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A középiskolai tanárok moz
galmához.

Szem ben azon sérelm es határo
zattal, m elyet a pénzügyi bizottság 
a tanárok rangosztályozása ügyében 
az országgyűlés elé  terjeszt, a besz
tercebán y ai kir. főgym nasium  tanári 
testületé  is á llást foglalt. A karácsonyi 
ünnepek alatt m eglartott gyűlésén 
behatóan foglalkozott ezen jav aslatta l, 
mely a vidéki tanárság társadalm i 
állását és ezzel m unkakedvér, a ha
zai tanügy iránti le lkesedését s buz
galm át alap jában m egtám adja s meg
sem m isítéssel fenyegeti. M ert hogy 
is leh et egy testülettől m unkakedvet, 
önfeláldozást s ügyszeretet kívánni, 
midőn az magát tisztességes m egél
hetése irán t táplált jogos rem ényeitől 
hosszú időre nem csak elütve, de tá r

sadalm i rang jában is könyörtelenül 
v isszalökve lá t ja ?  A tanárság nem 
kívánta m agának a törvény állal kör- 
vonalozott rangot, m egvolt e nélkül 
m indekkoráig, nem ó h a jto tt kasztot, 
m ert jó l tudta, hogy rang ját sa já t 
értéke, tudom ányos készültsége és 
m unkálkodása, hazafias működése á l
lap ítja  meg. A husvétkor m egtartott 
budapesti nagy congréssuson, midőn 
a tanárság az önm aga ellen forduló 
áram lato t észrev ette , éppen a b esz
tercebán y ai főgym nasium  kiküldött
je in ek  indítványa fogadtatott el, mely

; a rangoszlályozás e lvetését célozta.
De a középiskolai tanáregyesület vá- 

| lasztm ányában nem volt meg az 
: őszinteség és szilárd akarat, hogy 

ezen általános óhaj m ellett köleles- 
! ségszerüen kardoskodott volna, meg- 
| elégedlek azon urak odafent azzal, 
: hogy ő k e t  em eljék a vidéki tanár- 
! ság szine fölé. A vidéki tanárság 
I m éltányolja azon anyagi körülm énye

ket, m elyekkel a fővárosi existen cia  
jár, de ezen egy fővárosi fizetési pót- 

| lék csak oly jól segíthetett vólna, 
i  mint eddigelé; hogy hasonló quali- 
I íica lio ju  s hasonló m unkát végző 

egyenek közt egyedül a l a k ó h e l y  
| tegyen oly óriási kü lönbséget, mint 

a m inőt a pénzügyi bizottság tervez, 
az gyöngéden szólva, egyenesen le
alacsonyító . K eserűen kell a vidéki 
tanárságnak csalódnia m inisterium a 
atyáskodó gondviselésében s ism étel
ten k ife jez e tt b iztatásaiban, midőn 
azt látja, mily egyform átlan m érték
kel m érnek neki s pl. a bíráknak, a 
kiknél a fővárosi nem  áll kiválóbb 
helyen, mint a vidéki, midőn azt kell 
tapasztalnia, hogy anyagi gondjain 
segíteni nem csak, hogy nem akarnak, 
de társadalm i á llá sá t is alapjában 
m egtám adják. Ha fizetését nem  is 
em elik föl, kész lesz nyom orogni 
tovább is ; van benne idealism us, majd 
b iztatja  m agát egy jo b b  jövővel s 

! m éltányosabb e ljárással, de ne ala- 
i  csonyitsák le.
I

Ilyen körülm ények behatása alatt 
hozta lé tre  a besztercebányai kir. 
kir. főgym nasium  tanári testületé a ' 
következő nyilatkozatot:

T isz te lt  K a rt á rs a k !

A m agyar tanárságnak önzetlen 
és nehéz küzdelm e az iskola jöv ő je  
érdekében, méltó tárgy a komoly m eg
fontolásra.

Társadalm unk manapság legna
gyobb részben nélkülöz m inden ethi- 
kai rugót, önzése nem képes fel
emelkedni azon tudatra, hogy minden 
em beri cselekedet criteriu m a a mo
rális érték, gondolkozásának az ö n 
érdek ultima ralió ja  és mégis figye
lembe nem véve nehéz helyzetünket, 
éppen most akarják sújtani hazánk 
intéző féríiai nem ze:ünk azon szerény 
napszám osait —  a tanárokat, —  kik
nek gondok és küzdelm ek közepette 
szivükben, lelkűkben még megvannak 
az idealism usnak, a tiszta lelkesedés
nek m aradványai.

Nem zetet regenerálni, az elvek és 
eszmék m agaslatára felvezetni nem 
lehet, ha a tudom ány m unkásait, a 
műveltség szerény terjesztőit, a k ese
rűség és m éllánytalanság felébresz
tése m ellett m egbénítják, ha lelohaszt- 
já k  benne a lelkesedés tüzet, ha ki
teszik a társadalom  lenézésének.

Ne akarjon  m inket senki vádolni 
békétlenséggel vagy lázongással; ne 
vesse senki szem ünkre a dem agogicus

je lsz a v a k a t; ne fenyegessen bennün
ket senki a hatalommal, hisz ha jo g 
állam  vagyunk, akkor szabad a szó ; 
az állam  fogalm ának egyik legsarka- 
lalosabb princípium a: érvényesüljön 
az igazság m indenben és m indenhol!

Velünk vidéki tanárokkal m éltány
talanságot és nagy igazságtalanságot 
akarnak elkövetni; nem ism ételjük 
ezúttal sérelm einket, m ert azokat 
úgyis tudják az intéző körök, elszám 
láltuk azokat már sokszor, de tudo
m ására hozzuk mindenkinek, hogy 
mi, a  besztercebányai kir. kath. fő- 
gymn. tanárai, a m egdöbbenés 8 a 
keserűség im pressiója alatt, de egy
úttal letett eskünk, lelkiism eretünk, 
az odaadó köte lesség -te ljesítés paran
csoló tudatának érintése nélkül közös 
egyetértéssel és egyhangúlag e lh atá
roztuk :

1. Hogy sérelm eink előterjesztése 
és jogaink m egvédése céljából az 
1893. évi ja n u á r hó 7-én  Budapesten 
tartandó tanári kongresszuson ma
gunkat k ép v iselő ijü k .

2. Meggyőződvén arról, hogy az 
országos tanár-egyesü let központi vá
lasztm ánya érdekeinket sem m ikép sem 
tám ogatta. —  ennélfogva az em lített 
egyesületből s a helybeli tan ári kör
ből is m indannyian kilépünk.

3. Óhajtandónak, sőt kívánatosnak 
tartjuk, hogy egy, a vidéki tanárok 
érdekeit minden tekintetben m éltóan

T Á R C A .

Ábránd.
• Ábrándoknak ne éljetek*, 
Mondogatják az emberek 
Szüntelen.
És szavokra mégis, mégis 
Engedelmeskedni késik 
Kebelem . . .

Virágokat a kikelet 
Minek fakaszt a föld felett 
Mi nekünk ? ...
Csendes éjfélen minek ad 
Örök fényű csillagokat 
Szép egünk 't. . .

Mi a szava a virágnak ?
Múlandóság a világnak 
Végzete . ..
Csak az. a mi fenn van ottan,
Nem múlik a csillagokban 
Sohase! . . .

Rózsafüzért a fejemre,
Ábrándokat kebelembe 
Mostan is !
Jelenem a múlté legyen.
Hogy júvőinbcn ne feledjem 
Almait.. .

Akkor — bár a jövendőnek 
Reménysége nem is jő meg 
Vigaszom :
Hogy mindennél édesebben 
Roldogitott egykor engem 
Csillagom.

SZEPESI ERVIN.

Almanzor.
— Egy kis regény az életből. —

Irta RÉVÉSZ LAJOS.
(Vége.)

A szép Bella, a nagy világ kegycnce, 
Iván grófé lett egészen; azt tehette vele, 
tátit épen akart.

És furcsa, Iván gróf olyan tisztelettel 
vette körül, olyan gyöngéden viselkedett 
irányában, amint soha, egyetlen leánynyal 
sem tette soha életében. Egészen komolyan 
udvarolt neki, amint még soha senkinek a 
világon.

Mikor Bella este a cirkusba került — 
ott találta lova mellé kötve Almanzort, a 
kegycnc állatot, amelyet semmi kincsért el 
nem cserélt volna Hosztinszky gróf. Neki 
egy édes mosolyáért, egy szaváért oda 
adta.

Ettölfogva mindennap dressurában volt 
Almanzor. Hozzászoktatták a clrkus porond
jához, a gáz világításhoz, a harsogó muzsi
kához s egy női ruhába öltözött lovas lova
golta minden nap. Egy hónap múlva hirdet
ték a plakátok, hogy Concini Bella nagy 
akadály versenyt lovagol Almanzoron, a te
livér andaluziai ménen.

Ezt hirdették a falragaszok; a nagy vi
lágban meg cl volt terjedve a hír, hogy 
ez lesz a szép művésznőnek utolsó fellépte, 
másnap oltár elé lép Hosztinszky gróffal s vég
képpen oda hagyja diadalai színhelyét, a 
cirkust.

Ez a hír igaz*volt.
Hosztinszky gróf annyira imádta azt a 

kedves leányt, hogy igen hamar tisztába 
jön önmagával, hogy csak úgy kapcsolhatja 
örökre önmagahoz, ha nejévé teszi.

S a nagy világban — ha megütödick 
is elejéntc ez elhatározásán — nem vették 
neki rósz néven, inkább irigyelték tőle.

Természetesen, a kedvelt művésznő utolsó 
fellépte alkalmával tömve volt a nagy cir- 
kus; a paholyokkan Iván gróf baratai s Bella

tisztelői ültek s alig várták, hogy a műso
ron levő számok lejátszassanak, hogy még 
egyszer láthassák a kecses, a szép művész
nőt — utoljára.

Almanzor is várta első és utolsó fellép
tét. Olt állott helyén felnyergelve, felkan- 
tározva. Tüzes szemei veszedelmes lángban 
égtek; zablajat idegesen ragta s hosszú fe
hér farkával szüntelenül csapkodta két olda
lai. Általános feltűnést keltett- ez a gyö 
nyörii, ideges allat s tizen is megjegyezték, 
hogy ez ugyan próbára fogja tenni Concini 
Bella erejét es ügyességét.

Aminthogy próbára is tette.
Mikor Iván gróf nyeregbe emelte a mű

vésznőt, olyant szökkent vele ott az istalfó 
folyosóján, hogy maga Renz is kalapot 
emelt a szép leány ügyessége előtt, hogy 
meg tudott maradni a nyeregben.

Mert ö tudta, hogy Bella soha nem 
köti jobb lábát a nyereg kampóhoz, mint a 
magas iskolát lovagló nők legnagyobb része 
s így, ha a nyeregben tudott maradni, azt 
tisztán ügyességének és izmai erejének kö
szönhette.

A cirkusban izgatottan vártak a harang
jelet.

Bent a porondon fel volt nyitva a két 
korlat a jtó ; a kör közepén egy méter magas 
sövény fal volt felállítva ; c mögött két mé
ter széles, vízzel telt bádog medence futott 
át a porondon, a nagy akadály (vcrscnyck 
vizes árkát helyettesítvén.

Az első harangjelre elnémult a közön 
ség zajgása. 3 felharsant a zenekar gyors 
galoppja s mindenki szeme oda fordult az 
istállóval szemben levő bejárat felé, ahonnan 
az est hősnőjének meg kellett jelennie.

Az ötötik-hatodik taktus alatt mint a 
villám robogott be Almanzor s lovasának 
egy éles >hiá< kiáltásra úgy röppent át az 
akadályon, mint egy madár. Hanem az az 
>éljen* riadalom, mely nyomába kelt, úgy, 
meg szélesítette, hogy alig bírtak a lovászok 
s Iván gróf elfogni az istálló bejarata előtt.

Bella szemei égtek a diadal mámorá
ban ; Iván grófra édesen mosolygott, mikor 
észrevette aggódó, sapadt arcat. Ha soha 
nem tudt volna, most latnia kellett, meny
nyire imadja a gróf.

Alig válthatott vele egy szót; nem is 
hallotta vigyázatra intő szavát; ragadta ma
gával Almanzor, tudva, hogy neki az imént 
ugrást még kétszer-háromszor ismételnie kell; 
Egy perc múlva már ismét ott toporzékolt 
a szemközti bejáratnál; szájából csak úgy 
szakadt a tajték.

Mikor a lovászok eleresztették kantár, 
jat, egészen megvadulva rohant be s szök
kent át az akadályon ; mikor a legmagasab
ban röpültek, Bella akkor intett üdvözletét 
lovagló ostorával a brávózó, tapsoló, éljenző 
közönségnek.

— Ne többször kérem ; Szólt Iván gróf, 
mikor cl tudták fogni a nagy zajtól, tóm- 
boláslól megriadt lovat. Ne többször, ké
rem ! Almanzor igen (el van izgatva.

— Csak egyszer még édes. Utoljára 
ez életben. Csuk egyszer még 1 Ne féljen, 
nem lesz ba j; . . . olyan igazan pompásán 
megy.

-  • Vigyázzon, igen vigyázzon! Erősen tartsa 
a kantárszárat s ne vegye cl szemét Alman
zor fejéről!

Mikor a folyosón körül szaladtak, a lo
vászokban nem volt erő, hogy megálljának



ifepviselő egyesület alakuljon, melyei 
aöiílönyével egyetemben szellemileg 
«  anyagilag támogatni fogunk.

I  NB. E határozatainkról az országos 
közép iskolái tanár-egyesület elnöksé
gét, a vidéki középiskolákat, s a fő

v á r o s i  napilapokat egyidejűleg érte
s ít jü k .

Besztercebányán, 1892. decz. 31 

K besztercebányai k ir. kath. fögymn. 
tanártestülete.

/ j
? Az elkeseredésnek tübbé-kevésbbé 
jnyhe hangján szólalnak meg a vi- 
iéki intézeteknek tanárai az ország 
igyik végétől a másikig. A beszter
cebányai főgymn. tanárai még nem 
ettek le egészen a reményről, hogy 
aiozgalm uknak, utolsó erőlködé.sük- 
lek foganatja lesz ; felkérik a város 
)rszággyülési képviselőjét, Ilalassy 
Jyulát, kinek jóakaratáról már más 
ilkalommal is meggyőződtek, emelje 
el az országgyűlésen tiltakozó sza
rát s világosítsa fel az intéző körű
iét a törvényjavaslatban rejlő ano- 
naliák és sérelm ek iránt.

Nem strike ez tehát, mint azt 
lém ely fővárosi lap jelezte, de egy 
nélyen sú jtott testületnek kétségbe
esett ja jszav a. Lesz-e ennek foga
natja, majd m eglátjuk!

I — eh.

Tauitúegyletüukrűl.
Az 1868-ki népoktatásügyi törvény 

147 §-a elrendelte, hogy a községi nép- és 
eolgári iskolai tanítók minden tankerület- 

. jen testületé alakuljanak. Kitűzött céljok 
[volt az egyleti tagoknak az iskola nevelés 

5s tanítás előmozdítására tartozó ismerete
iét gyarapítani, a tanítás módszerét javí- 
ani s a tanítók közt mindkettőt elterjesz- 
tni, az iskola belső életét kifejleszteni,

\ t  iskolai rendtartásnak és fegyelemnek 
\  jzelését minél inkább elsajátítani, a pae-

Jjgógiai irodalmat pártolni és fejleszteni, a 
nítási segédeszközöket javítani, szapori- 

- áni és terjeszteni, végre pedig e uevelés- 
lanitást népszerűvé tenni.

Alkotmányunk helyreállítása uián ezen ! 
j-us kartársainknak csak buzdításul szol- . 
gált, hisz azelőtt is már voltak tanférfiak, 
kik az ügy magaslatára felemelkedve tanító- 
egyleteket szerveztek. Ez volt azon hely, 
rol hazafias érzelmeiket, hazaszeretetüket

élesztgették az elnyomatási korszakban 
megjelenő rendeletek, tapasztalt tények, 
dívó szokások, nemkülönben a germanisació 
ellen is. Szabad lévén most — 1868 után 
— a társulás, a gyülekezés s a szabad szó, 
annál nagyobb odaadással, buzgalommal s 
örömmel megalakították tanitóegyleteiket. 
így mar 18611 ben a »Délmagyarországi 
tanitóegylet« Oravican tartottta rendes 
közgyűlését ; 1870-ben pedig megalakult 
hazánk máig is egyik legnagyobb egylete 
az »Aradvideki taníióegylet*. Köztudomású, 
hogy mily nagy öröm, kimondhatlau lelkt- 
sültség tükröződött az alapítók arcáról, s 

J tapasztalható volt minden egyesnek egész 
, lényén. Akkor hazánk tanítóságának lát

határa reménynyel kecsegtetett — ép úgy 
mint most — s ezen reményekben élve 
gyüléseztek, tanácskoztak, terveztek. Hogy 
beteljesüllek-e reményeik, azt mondhatjuk, 
csak részben — szellemileg —, mert hisz 
máig is mindannyian, kik azoknak utódaivá 
lettünk, várjuk akkori, most még életben 
levő kartársainkkal hazánk egén felcsil- 
lamló napnak ránk leáradandó melegének 
hatását. Óh ! bárcsak ne délibábként mutat
koznék jobb jövőnk hajnala s vajha annyi 
ezernek szive melyébeu nyugvó remények 
pium desiderium ne maradnának!

Az 1872. évi september 14-én kelt, a 
nagyméltóságú közoktatásügyi ministernek 
23201. sz. alatt levő rendelete, mely szerint 
megyénk tanítósága is Mennyei János kir. 
tanácsos, Árva és Túróc megyék tanfelügye
lőjének közbejárásával 18/4. évi március 
19-én tartotta alakuló gyűlését s megala
pította az »Arva Túrócmegyei taníióegylet* I 
et. Ugyanis maga Mennyei Hesz ercebányá- j 
ról keltezett levelében hívta fel kartársa- j  

inkát a tunítóegylet megalakítására.
1879-ben Mennyei János megszűnt ! 

megyénknek tanfelügyelője lenni, Szüllő ! 
Géza kir. tanácsos s tanfelügyelő pedig 
Zólyom és Túróc vármegyékbe kineveztet
vén, okadatoltnak látszott, hogy a megyénk 
tanítósága által képezett egylet, kivált az 
előbbi köti lékből s egyesülvén a zólyomi 
tanítoegylettel, megalakította a >Zólyom 
Túróc megyei tanílóegylet«-et.

Az egylet Lórenc, Groó, Arányi slb. 
kipróbált tanférfiak, mint tanítóegyleti s 
járási elnökök vezetése alatt céljának meg- . 
felelően működött Több közgyűlést s kör- : 
gyűlést tartott, melyeken számos értekezés, I 
felolvasás, mintatanítás s más egyéb tan- ' 
ügyi eszme vitatott meg. Megyénk tanítósága ] 
érdeklődött a nevelés-tanítas ügyei iránt, | 
szivén viselte azoknak istápolását, fejlesz- ; 
tése s elsajátítása által juthat az iskola : 
— a tanügynek azon magaslatára, melyen i 
más nyugati cultur államok tanítói már 
regen leiedzettek. Tudták hasznukra fór- |

ditani az ezen más megyékkel való egye
sülést, mivel más megyébe jőve, észlelhet
ték azon megyének iskolaügyét, történelmi 
nevezetességű helyeket látva, ott megfor
dulva, magukba szívták jeleseink, herosa- 
ink tetterejét s gazdag tapasztalatokkal 
megterhelve visszatértek, hogy mindazt 
iskoláikban saját hasznukra s így hazánk 
hasznára s javára fordítsák.

Elérkezett az 1883. év s e kor talán 
személyes ok, vagy más dissonancia támadt, 
melynek okai nem mi vagyunk, — de 
borítsunk fátyoltjezen ügyre, a két megyé
nek egylete ketté vált s egyletünk is ön
álló tánltóegyletet, alakított »Turóemegvei 
általános tanítóegylet« név alatt.

Óh ! hogy sóhajtottak fel jobbjaink szi
vük mélyéből, midőn saját labán áll meg 
s eltologá'ja magától az édes szülének 
támogató s minden bajtól védő karjait. 
Egyletünknek elnökéül sikerült megnyer
nünk a tanítók igaz. buraiját, tanácsadóját, 
Mihalilska Istvánt kinek páratlan s bölcs 
elnöklete alatt egyleiünk hazánk egyik 
díszévé válhatnék. Hisz vannak körünkben 
régi, és fiatal, de tapasztalt, lelkes tunfér- 
liak, kik bölcs tanácsukat áz egylet tagjai
tól el nem vonva, azokat oktatjuk, buzdít
ják, hogy a fiatalok egykor méltó utódaik 
lehessenek. Hisz megyénk is, hazánk egyik 
legbátrabbika, mert hiszen szabadságul 
vérrel váltotta meg még Rákócy korában 
bővelkedik történelmi nevezetességű he
lyekben ; itt van blatnica és Znió vára, 
hol IV. Béla is já r t ; Szkiabinya vára hol 
Nyáry Krisztina élt, lakott; Znióváralja, 
hol Pázmány sokszor megfordult stb. la- 
uitóegylétünk tagjai itt is meríthetnének 
bölcs, bátor s vitéz honfiaink emlékéből 
önfeláldozó munkájukhoz erőt, buzgalmat 
és kitartást!

Dolgozott és fáradozott egyletünk egy 
ideig, de az a szívósság, egyetértés, lelkes 
buzgalom nincs többéi szappanbúborékkénl 
oszlott el, mintha sohasem létezett volna. 
Honnét e visszavonás, e változás ? Átok 
vau a magyaron, hogy ritkán tud össze- j 
tartani s mindig divergál!? belőlünk tálán ! 
kihalt már a remény, a hit. a szeretet, 1 
hogy kelletlenül működünk s lethargia < 
felt erőt rajtunk? Hogyha meg nem gyö- í 
zödtünk volna, el sem hinnők. De tények 
beszélnek s azoknak hinnünk kell.

Tekintsen minden tagja egyletünknek j 
szivébe, — a ki jelen vala a f. é. június 1 
havában tartott közgyűlésen pedig einlé- i 
kezzek vissza, mily kevesen valánk jelen ! 
— s kérdezze meg azon belső bíróját jól ; 
tette-e, hogy nem vala jelen ! Óh mily lé- j 
lek s szivemelő vala közgyűlésünk, melyen ! 
Mihalitska elnökünknek aranyként hulló 
megnyitó beszédjének szavai, továbbá tag- 1

Mmanzorral s úgy indítsák a nagy ugrásnak ; 
fénytelenek voltak elbocsátani a kantárt, 
nikor Almanzor őrült szökkenésekkel fordult 
íeki a már kétszer megtett útnak.

Hanem megtévesztette az irányt. Nem 
nent egyenesen az akadálynak s a szem- 
tözti kijárónak ; bele ugrott a korlát sar
cába s ettől oly hirtelen szökött oldalt, hogy 
i meglepett művésznő lebukott a nyeregből 
i porondra.

Hirtelen talpra ugrott; láthatta rajta a 
negrémült közönség, hogy semmi komoly i 
jaja nem történt; de e pillanatban a szó- I 
catlanul felizgatott, feldühitett Almanzor, 
nint a villám rúgott ki mindkét hátsó laba- 
-al s Bella egy rémült sikoltással hányat
ott vissza a porondra.

Hogy mi történt a következő pillana- 
okban, senki nem tudja elmondani.

Almanzort sikerült elfogni, mielőtt a kö- 
önség közé tört volna s Bellát valaki, — 
alán Iván gróf? — öltözőjébe vitte.

Az orvosok egy perc alatt feltépték 
eszes ruháját s a mellettük némán, sápad- 
an álló Iván grófnak tudtára adtak, hogy 
»al karja és egy pár borda csontja össze 
’an zúzva.

Reméihctö azonban, hogy nem lesz belső 
érülés!

Ilyen hírt vittek ki az aggódó közön
égnek is.

Iván gróf sarkon fordult; szó nélkül 
nent ki az istálló mögé, ahol az istállómcs- I 
er rendelete folytán Almanzort fői s le ve- 
etgették, míg lecsillapul.

Mikor közelibe írtek a még mindig ide- j

j  gesen ugráló állattal, úgy lőtte homlokon 
zsebéből soha nem hiányzó revolverével, 
hogy mjnten összeomlott s egy két rángás 
után kialudt a féktelen nagy tűz abból a cso
daszép aliatból, melyhez íoghato soha nem 
taposta még a cirkus porondját.

Aztán visszament Bella öltözőjébe s ott 
leste, mig a szeretett leány öntudatra ébred.

Egy pillanatra magához is tért, mikor 
az orvosok karját kötelékbe tették ; egy I 
végtelenül szenvedő pillantást vetett Iván 
grófra s ismét csak ájulasba sülyedt.

És ebből az önkívületi állapotból nem I 
is ébredt fel csak masnap, mikor már az or- ' 
vosok teljesen véghez vitték összeszúzott 
bordáin is a műtétet s mikor megállapítot
tak, hogy szerencsére, sem belső zúzódas, j 
sem belső sérülés nem történt; s ha a seb- j 

' láz nem lesz igen erős, teljes felépüléséhez 
alapos a remény.

Szegény aggódó Hosztinszky úgy meg 
tudott örülni ennek a voltaképen szomorúan 
hangzó biztatásnak. El nem mozdult a be- 
teg agya mellől, csak mikor mar ennek 
édes anyja nagyon kívánta, hogy ő marad
hasson gyermeke mellett.

A beteg ailapota — az első fajdalom 
kínos napjai kivételével — szemmel láthatóan 
reményt keltő voit. Ki tudja, erős szervezete 
volt e az oka, vagy hogy olyan kedves vi- 
gasztalója volt, mint Iván gróf? csakhogy a 
negyedik héten kezdtek visszatérni azok az 
édes mosolyok ajkara a azelőtt mindig 
halavany arcára rózsapirt öntött a gróf azon ' 
biztatása, hogy amint szabad lesz kórágyát I 
elhagynia, megtartják esküvőjükét s Olasz- |

; ország mosolygó ege alatt várják be teljes 
[ fölépülését.

Mint férj és feleség!
Olyan sejtelmes boldogság rejlett c pár 

szóban, .hogy többet használt neki minden 
orvosi tudománynál.

A tizedik thétcn megengedték orvosai, 
hogy fölkelhessen. S mikor édes anyja és 
ápolónője karjan átlépett a másik szobába, 
ott mar nemcsak Iván gróf varta, hanem a 
lelkész s a tanúk is, akik előtt ellebbent 
ajkaikról az örök nagy eskü, hogy életük 
végéig hűséges társai lesznek egymásnak.

Egy hónappal később Nizza narancsli
geteiben, balzsamos levegőjében keresték azt 
az írt, a mi a szép asszonyt helyre allitsa.

Olykor kiszállott a kerekes székből, 
melyben az öreg Matús óvatos gonddal to
logatta s férje karján megtett néhány lépést ; 
legalább addig a kis elrejtett zúgig, amely
nek védő árnyában odaborult a gróf kebe
lére s édes szóval, még édesebb csókkal 
bizonyította, mennyire szereti, mennyire 
boldog.

Mindenkinek feltűnt a nagyon érdekes 
pár, és ámbár Hosztinszky gróf nehány 
régi ismerősén kivül senkivel nem beszéltek, 
mindenki tudta történetüket; és csak annal 
inkább érdeklődött irántuk mindeuki.

Néhány hónapig maradtak Nizzában; 
egészen addig, mig teljesen helyre nem ál
lott a boldog asszony egészsége. De ezen j 

idő alatt egyetlen uj ismeretséget sem kö- 1 
töttek.

Teljesen kielégitette őket egymás tár- ' 
sasága.

társainknak és pedig Somogyinak a taní
tók apjáról >Comeuius Autósról* oly szel
lemdús s kimerítő, bálskaynak oly figye
lemreméltó s az irás keletkezé.-ét geneti
kusán feltüntető »A dűlő és állúirás mód
ról* és Ulrichnak »A térképek használatáról 
a népiskolában* oly tanulságos s küvetés- 
remóltó értókezései s Révésznek »Come- 
nius emlékezete* cimü ódának élethűen s 
annak plastikai szépségét feltüntető szava
lata hangzottak fel. Hát mega többi ügyek, 
melyek oly sok életrevaló s tanulságos esz
mét vetettek fel. Óh be kár, hogy jelen 
nem valának s nem részültek ók is azon 
szellemi élvezetben, mely megjelent tag
társaiknak osztályrészül jutott. Nem ké
telkedünk, hogy talán minderről már előbb 
tudomással nem bírták volna, ha igen, úgy 
mégis az a baj, hogy megfosztottak ben
nünket, a megj- lenieket azon szerencsé
től, hogy önöket is ott latva, önnöknek 
testvéri jobbot nyújtva örültünk volna, 
hogy nincs semmi bajuk s készek elnö- 

' künk hivó szavára időt nem kímélve s az 
| útnak kellemetlenségeitől vissza nem ri- 
j adva ott velünk együtt megjelenni s sze 

retett hazánk javára munkálkodni.
Igen is hazánk javára, mert a tanítók 

emeltyűi a tanügynek, ha jártasak a tan
ügynek tehát a nevelés-tanításnak miuden 
fásisában ; akkor működésűkkel csak huza- 
joknak annak javát iníensive előmozdítva 
válnak hasznára s az mind szeileinilleg, 
mind anyagilag emelkedni fog.

Maszny Samu.
(Folyt, köv.)

H Í R E I N K .

— Justh Kálmán főispán úr, mint rész
véttel értesültünk, betegen fekszik. Remél
jük azomban, hogy baja csak múló s mire 
soraink napvilágot látnak, fel is kelhet 
már. Szivünkből kívánjuk, hogy e remé
nyünk teljesedjék.

— A polfláriskolai tanárok fizetés ren
dezése ügyében megindu t országos moz
galomban a turúc-szt.-mártoni tantestület 
is részt vesz s a hét végén Budapesten 
megtartott kongresszuson Derszib Béla ta
nár által képviseltette magát. Remélhető, 
hogy énnek az országos mozgalomnak meg
lesz a vart eredménye.

— Adakozás Baross szobrára. Az álta
lunk már kimulatott s a pozsonyi keresk. 
és ipar kamarához beküldött 25 frtnyi 
összeghez a múlt heten Trskó Jáuos mér
nök úrtól 1 frt. 50 krt kaptunk ; ez össze
get is azonnal beküldtük a jelzett kama
rának ; hova e szerént a ‘ Felvidéki Híradó* 
a nemes célra 26 frt 50 krt szállított be.

Isicnem! Ha még fiatal házasok sem 
találnának elég érdekes beszélgetni valót, uii 
lenne a világból! ?

Aimanzorról egyetlen egyszer volt közöt
tük szó; akkor, mikor a szerencsétlenség 
után először jött szóhoz a szegény a'dozat. 
Akkor könyörgött, hogy ne legyen Alman- 
zornak semmi bántódasa, hiszen inkább ő 
az oka mindennek, mint az a szegény ló !

Iván gróf nem felélt semmit c kérésre.
Hanem, mikor hosszú, boldog utazásuk 

végén haza tértek abba a Józscf-utca palo
tába, a vig asszony, a boldog asszony ott 
latta Almanzort a lépcsöházban áliani; nagy, 
okos szemeit egyenesen a belépőre vetvén.

Az első pillanatban oda simult férjéhez, 
hanem aztan közelebb lépett, hogy bocsá
nata jeléül megsímogassa a csodaszép állatot.

Akkor vette csak észre, mikor közel 
ért hozzá, hogy az nem az igazi Almanzor 
többé, crupán kitömött alakja.

Kérdölcg nézett férjére, aki aztán el
mondta, hogy későn kérte már számára a 
bocsánatot. Hanem, hogy mindenkor emlékez
tesse őt arra, milyen szenvedések urán jut
hatott csak édes kis felesége birtokába, ide 
ál lítatta, ahol naponként lathassa.

Édes boldogsággal és igaz, benső hálá
vá! borult férje kebelére a szép asszony 
— és ö soha nem a szenvedésekre gondolt 
Almanzor láttán, hanem arra a mély, valódi 
szerelemre, melyet — hala legyen érette az 
Istennek! — férje szivében fel tudott éb
reszteni.

Es talán meg is tud tartani örökké I



— A magyar Olvasóegylet és Társaskör
választm ánya tegnap ülést tartott, melyen 
a inai közgyűlés tárgysorozata állapíttatott 
meg. A tisztújító közgyűlés ma délután 
2 órakor kezdődik a kör hivatalos helyi- , 
Bégéiben; tárgysorozata a kővetkező: 1. 
elnöki je le n té s ; 2. a színügyi bizottság 
je le n té se ; 3 . a pénztáros je le n té s e ; 4 a 
könyvtáros je le n té se ; 5 . a folyó évre elő
fizetendő lapok kijelölése ; ü. nntaláni in
dítványok és 7. a tisztviselői kar és vá
lasztmány újra választása. Rem éljük |,s 
óhajtjuk is, hogy a műi közgyűlés uepes 
lesz ; mert bizony a kör helyisegét illető
leg sok megbeszélni való volna. Ez év ; 
folyamán künuyen lehetséges lesz megsza
badulni attól u rem seges helyiségtől, mely 
nem csak szűk, alacsony, de annyira leütve 
van kőszén füsttel, hogy marcsak a köz- 1 
egészség szempontjából is kivánutos, hogy 
megszabaduljunk onnan. Heméljük s óhajt
ju k , hogy a mai közgyűlés nemcsak lellia 
lulmazzu a ina megválasztandó tisztikart, 
de egyúttal kötelességévé is teszi, hogy 
minden módon goudoakodjuk a kör lekin- 
telyének inkább megfelelő helyiségről. Azt 
hisszük, uz uhuim iskolaknuk a bérhazak- • 
ból való kihurcolkodasu folytan most sok
kal könnyebben lehel ezt keresztül vinni, 
mint barm ikor ezelőtt. S  aztán, hu egy 
liszt essegesebb helyiség bérlésé löbbe 
kerülne, azl hisszük, minden tag sziveseb- , 
ben lizeiue akar kétszer annyit is , mint 
eddig, ha ezen az áron egy mindenben 
m egtelciö helyiséghez ju th at. Mert ide csak- 
ugyan restelkedik az ember idegent heve- j 
ze im ; aki tudja, hogy ez Turoc varmegye j 
első magyar ca s in o ja !

— a varmegyebizottaagi tagoknak ia- l 
pulik mu.t szaioaoan közölt nevaorabol te- 
vedesDoi kiniaiadt a szinten most megva ’ 
lasztott Kossuth Rezső neve; e tévedést 
ezennel heiyre igazítjuk.

— Jég ünnepély. A jég-sport kedvelői 
bizonyara örömmel veszik tudomásul, hogy 
a t.-szt.-m ártoni korcsolya-egylet mahoz 
egy hétre jég  ünnepélyt rendez. Előre is 
m ondhatjuk, hogy igen kedélyes lesz a 
mulatság. Igen olcsón árulnák szép leányok 
enni és inni valók k iváltására szóló jeg y e
k e t ; lesz villanyos világítás, térzene es 
tá rsa s já ték o k  a jégen. Előre is ligye mez- 
tetjük akiket illet, hogy akik azon az ür- 
döugös csúszós masinán nem biztosak, 
vigyázzanak, magukra ; mert ez alkalom 
mal nemcsak talpuk alatt lesz igen sikam
lós a ta la j, de lejüket is igen hamar meg
zavarhatjuk a szép szemek veszedelmes 
sugarai s igen könnyen megeslietik, hogy 
a két legnagyobb vég let: a jég és a lüz, 
közösen idézik elő a veszedelm et!

— Jó fogast tett tt turóc-szt.-m ártoni 
csendörség a mull héten, amikor a három
szoros katonaszökevény Maiina Andrást 
kézre kergette. László Ján os őrsparancs
noknak — amint a körözvényt kézhez kupta 
—  erős gyanúja volt, hogy a veszedelmes 
ember fölkeresi szülő helyét, Turócmegyét 
s a községi bírókul különösen fölkérte 
hogy minden különösebb betörés, vagy 
lopásról öt azonnal értesítsék. A karácsonyi 
ünnepek aluli csakugyan jö tt  is uz érte
sítés, hogy Pribócon — fényes nappal — 
vakmerő házféllÖrés és lo ivajlás történt. 
László Ján os uzonnul m egjelent az ő r já 
rattal s ügyes, tapintatos eljárásával nem
csak azl tudta meg, hogy uz előtte gyunús 
szökevényt látták az ünnepek előtt, hanem 
azt is megtudta, hogy ennek a szomszéd 
falúban szerelője van. Azonnal megjelent 
o lt az ő rjárat s u többszörös betöréssel 
vádolt háromszoros katona szökevényt csak
ugyan ott la ia lta  a gyanított lány k arja i
ban. Uár m egkísértette u menekülést, elfog
tak, láncra verték s bekisérték a m ár.oni 
fogházba, honnan a hét végén Beszterce
bányára vitetett. Szeretőjénél m egtalál
lak a Pribócon rabolt összes h o lm ikat; 
csupán a készpénzből költöttek el 30 krt 
s néhány szál kolbászt ettek meg uz ellol- 
vajlőtt húsnemüből.

Beküldetett. Tekintete* Szerkeaztóséij ! A 
• Národnie Noviny* f. évi 1. számában 
»Surovost’« jelzés alatt, az itteni ellenőrre 
nézve megjeleni kilété.'.kre és állításokra, 
alulírott, mint az adó hivatal főnöke, ezen
nel kijelentem, hogy az összes kitételek és 
állítások, légből kapott hazugságok. Ezen

nyilatkozatom közzé tételére a »Národnio I 
Noviny* szerkesztőségét felkértein. Kérem, 
tehát a tekintetes szerkesztőséget, méltóz- ' 
tassek e nyilatkozatomat hesses lupjúban : 
szintén közzétenni A tekintetes szerkesz- | 
tőség kész szolgája Csikón Miklós, k. adó- 
tarnok.

— Hurbén üdvözlése. A párizsi egye
tem oláhhallgatói mintegy ötvenen — le- I 
velet intézték Hurbánhnz, melyben pozsonyi 1 
sajtópöre s elitéltetése alkalmából üdvöz- \ 
lik őt, mint a »tót nemzet szent ügyének 1 
harcosát és mártírját.* (P. N.)

— Rendelet. A vallás- és közoktatás
ügyi minister elrendelte, hogy jövőben uz 
állami, felső nép, polgári és középkereske- 1 
delmi iskolákban a tanügyi pályán működő j 
szülök gyermeki, ha jó előmeneteli, szor
galmat és magaviseletét tanúsítanak, a

t andíj üzetése alól szegénységi bizonyít- j 
vány bemutatása nélkül felmentessenek.

— Kinevezés. A l'üldmivelcsi minisz
ter, Szöcs Miklós erdőtisztet, a mártoni j 
kir. erdőfelügyelőséghez II. oszt. alerdöfel- : 
ügyelőjévé nevezte ki.

A nyitrai püspökség betöltését ille
tőleg nap-nap után különböző verzió ke
rül szárnyra. A B. H. legutóbb azt az ér
tesítést kapta Esztergomból, hogy ezen fon- | 
tos állast legvalószínűbben Boltizár József 
vúl. püspök, nagyszombati érseki helynök- { 
kel töltik be.

— Vakmerő kísérletét lelt három isme
retlen jó madár a múlt csütörtökön. Rolkó 
órás udvarába behatoltak, feüörték a j 
disznó ólakat s kezdték kiválogatni a j 
hízottakat a maglók közül. Egyik az udvar I 
elejen állott őrt s a kutyával foglalatos
kodott, míg a másik kettő a sertések 
között müvészkedett. Szerencsére 12 óra 
tájban fölébredt a segéd s kinézve az 
ablakon, látta, hogy idegenek vannak az 
udvaron. Fogta a Flaubertjót s kiment- ( 
Amint észre vették, a barom jómadár fu- 1 
lásnak eredt; kelleje a csűrök felé, egy

| meg az utcára; erre rákiáltott a seged 
uda ment, hogy megnézze, kicsoda? Mikor 

i közvetlen mellette volt, hirtelen felé szúrt 
j egy nagy késsel; szerencsére esak ruháját 
l vagia fel s kis kaicolúst ejtett a gyomra 

táján ; egyúttal meglökte úgy, hogy hanyatt 
i vágódott. Amint feltapászkodott, fogta 
| puskáját, rásülötle a futó alakra, akit bizo- 
j  nyosan talált is, mert jajgatva rohant el, 

de az a Flaubert - - sörét töltés nem te
hetett benne nagy kárt. A segéd nem is
meri. A csendőrség másnap reggel megin- , 
dította a nyomozást s valószínűen kézre 
is keríti a jómadarakat.

— Mütragyázasi palyazat. A »Hungaria« 
műtrágya-, kénsav- és vegyi ipar részvény- 
társaság (Budapest, vúci-körút 21), a ta- 
vaszi árpa termelését és műtrágyázását 
megfelelő adatok gyűjtése által elősegítendő, 
nzennel két ezer arany korona pályadijat 
tűz ki. melyet az erre felkért országős 
ina yar gazdasági egyesület a beküldött 
hiteles adatok alapjan azon gazdának oszt 
ki, a ki az 1*93. évi termelési évadban 
a nevezett gyártól beszerzendő »Hungária* 
arpa trágyának tavaszi alkalmazású után

' legkevesebb busz kataszteri hold (a lüOO □  
öl) területen (a melyből az összehasonlí
tás végett tíz műtrágyával látandó el, tíz 
hűid pedig trágyázatlau marad) tavaszi 
kétsoros.sürárpávul a legnagyobb eredményt 
máiutja föl. Az adutök összegyűjtését, azok 
inegbirálását és a dij megítélését és kia
dásét az országos magyar gazdasági egye- 

| sülét vállalta magára. Az egyöntetű eljárás 
védett az országos magyar gazdasági egye
sület külön utasítást dolgozott ki, a melyet 
a kísérletre vállalkozók szorosan betartani 
kötelesek, ellenkező esetben a pályadijra 
igényüket vesztik. Ezen utasítást kívánatra 

} az orsz. magyar gazdasági egyesület tit
kári hivatala, vagy a .Hungária* műtrágya, 
kémav és vegyi-ipar részvény-társaság 
ingyen és bérmentve küldi meg.

— Nemzetek Gazdagsága. Újabb számí
tások szerint. Angliában egy emberre át
lag 2170, az amerikai Egyesült Allamok- 
aan pedig 2080, Franciaországban 2210 
forint jut s az utánuk következő leggaz
dagabb országban, Németországban mar 
csak 1100 forint.

— Jön a korona meg a fillér. Az uj
esztendő nem is hozhatna kellemesebb

ajándékot az uj sárga csikóknál. Tagad- | 
hatlan, hogy lesz az uj pénzzel elég baj, 
még hozzászokik a falusi nép. Egy ideig 
napirenden lesz, hogy a csalók sokféle 
furfunggul fogjuk becsapni a szegény népet. 
Ennek elkerülése végett egy falusi tanító 
életrevuló indiiváuynyal áll elő. Azt kívánja 
ugyanis, hogy a pénzügyminiszter minden 
íulusi tanítónak az uj pénz minden iujtá- 
jaból küldjön néhány daruból. A tanítók
nak azután tétessék kötelességévé, hogy a 
néppel szemlélet utján ismertessék meg 
uz uj pénzek értékét. A szemléltető esz
közökül küldött pénzdarabok természete
sen a tanítóknál maradnánuk, a kikre 
különben is nagyon ráférne ez a rendkí
vüli bevétel; mert hiszen küzülök igen 
sokan úgy is csak ritkán jönnek majd 
érintkezésbe a kívánatos szép sárga csi
kókkal.

— Uj lap. A vallás és közoktatásügyi 
minisztérium a jövő év elejétől kezdve 
.Hivatalos közlöny* cim alatt lapot ad ki, 
mely közölni fogja az ügykörébe eső álta
lános rendeleteket azok kivételével, melyek | 
biz. Imas természetűek, vagy pusztán múló > 
alkalomra szolgálnak. A lap minden hó 
elsején és 18-án jelenik meg s ára egy 
évre 2 frt 50 kr.

— A cigányok összeírása. A be ügymi- 
niszler elrendelte, hogy Magyarország ősz- | 
szes cigányait folyó év január 31-én ösz- 
szeirják. A számlálást azért ejtik meg egy j  
napon az egész országban, mert különben
a cigányok vándor természete folytán so
kan kimaradnának az összeírásokból, má
sok pedig duplán kerülnének a statiszti
kába. De még igy is szükséges, hogy a ci
gányok a kijelölt napon egyik községből 
a másikba ne vándoroljanak. A munkaia
tokat az orsz. statisztikai hivatal vezeti.

Magyarorszag tűzoltói. A magyar 
tűzöl (ószövetségének 1891-ről szóló évköny
vében érdekes statisztikai adatokat talá
lunk hazánk tűzoltóiról. így megtudjuk be
lőle, hogy az országban ez idő szerint 
5:8.958 tűzoltó van, beleszámítva a hivatá
sokat. az önkénteseket és önkénteleneket.
A vármegyék között az országban legtöbb 
tűzoltója Van Sopronmegyének, 7313. A leg
kevesebb Ugocsának, mindössze 29. Meg
említjük még, hogy a tűzoltók összesen 
7970 fecskendővel, 206,149 méter hosszú 
tömlővel és 1340 lófogattal voltak ellátva.

— A drága füst. Magyarországon a 
mull évben 40 milliót füstöltek el. Még 
pedig 6,184.982 frt áru szivart, 4,624.049 
frt áru cigarettát, 18,924.375 frt áru pipa
dohányt' és a mi ugyan nem ment füstbe, 
de vele egyenértékű — 149.876 frt áru 
burnólot (tubákot) szittak fel az üreg urak. 
— Az előző évekhez képest az elfüstölt 
dohány értéké körülbelöl két millió írttal 
több. Érd kés tudnr, hogy ez a rengeteg 
értékű füst néhai dohány alakjában hány 
kilói nyomott és hogy hány darab volt. 
Az elfüstölt dohány súlya 18 559.501 kilo
gramm volt. Darab számra pedig volt szi
var 478,306.704 drb., cigaretta 504,369.311 
drb. És milyen szivar fogyott el legtöbb? 
Legtöbb fogyott a legrosszabból, a vegyes 
külfölei szivarból, az ugvnevezcil suszter- 
kabanusból 185,639.228 drb. — De azt 
hisszük, hogy ezekből a pénzügyminiszter 
egyet sem szitt el, hanem annál többet az 
Éhes Péterek és Sanyarú Vendelek! — 
Természetes, itt csak a komisz traíik van 
kimutatva: de hát ugv szüzén mennyi 
fogyhatott e l !

— A hadnagyok nösúlese. Becsi mérv
adó katonai körökben reformokat terveznek 
a katonatisztek nősülésére nézve. A házas
sági szabályzatot úgy akarjak megváltoztatni, 
hogy a hadnagyoknak egyáltalán tiltva volna 
a nősUlés. Főhadnagytól felfelé ellenben 
könnyitenék a hazassag feltételeit. Az uj 
szabályzat természetesen nem lesz visszaható 
erejű s a most bedőlt nösulési kérvényeket 
meg a régi szabály szerint intézik el.

— Szilárd petróleum. Egy angol cég 
szilárd petróleumot hoz forgalomba, mint 
tüzelő anyagot. A keményített petróleum 
téglaalakban van s háromszor oly meleget 
ad. mint a kőszén. Az ara tiz százalékkal 
lesz alacsonyabb, mint a kőszéné. A kó- 
szénbnnyak cnuek nem nagyon örvendenek.

— Időjelzés magánosoknak. A közleke
dési miniatűr a földmivelésügyi miniszter

rel egyetértőig megengedte, hogy a me
teorológiai központi intézet állal a pósta 
és távirdahivatalokkal táviratilag közölt 
és ezek által kiiüggesztett táblákon a nagy 
közönség tudomására hozott időjoslási távi
ratok rendesen táviratlapra felvéve, egye
seknek naponként is kézbesíthetők, ha az 
az illetők a helység belterületén laknak és 
a kézbesítésért havi előleges részletekben 
fizetendő 2 frt 50 krnyi dijat fizetnek.

— Az uj pénz. A pénzügyminiszter az 
összes törvényhatóságokhoz megküldötte 
hirdetményét, melyben az összes uj pénz
nemeket ismerteti. A rendelet hangsúlyozza, 
hogy ez idő szerint úgy náiunk, mint 
Ausztriában csakis a 20 koronás arany 
van forgalomban s a többi uj pénz forga- 
lorabuhozatalának határidejét a miniszter 
újabb rendelettel fogja tudatni. Ez azért 
fontos a közönségre, hogy az esetleges 
csalásoktól óvakodhassék. A kivert ezüst- 
koronásokból a körmöcbányai pénzverő
intézet most már hetenkint körülbelül 
100,090 darabot fog szállítani, forgalomba 
azonban e pénzek csak március hónapban 
jönnek.

— A konverzió. A pénzügyminisztérium
ban. 4 én kezdődtek meg Wekerle Sándor 
dr. miniszterelnök elnöklete alatt a kon- 
verzionális üzletre vonatkozó tárgyalások.
A tárgyalások a magyar kincstárra nézve 
kedvező eredménynyel végződtek. A magyar 
pénzügyminiszter helyzete igen kedvező és 
nagyon meglepte a konzorcium tagjait, 
midőn Wekerle kijelenté, hogy a valuta- 
szabályozásjcéljára oly minimális összegre 
van még szüksége, mely jóformán számí
tásba sem jöhet. A miniszter pénztári 
készlete, a már meglévő 50 millió arany
nyal együtt, mintegy 100 millió frt. Itt 
megemlíthetjük azt is, hogy a pénzügymi
niszter a budapesti intézeteknél elhelyezett 
15 millió frtot felmondta e hó 15-ére, 
valószínűleg, mert izüksége van rá arany
vásárlás céljából. A mi magát a papirjá- 
radék konverzióját illeti, az a hir, hogy 
a kicserélésre bemutatott papirjáradók 
kötvények tulajdonosai félszázalék bonifi- 
kác;ót kapnak. Az uj 4 százalékos korona 
értékre szóló kötvények árfolyama — mint 
hírlik — 937a — de valószínűbben 94 
lesz, a mi a mostani aranyjáradék 112-es 
kurzusának felelne meg. A keresztülvitel 
idejére és egyéb módozataira nézve eddig 
semmi bizonyos hir sem szivárgott ki.

— A lövés biztossága. Brauswetter 
János, hatvan éves szegedi müórás — mint 
a B. H.-nak írják — oly szerkezetet talált 
föl, mely ha beválik, korizakalkotó lesz a 
hadviselésben. Nem kevesebbről van szó, 
mint arról, hogy ezután a puska úgyszól
ván maga süli el magát, fölöslegessé te
szi a célzást és mégis biztosan talál. 
Brauswetter bemutatta találmányát Becs
ben, az arzenálban a technisch-adminis- 
trativ comitó elölt. — A találmány egy 
Mannübherre vagy bármely fegyverre al
kalmazható szerkezet, mely a puska agyá
ban elhelyezett müszorkezetböl és a külső 
mulatóból a fegyveragyon áll. A mutató 
tetszés szerinli távolságra állítható be. A 
fegyver mindaddig nem süül el, inig a cső 

! nincs felemelve a célpontig; akkor aztán 
mugától sül el, és a találás biztos, a mi 
kizárja a gojzópazarlást. Az eddigi fegy- 
verlechnikusuk u töltés és a lövés gyor
sasagára törekedtek, Brauswetter pedig e 
mellett — a puska pcrcenkint százhúszat 
lő — elérte a célpont biztos találását. A 
föltaláló a belső szerkezet titkát mindad
dig nem árúlja el, mig a hadsereg nem 
fogadja el találmányai. Poroszországból 
már kapott ajánlatot. Érdekes különben 
hogy jutott a szegedi órás arra a gondo
latra. liogy|bámulalos szerkezetét föltalálja. 
Brauswetter szenvedélyes céllövö, de mióta 

I öregedni kezdett, szeme és keze elgyön
gült, a minek következtében lövése már 
nein volt biztos. Ez okból éveken át gon
dolkozott azon, hogy föltaláljon oly szer
kezetet, mely fölöslegessé teszi a célzást, 
de azért biztosítja a célpont eltalálását. 

! Végre, mint az eredmény mutatja, törek
vését fényes siker koronázta, 

j  —  A részegek ellen szigora törvények 
vannak Argentínában. Kit az utcán része
gen találnak, börtönbe tcczik és ha kijóza- 

; nódik, büntetéskép egy hétig utczasöprő 
1 lesz. Milyen szép tisztán lehetne nálunk 
I tartani az ilyen túrvénynyel akar az — or* 
[ szágutakat isi



— A zóna Oroszországban. A vasúti 
tarifa szabályozására kiküldött bizottság 
elhatározta, hogy a tarifa szabályozását 
Magyarország módjára a zónarendszer 
behozatalával fogja ajánlani.

— A panamabotranyban újabb fordu- 
lát állott be. Rouvier az e csapolt minisz
ter bevallotta a bíróság előtt, hogy ő a

. . .  pénzt, melyet a Panama-részvényesek pén- 
zéből kapott, Mohrenheimnek adta. hz 
összeg 200.000 frankot tesz ki, s eléggé 

| megmagyarázza azt a helyzetet, mely annak 
idején a cár párisi nagykövete, Mohren- 
heim s a cár között uralkodott. Mondják,

| hogy a cár sokáig vonakodott a franciak 
ny szövetségétől, de nagykövete — belevitte. I 
ij.' Igv tehát ma kompromittálva van Mohren 

•. heimen kívül, ennek hazája, és a két allam 
szövetsége is. Erre mutat a feltűnő ijedt - 

!eb ség Párisban és a feltűnés Európában. Amit 
,ett már macedóniai Fülöp gyakorolt és mondott, 
jno bogy a legerősebb várat is beveszi, egy 
ie jj aranynyal megterhelt szamár — ma is 

érvényben van. A frai.cia-orosz szövetség 
*r3 megkötésénél a közfelfogás szerint, a pénz 

vitte a főszerepet.
•tik. _  1893. év jelesebb tulajdonságai
'el a következők: A világ teremtése óla ez a 
fát: 7093-ik vagy az:5877-ik, vagy ped.g az 
tét’ b654-ik esztendő, a szerint, hogy Eusebius- 

j szál, a zsidókkal vagy peeig Petavius szál 
tartunk Jaz időszámításban. Ezenkívül az 
1310-ik Mohammed futása, a 899-ik Szent

e n  István megkeresztelése, a 671-ik az arany
áéi bulla, a 602-ik tatárjárás, az 511-ik Nagy 
•se Lajos halála, a 403-ik Mátyás király ha
ja t lála, a 367-ik a mohácsi vész, a 401-ik 

Amerika fölfedezése, a 376 ik a reformá- 
ció, az 551-ik a puskapor, a 653-ik a pa
piros, a 453-ik a nyomtatása és az 5 '3-ik 
a szemüveg feltalálása ótb. Egyéb jó és 
rossz tulajdonságaival csak ezentúl fogunk 
majd megismerkedni. Egy rossz tulajdon

o l-  ságát, az igaz már ismerjük: azt tádnii- 
en lík, hogy febr. 15-én lesz hamvazó szerda 

| j,0j a farsang tehát nem elég hosszú. Ezzel a 
s8 rossz tulajdonsággal különben (úgy mond- 

ják az irányt- és kéringő tourokat adó 
an körök) meg van verve minden esztendő, 
eni ~  Uj lámpából. Saját tapasztalatából 

\  ̂tudja mindenki, hogy a lámpubél egyen-
\  ^ejőtlen lemetélése az üveghengert gyakran

!igóyeszélyezteli. Londonban immár eléghetet- 
aítlen lámpabélt találták fel, mely egy finom 

• anj'sodronynyal körülvont fémkeretböl áll 
ián melynek belseje itatós anyagokkal, mint 

csepü, kender, aszbeszt stb. van megtöltve, 
j-u Az előállított bél egy hüvelybe van beil- 
gál lesztve, mely azon túlterjed; az olaj a 
kik csővön át a rostos anyagra félszivódik. 
egy A belet egy nyéllel lehet a hüvelyben 
íol emelni vagy sülyeszteni. Harris E. londoni 
— ; lakos e találmányra szabadalmat nyert.

— A meghűlésekből gy.ikrán igen súlyos 
betegségek keletkezhetnek, ha ke lö időben 
alkalmas szerek nem alkalmaztatnak. Mint 
rendkívül hathatós szer a 25 év óta Richter 
féle Horgony-Pain-Expcller név alatt forga 
lomba hozott bedörzsőiés bizonyult. Ciúz, 

“c‘ köszvény, fejfájás stb. ellen gyakran mar az 
^  egyszeri bedörzsőiés elegendő a fájdalmak 

mellőzésére. Ezen rég jónak bizonyult bedör- 
zsölésnek egy háztartásban sem kel'*, ne 

1  ̂ hiányozni, mar azért sem, mert majdnem 
minden gyógyszertárban kapható, 40 Írás. 
70 kros és 1 írt. 20 kros üvegekben, tehat 
nagyon olcsó. Minthogy értéktelen utánzatok 
is léteznek ajánlatos a vételnél kifejezetten : 
»Richter féle Horgony-l’ain Expcllcrt* kérni.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A liptó-szt.-raiklósi kir jbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Kiszely Árpád vázseczi evang. egyház fel
ügyelője végrehajtatónak Profánt Csuraj Mi 
halv végrehajtást szenvedő elleni 25 fit tő
kekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a rózsahegyi kir. törvényszék (a liptó- 
u vári kir. jarasbirósag) területén levő vazsecz 
kdzség házában a vázseczi 177. sz tjkvben 
A I &/í í  urb. tel. 37 — 5°  53 — 57 sor- sz- a- 
foglalt ingatlanból B. 13- szeiint lU részben 
írt váltság köteles jutalékra 115 frt kikiál
tási árban és a vázseczi 494 sz. tjkvben. A 
I urb. tel. 2. sor sz. a. foglalt 174/Ö ússz. 
sz. házból s tartozékaiból B. 3. szerint Pro
fánt Csuraj Mihályt Va részben és B. 1. sze
rint Illanszky B ictan  Andra. t Va részben 
megillető jutalékra 320 frt kikiáltási arban 
az árverést elrendelte, és hogy a iennebb 
megjelölt ingatlanság az 1893. évi március hó 
2-ik nádján d. e. 9  órakor Vazsecz község 
házában megtartandó nyilvános árverésen 
a m egalapított kikiáltási árun alól is eladatm

fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az in 

gatlan becsárának 1 0 %  át vagyis 11 fi t 50 kr. 
s 32 frtot készpénzben, vagy az 1881. LX  t. 
ez. 42 S-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó i-én 3333' sz- 
a. kelt igazsagilgyininisteri rendelet 8 § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni a vagy az 1881. LX. 
t. ez. 170. §  a érteimében a bánatpénznek 

: a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt atszolgáltatm.

Kelt Liptó-Szt.-Miklóson 1892. évi de
cember hó 14-ik napján a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatos gnal.

Mattyasovszky,
kir. aljkiró.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-inartoni kir. járásbíróság 

1 mint tikvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a turócz-szt.-mártom takarékpénztárnak Vei ts 
Aladár és Ervin elleni végrehajtási ügyében 

| Bella községben fekvő, a bellai 404 sz. tlj- 
1 kvben 199. hr. sz. a. felvett s kiskorú Vc- 
' lits Aladar és Ervin részére irt ingatlanra 
| 1324 forint kikiáltási árban a vissz árverést 

elrendelte, és hogy a iennebb megjelölt 
ingatlanság az. 1892 évi január ho 16-ik napján 
d e. 10 órakor Bella községben a kóz- 

' ség ha/.anal megtartandó nyilvános árve- 
( résen a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
j  gat lanság, kikiáltási aranak 10%  at készpénz- 
I ben vagy óvadék képes érl-k  papírban a 

kiküldött kezéhez, letenni, vagy pedig a 
I bánatpénznek a bíróságnál történt elöleges 

elhelyezéséről kiailitott szabályszerű elös- 
, mervényt atszolgaltatni.

Kir. j irásbiróság mint tlkvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban 1892. évi dec. 

hó 31-én.
Dávid,

kir aljbiró.

get a

N yíl tt é r.
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősé -

Szerk.

alá Henneberg G. (cs. kir. udvariszálliló) 
M ly n i iK ji i r H  ÍA iir ic li l ie n . privát- 

csz megrendelőknek közvetlenül szállít: fekete, 
an fehér és színes selyemszöveteket, ineteren- 
>al ként krtól 11 f t  6ö krig postahér és 
.an vámmentesen, sima, csikós, koczkázott és 

mintázottakat, damasztot stb- (mintegy 240 
éri külömbözö minőség és 2000 külömbözö 

szin s árnyalatban). Minták póslaforduló- 
ég val küldetnek. Svajczba czfinzett ievelekre 

10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg

A A AJ* A

nei ragasztandó.

et(

1 1

g.:k leg- 
ilna mcl- 
a l i  a  l k a i -

meghülés által keletkezett betegségek 
nagyobb része, nagyon könnyén volna 
liiz.hctö alkalmas h&ziszerck azonnali a 
máza által. A Horgony-Pain-Kxpeller 

esetekben a

legjobb bedörzsőiés.
Hasonló jó eredménynyel liasznáilbató csúz, 
köszvény és tugszaggatás, valamint fejfájás, 
hátfájdaimak. csipőfájdalinak stb. ellen és 
majdnem minden háztartásban készleten van. 
Ezen szer 40 kros, 70 kros és I frt 20 kros 
üvegekben majdnem minden gyógyszertár
ban kapható. Minthogy értéktelen utánza

tok is léteznek, kifejezetten

a R ic'.iter-fele  H o rgo n y-P ai.i-
Expeller

kérendő

___  Ü
Magyaiorszag _ . Cí

l e g o l c s ó b b  é s  l e g d í s z e s e b b  k é p e s  h e t i l a p j a  g

K É P E S  C S A L Á D I L A P O K  §
IM » :t  i k  «•» J a n u á r  l i ó  l  é n  O

TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAMÁBA LÉI’ q

a magyar müveit, de különösen a magyar női müveit olvasó közönségnek ' f f  O  

a magyar szépirodalmi lapok között legjobban QLapok*
Q  kedvesebb la| ja . 
m  A »Kepes Családi

8  el Va*At »iópes Családi Lapok* most lépett a 15-ik évfolyamába, mi elegge bízó- 
O  nyitja, mennyire megnyerte e lap a magyar müveit közönség tetszését.
O  " A »Kepes Családi Lapok* szellemi részét, a magyar uodalom legelső tro 
r t  nyújtják. A szerkesztőség dr. Murányi Ármin, dr. Tolnai Lajos es dr. Varady Antal
Z  kezében van, akik sem faradságot, sem költséget nem kímélnék, hogy a lap 
S  szelleme a müveit o’vasók Icgmagassab igényeit is kielégítse. . . .  .
O  A »Kepes Családi Lapok* munkatársat sorában vannak a toboi kozott ;
O  Jókai, Mikszáth, DJvu.rl'i, Temérdek, U nka, Tölgy essy, dr. Murányi Arn» < s. rba 
O  A-, Töm, Rudnydnssky. Beniczkyné Baj:.a Lenke, Büttver Lma. .\ngymrady M na,
Q  Kövér Ilma, V. Gadl Karolina, Harmath Lujza, Utuesiué S ü o r Margit, stb. stb

hírneves Íróink és Írónőink. ....................................
V  A >Kcpes CsaJadi Lapok* minden számában h-gkivallóbb művészek rajzai
O  és képei után kitűnő illusztrációkat ad.
O  A »Kepes Családi Lapok* minden számához le jobb íróinktól egy regény
O  teljes nyomtatott ivét kapjak az olvasók díjtalanul s igy egy év alatt 3 — 6 re- 
Q  gény birtokába jutnak melyekhez mindig díszes boríték is járul.

“ A .Kepes Családi Lapok* minden számában .-gyesen összeállított sakrejtvé- 
J T  nyék, apróságok és irodaimi ismertetéseket taial az o l v a s ó - -  s a lap elíifize- 

tőinek postájában a leg.szellemdusabb tarsal-'ns lolyik az elöll/etök között, végül.

8 A »Kepee Családi Lapok* minden kéihétben kiiiön divat mellékletet ad, a V
mely a női közönségnek minden más divat lapot teijessen nélkülözhetóvé tesz. O

Q  A >Kédes Családi Lapok* előfizetése egy évre 6  frt félévre 3 frt negyed- Q
X  évre 1.30.. aki az egész évi előfizetési dijához 80 krt. küld, 4 regényt, a ki lelévi Q
SE előfizetéséhez 40 krt. küld. 2 regényt s a ki negyedévi előfizetéséhez 20 krt. q  
ö  küld, I regényt kap bérmenlve jutalmul. z f
O  Előfizetéseket az év bármely napjától elfogad és levelező lapon óhajtásra U
Q  mutatványszámokat bálkinek díjtalanul küld: O

O  A  „ K é p e s  C s a l á d i  L a p o k “ k i a d ó h i v a t a l a  q

Q  Budapesten, Nagvkorona-utc/.a 20. sz. ( . O

• O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S

Csak akkor valódi, ha a sértetlen dugón ez az égetett felírás van :
„G-rcf EsterLiáz37- G-éza.“
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Turócz-szt.-mártoni magyar nyomda Moskócai Ferencz.
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