn községben fekvő:

F. Hodiczky Józsefnek a nómct-lipc.-ei 
532. sz. tjkvben + szabad tel-k :

a) 1 sor. 1617. hi sz. és 2 sor. 1619 hrsz. 
a. foglalt >Hradiszko* nevű szántóra 83 
frt becsárban,

b) 3 sor. 1930. hrsz. szántó »nizse sli- 
vania* 23 frt

c) 4 sor. 3137 hrsz. szántó és rét • proli 
moóidhm* 30 frt.

d) 5 sor 4350. hrsz. szántó »dlhe szecse* 
31 frt.

e) 6 sor. 4664. hrsz. szántó »vlcai jamm* 
55 frt.

f) 7 sor. 4733. hrsz. szántó »za faron* 
55 Irt.

g) 8  sor. 5811. hrsz. szántó >valenka* 
38 frt becsárban.

11., a német lipcsei 1090. sz. tjkvben fog
lalt Hodiczky József s neje szül. Krcsmery 
Zsuzsi nevére irt következő ingatlanra:

h) f  szabadbirtok- 3 sor. 4707 hrsz. 
szántó »za faron* 50 frt.

i) 5 sor 1327 hrsz. 9zánió »dlhe szecse* 
45 frt b< csárban.

rium adat is elfogadtassák.
,\ vállala'ot albérbe kiadni tilos.
A szerződés megkötéséből származó 

minden bélv<-gköltségeket a vállalkozó vi
seli. valamint a szerződés után járó illeté
ket is. mely az. 1881. évi 26. t. c. 1 0  § bán 
megszabott módon rovatik le. 

i A vállalatból netán felmerülendő peres 
kérdések elintézésére a per táigvához. ké
pest a budapesti kir törvényszék, illetőleg 
a budapesti IV. kér. kir. járásbíróság lesz 
az illetékes bíróság.

Rózsahegyen, 1891. szeptember 17 én.
Dr Füzesséry Tibor

kir. alügyész.
3028. sz.
tik. 1891."

Árverési hirdetményi kivonat.
A üptószentmiklósi kir. jbiroság mint 

tkviiiatóság közhírre teszi, hogy a német- 
lipcsei részvénytársaság takarékpénztár 
végrehajtatónak és csatlakozóinak Hodiczky 
József s neje szül. Krcsmery Zsuzsi végre- 

í hajtást szenvedő elleni 355 fr. tőke köve

in.. a német-lipcsei 1326 sz. t :kvben 
foglalt s Bodiczkv József és neje született 
Krcsmery Zsu/si nevére irt + szabad elek:

j) 1 sor. 3186. hrsz. >Bezsan< s/áutóra 
10  frt bec'árban.

IV. a német-lipcsei 1474 sz. tjkvben 
foglalt s végrehajtást szenvedettek nevére 
irt:

k) f  1 ;or. 3187. hrsz. >Bezsan* szán
tóra 10  frt öecsarban.

V'.. a német-lipcsei 1467. sz. tjkvben fog
lalt s Bodiczkv József s neje szül. Krcs
mery Zsuzsi nevére irt következő ingatla
nokra :

l) A  I. 5|12 polgári ház 1— 4 sorsz. a. 
b|a sz. ház. csűr és két kert, nemkülön
ben 5 sor. 4572 hrsz. »zahurnnya* nevű 
szántóra 2 1 0  frt becsárban.

m) A II. r 12 polgári ház 1 — 3 sorsz a. 
blc sz. ház, két kert. csűr: nemkülönben 
4 sor. 5571. hrsz. »zahumnya« nevű szán
tóra 2 1 0  frt becsárban

VI, a német lipcsei 670 sz tjkvben 
fog a t s végrehajtást szenvedő Bodiczky 
József nevére A 6 . szerint 15 480 részben 
nemkülönben az 1881. évi »>0 t. ez. 156. 
§-a értelmében „következő tulajdonos tár

sak nevére, mégpedig: A  4, Bei:»_Andréa 
301180, Bella Zsófia 301180, A /• Kuszy 
sz. Bodiczkv Éva 151480. A 10. Prepelicza 
sz Tornai a Johanna 25:480 B /. Szokol 
János 251480. H 8  Kérj mez Kva 25|480,- 
H 18 özv. Km tv sz. Tomala Zsófi.i 6,580. 
B 19 c és B 20.' Krus sz. Bm ácr Zsuzsi 
fii5S0 B 19 d Orsz'igh s'. Beniács Paulina 
3 480. B 19 e Beniacs S. Dániel 3f48ö.vB 
kW. Koilarik Anna 260/480. B 22 — 23 Vo 
zarik lián éi és (íyürgy 15|4S0. B 25. Bohus 
János ügyvéd nevére 3,480 r szben irt w>
/ sor. 2565|a h s a fü észma ómra •Bő
ven* n :vü lé t i (Gotovszk.i) 64 fit becs 
árban . . . .

VII. . a német-lipcsei ln00. sz. tjkvben 
+ sz.ibadbii tok 1 — 5- sorsz. a. foglalt n 
Hodiczky József nevére irt következő bir
tokra u. m f

o) f  1 sor. 4-~34 hrsz. szántó »za faron* 
35 frt.

p) 2 sor. 3277. hrsz. szántó »Berzsan« 
14 frt.

q) 3 sor. 4732. hrsz. szántó »za faron*. 
55 frt.

r) 4 sor. 3653. hrsz. szántó •Ilomalka* 
2  frt becsárban.

VIII. a német lipcsei 377. sz. tjkvben 
foglalt B 5 alatti Bodiczky József nevére 
214 részben valamint az 1881. évi 60. t. ez. 
166. §-a értelmében következő tulajdonom 
tár.->ak A 2 Bodiczky János nevere irt 1;4 
és A 3 Bodiczky Éva nevére 1|4 részben 
irt A I 1|8 polg. ház 1— 5 sorsz. a. 208ja 
sz. épitőhely s többi beltelek és 6  sor. 
4602. hrsz. >Zahumnya* nevű szántóra 
346 frt becsárban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megje ölt ingatlanok 
az 1891. évi o k tó b e r  l i »  3 0 -Ík  nap
jának d. e. 9 órakor Német-Iőpcse köz
ségben megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási áron aólis el fog adatni

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsáruiiak lü százalékát kész
pénzben vagy úvadekképes értékpapír
ban a kiküldött kezeihez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
elóleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű e ösmervényt atszolgáltntni.

Kir. jbiroság mint tkvi hatóság.
Kelt l.iptószentmikóson. 1891. évi augusz

tus hó 2 2 -én.
G a l l a s z

kir. aljbiró.

O M elyik lapra fizessünk elő : O
9  Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az gm
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a mely az uj évvel immai 2 5-ik évfolyamába lépett. Kz a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból származó ertesüleseinek gyorsasága, alapossága és 
sokasága, rovatainak valtozatossaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tarhaza tettek az (Egyetértés *-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a iegrészletescbb s e meilett tárgyilagos híí tudósítást egyedül az «Egyetértés* 
közöl. Gazdasági rovata elismert regi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
s Gazdakozönseg nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az »Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma mar nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos 8 a mezőgazda megtalálja mindazt az 
»Egyctértés»-ben, amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két barom regényt közöl egy
szerre. úgy hogy egy év alat 3 0  4 0  kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarsága fordításban kapnak az •Egyetér
tés* olvasói. A  ki olvasni valót keres es a világ folyásáról gyorsan és hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra 
1 frt 8 0  kr., >, évre • frt s egy évre 2 0  frt Az előfizetési pénzek a/ 1 Egyetér
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy A  
hétig ingyen és bérmentve küld 7
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A társaság activái 1 8 9 1 . januar hó i-én 6 6 .8 8 1 .oz 1 0 0  márkára, rúgnak, tiszta
ölöslege pedig 3.7 2 1 .2 7 r í 5 markára.

Kennálasa óta 1 8 9 1 . januar hó i-ig a társaság:
halálesetekért —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  5 7 . 1 7 3 .2 1 7  márkát,
a biztosított élte idejében esedékessé vall kötvényekért — —  —  1 1 .6 3 2 .5 4 6  márkát,
életjaradékok fejében - -  —  —  —  —  —  —  —  —  —  7 2 7 .0 6 1  markát
fizetett ki.

1 8 9 1 . január hó i-én érvénybe lévő biztosítások 3 2 .5 9 1  kötvény 2 4 3 6 1 6 . 5 2 9  

marka erejéig, eboöl esik Európára :
18 .6,89 kötvény 10 3 .2 3 7 .4 2 1  márka erejéig.

A tarsasag activai Európában : Ingatlan Berlinben, letelek a különböző or
szágok kormányainál és bankoknál és kötvényekre adott kölcsönök 6 .0 0 8 .5 5 6  markara 
rúgnak.

A tarsasag Magyarországban, Ausztriában, Németországban es Svájcban kép
viselőségekkel bír. Díjszabályzatai igen jutányosak és feltételei a lehelő legmélta- 
nyosabbak.

Felvilágosítással szolgál :
a  lu r - itM iK  m u * ja r » r H Z H * l  v e z ó r l t ó p *  lMelő«<‘g e

Budapost, VI. Gyár-utcza 13. sz.
Magyarországi Referentiák Pesti magyar kereskedelmi bank. Bokros lilék dr bégen Gussláv és 

dr. Neumann Ármin országgyűlési képviselők.
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g  A  turócz-szt.-mártoni „MAGYAR NYOMDA"
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A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
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