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Az új intézmény.
A mi néhány év elölt még csali lávoli 

reménység képében élt a szabadon gondolkozó 
emberek lelkében, —  bekövetkezett. Az a nap, 
melynek elküvelkezése biztos volt ugyan, de 
a melyet oly sok küzdelem, oly sötét homály 
választolt el a remélkedöklöl, —  immár elér
kezett. Október hó elseje meghozta a polgári 
házasság és az állami anyakönyvvezelésnek 
társadalmi életünket oly nagy mértékben átala
kító intézményét.

A miről annyi vitatkozás, annyi szó hang
zott el; a miről néhány év alatt a betűk száz
ezrei Íródtak: az átmegy most a mindennapi 
élet legbiztosabb lűzpróbájába és a minden
napi élet fogja kimondani az utolsó és leg- 
igazabb szót a vitatkozók közölt.

Megújulnak a kombinációk és a találgatások 
is: miként fognak beválni az életben az új 
törvények, hogyan fogja a közönség az új 
intézményeket fogadni és sok nehézséggel fog-e 
az álmenet járni?

Kétségtelen, hogy maga a nép csak akkor 
fog tisztultabb fogalommal bírni az új intéz
ményről, ha már a gyakorlatból ismerni fogja, 
mert most még képtelenebbnél képtelenebb 
felfogások nyilvánulnak mindenfelé: Az is tény, 
hogy sokan bizonyos idegenkedéssel tekintetlek 
október elcejáre, r mi abból is konstatálható, 
hogy az utóbbi hetekben a házasulandók között 
igen sokan voltak, a kik sietlek házasságot 
kötni a nevezetessé lett október elseje előli.

Ennek az idegenkedésnek azonban nem 
tulajdonítunk nagyobb jelentőséget; ez mind
össze csak azt bizonyítja, hogy az illetők egy
szerűen hódolni akartak a megszokásnak, a 
régi tradícióknak. Nem kell ahhoz sok idő, 
midőn a legkonzervativebb vallási felfogással 
bíró ember is meggyőződik róla, hogy hiszen 
ezentúl is éppen úgy elmehet a templomba 
megkötni a házasságot, mint eddig! Meg fog 
győződni a polgári házasság legfanatikusabb 
ellensége is, hogy az új intézmény nem alte- 
rálja senkinek a hitéletét sern; maguktól fog

nak összeomlani azok a képtelenséggel határos 
állítások, melyekkel a könnyen hivő közönség 
eddigelé áltatva volt.

Az valószínű, hogy a polgári házasság 
ellenségei az aknamunkái nem fogják most 
tnég abbahagyni. Mégis a józanabb gond-otlcö^ 
zásúakról fel kell tételeznünk, hogy a törvény 
rendelkezéseibe bele fognak törődni. Nem 
hihetjük, hogy a bazaílság megnyugtató érzése 
felül ne kerekedjék a rosszul eső érzelmek 
fölött. Lesz legalább a jó hazafiban annyi 
energia, hogy le tudja küzdeni magában a kese
rűséget és legalább passzíve fog viselkedni 
ebben a kérdésben; lesz annyi belátása, hogy 
a népet nem fogja mesékkel félrevezetni, a 
miknek különben sem lehet magukra az intéz
ményekre nézve semmi akadályozó eredménye.

Azl természetesen nem kívánhatni, hogy 
azok, kiknek bitelvei szerint a polgári házas
ság nem is házasság, —  hogy a népben ezen 
intézmény iránt szimpalhiát igyekezzenek kel
teni. Ebben a tekintetben a kötelesség arra 
az intelligenciára vár, mely a néppel érintkezik.

Különösen vár e kötelesség az anvakönyv- 
vezelőkre. Ezektől méltán elvárhatjuk, hogy a 
néppel való magánérinlkezéseikben a sok ferde 
felfogás és előítélet megcáfolását egyik cél
jukul fogják tekinteni. A népben különösen az 
intézmény iránti bizalmat kell felkelteni, miután 
a nagy tömegben sokan* vannak, a kik azt 
hiszik, hogy csak a könnyebb elválás és a 
házassági kötelék gyengítésében fog az új álla
pot a régitől különbözni, holott az igazság éppen 
az ellenkező.

Mi hisszük, hogy az átmenet a felvidéki 
megyékben nem fog túlságos nehézségekkel 
járni. Az anyakönyvvezetéssel megbízott egyé
nek be fogják bizonyítani, hogy rendelkeznek 
azzal az intelligenciával, mely méltóvá teszi 
őket az előlegezett bizalomra. Azt pedig, hogy 
az intézmények a mi viszonyaink között is 
teljesen be fognak válni, maguknak az intéz
ményeknek erejétől és az ebben rejlő igazság
tól várjuk.

A F. M. K. E. losonci közgyűlése.
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 

losonci közgyűlésére október 2-án érkezett meg a köz
ponti ügyvezetőség Crausz István ügyvivő alelnökkel az 
élén, továbbá a szomszédos megyék választmányainak 
küldöttségei és szép számmal az előre bejelentkezett 
vendégek.

Az érkező vonatokat a rendező-bizottság fogadta 
a város lelkes polgármesterének, Török Zoltánnak veze
tése alatt. Az üdvözlő beszédek elhangzása után a ven
degek a számukra kirendelt kocsikra ültek s hosszú 
menetben hajtattak végig a fellobogózott utcákon, mig 
megérkeztek a csinosan épített városhazának számukra 
berendezett helyiségeibe, illetve a szamukra vendég- 
szeretően felajánlott lakásokra. Losonc városa a lehető 
legvendégszeretőbb előzékenységgel fogadta vendégeit, 
s mindent elkövetett, hogy őket szórakoztassa is. Este 
a városi vigadóban színi előadás volt, utána pedig 
vacsora, ismerkedés és tánc reggelig.

Masnap reggel 8 órakor választmányi ülés volt, 
melyen alaposan tárgyaltattak amaz ügyek, melyek az 
egyesület jövő évi működésében zsinórmértékül szolgá- 
landnak. Itt mondatott ki ama fontos, az egyesület jövő 
működésében uj korszakot jelenti határozat, hogy az 
egyesület önálló titkári állást szervez s a titkárnak évi 
fizetése az első évben 1500 frt, 1897 január elsejétől 
kezdődőleg pedig 2000 frt lesz. Ezen fontos tisztségre 
Lörinczy György hírlapíró választatott egyhangúlag, ki 
a banketten tartott beszédében kifejtette, hogy minden
ben, boldogult előde, Dr. Kostcnszky Géza intencióihoz 
fog alkalmazkodni. A  választmányi ülés befejezése után 
az uj városháza díszes nagytermébe vonult a közönség, 
melynek karzata és a helybeli közönség számára rendelt 
ülései már zsúfolásig el voltak foglalva. A  terembe 
érkező notabilitásokat a közönség lelkesen megéljenezte.

Délelőtt 11 óra volt, midőn Török Zoltán, mint 
Losonc város polgármestere és mint a felső-nógrádi 
közművelődési egyesület elnöke üdvözölte az egyesületet 
és nagyfontosságú működéséhez sikert kívánt.

Scitovszky alispán üdvözölte a közgyűlést a tör
vényhatóság nevében. Ezután következett a nap leg- 
jelentőségteljesebb része, Crausz István ügyvivő alelnök- 
nek nagyszabású megnyitó-beszéde.

Beszéde elején kijelentvén, hogy Károlyi István 
gróf a családját ért gyász miatt nem jelenhetett meg 
a közgyűlésen, megemlékezett a József kir. főherceget, 
az egyesület védnökét ért nagy csapásról, s indítvá
nyozta, hogy az egyesület feliratban fejezze ki részvé
tét ; megemlékezett még Odescalchy Gyula hercegről s 
bejelentette, hogy a temetésen az egyesületet küldött- 
ségileg képviseltette, végül megemlékezett Kostenszky 
Gézáról, kinek emlékezete — javaslatára —  jegyző
könyvbe vétetett. A  beszéd további része, melyben a 
nemzetiségi agitációról, a tót népről és annak meg-

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
A sárosi vár.

Irta: Borosa Vilmos.
Mutatvány szerzőnek >11. Rákóczi Ferenc* című most megjelent 

történeti regényéből.
A sárosi var.

(Vége.)
— Kebled nehéz, örömöd nem teljes, bánt valami, 

szólt közbe Aspermont.
— Úgy van, kedves sógorom. Bánt az, a mit 

Magyarorszagba jöttöm alkalmával birtokaimon és a 
nép közt láttam. Birtokaim, váraim, kastélyaim elha- 
nyagolva vannak. A  föld zsírja kivéve, az erdők kiirtva, 
a granáriumok üresen. A nép, ez a jámbor és becsüle
tes magyar nép, roskadásig terhekkel. Császári katona
ság ül a nyakán ; de ott fészkel minden varamban, fal- 
vaimban és a varosokban, mintha Magyarország az 
osztrák császár által megszállott tartomány volna. A 
császári katonák lopnak, zsarolnak, önkénykednek. A 
nép panaszszal van tele, nyög. hú/, robotol a német
nek és nincs a ki panaszát meghallgassa, a ki baján 
•segítsen. Én istenem, én istenem, mivé lett az én szép 
hazám !

— Én régóta tudom, hogy igy van. Szomorúan 
kellett tapasztalnom nekem is mindazt, a mit éles 
szemeid most szintén észrevették. Ezen segíteni azonban 
egyelőre nem lehet. Nagykorúsítasodat is csak nagy 
úgygyel-bajjal vittük keresztül. Lipót császár a felesége 
és Kollonics bibornok befolyása alatt áll, ezek pedig 
— vagyonod miatt — halálos ellenségeid.

— Tudod-e Aspermont, szói az ifjú s szemei 
megvillanjanak, én nem tűröm ezt a szégyenletes és 
szomorú helyzetet. Váraimból, uradalmaimoól pusztul
janak a császár katonái, körülöttem 11c kémkedjék egy 
császári zsoldos sem.

— Fájdalmas öntudat, hogy felügyelet alatt állunk 
s tetteinket száz és száz szem lesi. Mindazonaltal 
fogadd jó arccal a keserű poharat, lassan, lassan 
elérkezik a cselekvés ideje s felszabadítjuk magunkat 
a nyűg alul.

Azután mint Rákóczi > Önéletrajzábanc megörö- 
kité, Aspermont szóról-szóra igy folytatja :

— Vigyázz, utolsó sarja vagy fényes nemzet
ségednek, melynek a Habsburg-ház, a kormány rend
szere és a magyar nemzet között fennálló kibékithetlen 
ellentétek, esküdt ellensége. Kivált mig nőtlen vagy és 
nincs csaladod, melyet féltened kell: az udvar minden 
tettedben, minden lépésedben a maga és érdekei ellen 
irányozott igyekezetét vél rejteni, És azért nem lesz 
tanácsos állandó lakásodat Magyarországban ütni fel, 
vagy itt huzamosan időznöd, — a mi máskülönben 
úgy az illendőség, mint a hasznosság, nevezetesen úgy 
nemzeted rokonszenvénck s bizalmának megnyerése, 
valamint elhanyagolt, kizsarolt uradalmaidnak jobb karba 
hozatala végett oly szükséges volna.

Rákóczi Fercncz tagra nyitott szemekkel meredt 
sógorára :

— Távozzam hazámból, onnan, hova esztendők 
óta epedve vágyakoztam ? mondja az ifjú megdöbbenve. 
Soha, soha többé kedves Aspermont, vagy legalább 
egyelőre nem!

— Meg kell lenned, én mondom neked, én, a te 
legjobb barátod.

— Miért hoztál akkor ide ? Mi értelme volt a 
főispáni beiktatásnak, a népek fclzaklatasának, az öröm
nek, a vigalomnak ? Miért mutattad meg az ígéret föl
dét, ha szent határáról vissza kell fordulnom ?

—  Azt hittem birtokaid átvételére bátrán haza
jöhetsz. Ámde megérkezésed óta mit tapasztalok ? A  
nép, sőt maga a nemesség fclszabaditójat üdvözli ben
ned. A magyar nemzet hangulata titkon forrong, boszu- 
ért liheg, elrejtett szabadságát kivanja vissza s csak 
zászlótartóra, csak vezetőre var. Te, kedves Ferenczem. 
ha itthon maradnal, méltóan hős anyad és dicső atyád 
nagy nevéhez, kezedbe ragadnad azt a zászlót s vakon 
rohannál a veszedelembe.

— Ha a nép velem, ki ellenem ? szólt Rakóc^j,
lelkesülten. . > t

— Az erő és hatalom. Az udvar mindenről érte
sülve van, naponta mennek hozzá a titkos jelentések, 
maris gyanús szemekkel nézik itt tartózkodásunkat. 
Nevedben varázserő rejlik, a mai főispáni beiktatásnál 
tapasztalt lelkesedés könnyen kicsaphat medréből és 
kész a forradalom, a lázongás !

— Eiőbb-utóbb ki kell törnie, a maeyar ember 
nem született rabszolgának, tépje széjjel bilincseit. legyen 
szabad, mint azelőtt és én kardommal, véremmel, vagyo- 
nommal támogatom a magyar nemzet szabadságai !

—  Tudom, s azért féltelek.
— Ne féltsél, jó rokon. A  magyar nép megérett 

már arra. hogy saját Iában járjon.
—  A  nép megérett igen; de a körülmények még 

nem. Légy türelemmel, az idó szárnyakon repül, gyor
san megérkezik a cselekvés órája.

Rákóczi Ferencz elborult orcái kipirulnak. Villogó 
szemekkel néz a reggeli napfényben tündöklő messze
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nyeréséről tett fontos enunciaciókat, nagy tetszéssel 
fogadtatott. A napirend tárgyalása előtt Scitovszky 
alispán indítványozta, hogy Cratuz beszéde egész terje
delmében jegyzőkönyvbe vétessék, kinyomattassék s 
minden tagnak megküldessék. (Az ügyvivő alelnök úr 
szívességéből lapunk legközelebbi száma hozni fogja 
a nagy hatást keltett beszédet.)

A  napirend tárgyait Gyllrky Géza adta elő, 
melyeket a választmány által előterjesztett értelemben 
egytől-egyig egyhangúlag; lelkesedéssel fogadott el a 
közgyűlés. A tárgysorozatból kiemeljük a következőket: 
I. A  pánszláv üzelmekre a kormány figyelme memo 
randumban felhívandó. — 2. A  titkári állás és fizetése.
— 3. Központi ügyészül Mészárós Kálmán dr. nyitrai
ügyvéd választatott meg, ellenben a vidéki választ
mányok maguk választanak maguknak ügyészeket. —
4 . Badn Elemér körmöd kir. közjegyzőnek, a Simó 
Mária-féle 75.000 frtos hagyaték ügyében való közben
járásáért köszönet szavaztatott. — 5. A Simó-féle
hagyaték rendezésére 8700 frt szavaztatott meg, és e 
hagyaték felügyelete céljából bizottság választatott, 
melynek tagjai: Kiss Pál főispán, Ambrózy báró, Baán 
Elemér és Ámon orsz. képv. — 6. A jövő évi közgyűlés, 
tekintettel a millenniumi ünnepekre, Budapesten tartatik. — 
7 . A  milieniumra az egyesület történetét megírja Lőriczy 
György titkár. — 8. A menedékhelyek ügyében elha
tároztatott, hogy a felvidéki megyék felhivatnak, hogy 
a községeket kötelezzék évi 30 írttal alap létesítésére, 
melyből évek múltán nyári menedékhelyeket állíthatnak 
fel. — 9 . A  népiskolák segélyezése elejtetik, miután az 
1893. évi törvény azt feleslegessé teszi, hanem ehelyett 

jutalomban részesíti azon tanítókat, a kik magyar dal
kört vagy olvasókört létesítenek, magyar népkönyv
tárakat alapítanak, jó és hazafias olvasó- és tanköny
veket készítenek. — 10. A .színi kerületek, miután 
ázokkal igen sok kellemetlensége volt a vezetőségnek,
— beszüntettetnek.

Végül Schober Ernő indítványára, Szontagh Pál, 
belső titkos tánácsos, tiszteletbeli taggá választatván, a 
közgyűlés véget ért.

Délután 2 órakor a Vigadó dísztermében 220 terí
tékű fényes bankét volt, melyen a tósztok hosszú sorát 
Crausz alispán kezdette meg, a király ő felsége és csa
ládja egészségére ürítvén poharát. A bankét nem hagyott 
hátra semmi kívánni valót, sőt a rendezőségnek és a 
vendéglősnek határozottan dicséretére válik. A társaság 
5 óráig maradt együtt s csak azután kezdődött meg 
az oszladozás, hogy a vendégek az esteli vonatok előtt 
még hálás köszönetüket fejezhessék ki szíves vendéglátó 
házi gazdájuknak.

A  losonci közgyűlés egyike a legsikerültebbeknek, 
Losonc város pedig azon városaink egyike, mely nem
zeti misszióját felfogta s nemcsak céltudatosan halad 
előre, hanem melegen öleli keblére felvidéki véreit.

2______ Turóc-Szent-Márton,______________

A kegyelem.
Minden magyar ember örül a kegyelemnek, mely

ben az oláh izgatások miatt elitéit foglyok részesültek. 
Természetünk, hogy elnézők, irgalmasok vagyunk és 
még inkább, hogy az erőt és a hatalmat, mely rendel
kezésünkre áll, nemesen, nagylelkűen használjuk. Föl 
van jegyezve erről a történetben sok, sok példa és a 
legtöbb azt igazolja, hogy nem voltunk okosak a 
túlságos nagylelkűségünkkel, mert’ ugyancsak vissza
éltek vele.

Most is azt mondják és talán épp a helyzetnek 
legalaposabb ismerői, hogy vigyázzunk azzal a kegyel- 
mezőssel, mert nem szolgálták rá arra a bujtogató oláh

tájra. Keblében vihar tombol, úgy érzi magat, mint a 
puszták királya, mikor bilincsekbe verik. Tajtékzó pari
pán, egyik kezében a szabadság zászlójával, másik 
kezében villámló karddal szeretne a csatasikra szágui 
dani, hogy végképen eltiporja hazája ellenségeit, a 
magyar nép megrontóit.

Gróf Aspermont gyöngéden átkarolja őt és szelí
den igy szól hozzá :

— Jöttél, láttál és győztél. A nép szivében kitó 
rölhetlenül benne vagy. Menjünk vissza Bécsbe s hódíts 
magadhoz egy gyöngéd női szivet is. Előbb házasodjál 
meg, azután szervezkedjél, mint fejedelem és hadvezér.

—■ Elmenjek ? . . . Vissza Bécsbe, e gyűlöletes 
fészekbe ? . . . Oh, Aspermont, miért követelsz ilyen 
nagy áldozatot tőlem ?

— Azért, hogy egykor győzni tudjál.
Rákóczi keserűen felsóhajt s szomorúan bólintgat 

fejével.
— Lemondani, lemondani! rebegi halkan. Ez az 

én életem, ez az én sorsom . . . Térj nyugodni, Asper
mont. Ötödik éje virrasztász miattam, köszönöm, hogy 
ide taradtal.

— Te hová mégysz ?
— Puskáért küldök és vadászni megyek.
— Egyedül ?
— Nem leszek egyedül, Aspermont.
—  Kiket viszel magaddal ?
— Gondolataimat és fájdalmaimat. Oh, ezek igen 

szép számmal vannak !
— É11 is veled megyek !
— Maradj. Egyedül kell lennem, hogy háborgó 

keblem lecsillapuljon.
— Űzd ki fejedből a honfi gondokat, gondolj 

szép ismerőseidre cs a hazassagra.
— Igen, egy szép ismerősömre göndolok, sóhajtja 

Rákóczi álmodozva . . . Aspermont, Nápolyban egy höl
gyet tanultam ismerni . . .  ah !

— Ki az ?
— Majd megmondom, a viszontlátásra, jó álmokat!

vezérek és jobb helyen voltak ők az államfogház falai 
között, a hol ártalmatlanok, a honnét nem 
izgatni a tömeget, mely az ő közreműködésük nélkül, 
csakugyan megmarad békességben, utána jár a e^ye" 
rének és letesz az álmokról miket lelkiismeretlenu a 
fejébe szuggeráltak élelmes, szerepelni vágyó urak.

A hol a román mozgalmak türhetlen arányokat 
öltenek, éppen Erdélyben, úgy fogjak föl a do go , 
hogy az erőnek az a tüntetése, mely a kegyelmi aktus
ban nyilvánul, ismét csak gyönycség tulajdonképpen, 
melyről nagy ideje volna már letenni, mert sok keserű 
tapasztalás árán megtanulhattuk volna, hogy maga az 
oláh nép javítható és gondolkozásában befolyásolható 
az által, ha a magyar állam mindig méltányos és igaz- 
ságos marad vele szemben, de az izgatók, azok javít- 
hatlanok, azok a kegyelem tényéből is azt fogjak 
kimagyarázni, hogy ime, a magyar igazságszolgáltatás 
irányzatosságát ezzel akarják elkésve jóvátenni.

És ki tudja, nem-e jogosult az a fölfogás, mely 
az erdélyi viszonyokat közelről és legtitkosabb rejte- 
keiben is ismerő erdélyi publicisták okoskodásaiban jut 
kiféjezésre, a kik azt vitatják, hogy az igazságügyi 
kormánynak nem volt oka és alapja kegyelemre aján
lani a Memorandum-pör elitéltjeit, mert az ily irányú 
fölterjesztés törvényeink szerint csak olyan kivételes 
esetekben van helyén, mikor valamely elitéit bünteté
sének nagyobb felét kitöltötte és határozott jelét adja 
megjavulásának.

íme, ezt a kérdést veti föl az erdélyi publicisztika 
komolyan és figyelemreméltóan, lehet-e azt mondani, 
hogy a kik a memorandum-pör zavarait csinálták, az 
izgató vezérek, határozott jeleit adták-e kétségtelen javu
lásuknak. Hát bizonyosan adták jelét. Sőt talán az ellen
kezőre mutat mind az a jelenség, melyet magunk is 
megirtunk esetről-esetre. Ez, hogy az elitéit urak, az 
államfogházból is föntartották az összeköttetést kifelé 
és egész viselkedésük azt a benyomást tette, mintha 
csak a szabadulás óráját várták volna, hogy ha több 
óvatossággal és vigyázattal is, de folytassák azt az akna
munkát, melyben megállította őket a törvényszék Ítélete

Megfontolásra méltó dolog volt ez nagyon, mert 
ismétlődik benne a história és mert el nem tagadható, 
hogy a magyar kormányok eddig érvényesített nemzeti
ségi politikájának főhibaja a folytonos engedékenység 
és nagylelkűsködés volt. Erre a hagyományos magyar 
nagylelkűségre vezethető vissza a mértéktelenül elfajult 
nemzetiségi agitációk és a viszonyok alaposabb isme
rősei bizony nem hiába érvelnek a közelebb múlt esz
tendőkből vett tényekkel, melyeknek logikája az erős 
kéz szüksége mellett szól.

Kétségtelenül igaz, hogy a mely mértékben érvé
nyesült Magyarország nagylelkűségi politikája, azon 
mértékben voltak vakmerőbbekké a kisebb nemzetisé
gek hangadó elemei. Minél több volt a béketűrés, a 
nagylelkűség a magyar államnál, az elégületlen nemzetek 
annál kihívóbbak lettek és minél több közönyösséget 
mutatott a magyar az oláh izgatók lelkiismeretlen törek
véseivel szemben, annál inkább kihasználták a nagylel
kűségben nyilvánuló gyöngeséget. Ez a tapasztalás és 
az, hogy mig a magyar allam engedékeny volt az 
elégületlen elemekkel szemben, azok nem viszonozták 
sem a jóindulatot, sem az udvariasságot és gyűlölködtek, 
lázítottak tovább.

Mar most az a kérdés, máskép lesz-e az most, 
mikor újból is a kegyelemhez nyúlunk, mint békítő 
eszközhöz. Az a kérdés, elég volt-e az eddigi lecke és 
igazán hálás becsülettel fogadják-e a pardont azok, 
kik meg nem érdemlik azt, de megkapják, hogy ez az 
útja a nemzetiségi zavarok megszüntetésének és hogy 
a fogházakból kiszabadult urak nem az izgatás üszké- 
vel térnek haza, hanem hirdetni fogják az oláh népnek, 
hogy tisztelje az államot, mely minden polgárát egy
formán becsüli és látja el igazsággal.

Félő, hogy egy újabb és nagy csalódás éri azokat, 
akik ily föltevéssel helyeslik ezt a tényt, melyet végre
hajtottak, annak a bizonyos várakozásában, hogy az 
oláhországi sajtó is megszűnik békétlenségre heccelni a 
magyarországi oláhokat. Ez tulajdonkép a legkevésbbé 
fontos, legalább a mi oláh népünk viselkedését tartva 
szem előtt, mely nem a bukaresti hírlapok cikkeiből 
meríti a gyűlölködés anyagát, hanem az itthoni szeny- 
lapocskákból és leginkább azokból az izgató beszédek
ből, melyeknek virtuozisai közül most szárnyra bocsáj- 
tott az állam egy kis csoportot.

Be kell várni, mi lesz ennek a hatása, no meg 
egy kicsit ügyelni kell e derék oláh apostolokra, az ő 
gyülekezésükre és főleg a titkosakra. Ennyi óvatosságot 
egyenesen parancsol a múlt és — a jövő. Mert óriási 
felsülés lenne belőle, ha kegyelmi úton megszabadult 
apostolok, a milieniumra megcsinálják a fokozott zava
rokat. Akkor majd a szocial demokrata sajtónak lesz 
igaza, mely hangosan méltatlankodik most a kormány 
kegyelme fölött a nemzetiségi izgatókkal szemben és 
hangsúlyozza, hogy több joguk és igényük volna a 
kegyelemre a tömegesen elitéit szocialista apostoloknak, 
akik sohasem izgatnak az allam ellen. Mindenesetre úgy 
van értve ez az »ártatlanság*, hogy ők legalább nem 
szemelnek ki más államot, melynek fölajánljak a magyar 
földet, a mi mégis csak erős enyhítő küriilmény és erős 
argumentum egyúttal azok mellett, akik kételkedve vár
ják, vájjon a hagyományos magyar nagylelkűséghez 
méltó lesz-e a viszonzás.

H Í R E I N K .
— Ö felsége névnapja alkalmából, f hó 4-én 

délelőtt 10 órakor nagy misét mondott Cserei Emil 
plébános, melyen részt veitek a helybeli állami iskolák 
katholikus növendékei a tanári karral együtt. Mise 
alatt szép és megható egyházi énekeket énekelt az 
ifjúság.

F K I . V I B t f H  I H I  K  *  I» Ö.
—  Kitüntetett vasúti Igazgatók. Rdth Péternek, 

a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatójának és tör
vényes utódainak ő felsége, >ruttkai* előnévvel a 
magyar nemességei, Fáik Henrik ugyanezen vasút 
vezérigazgató-helyettesének pedig a harmadik osz
tályú vaskoronarendet adományozta díjmentesen.

—  Áthelyezés. Farkon Sándor, znióváraljai állami 
tanítóképző-intézeti segédtanár, a vallás- és közok
tatásügyi miniszter által a budapesti állami tanító- 
képző-intézethez, illetve az ezzel kapcsolatos gya
korló iskolához helyeztetett át. A megyénkből távozó 
tanár, rövid itt tartózkodása alatt, a helyi társada
lomnak egyik igen hasznos tagja, lapunknak pedig 
tehetséges munkatársa volt. Távozása tehát veszteség 
úgy reánk, mint a zniói magyar társadalomra nézve. 
Reméljük azonban, hogy lapunkat, melyet oly hamar 
megszeretett, a távolból is fel fogja keresni dolgo
zataival.

—  Hymen. Fetés István turóc-szent-mártoni állami 
polgári és felső kereskedelmi iskolai tanár szeptember 
hó 29-én vezette oltárhoz Bohn Gizella kisasszonyt 
Nagy-Szőllősön. — Farkas István, a znióváraljai állami 
faragászali iskola vezetője, nőül vette Éder Borbála 
kisasszonyt, « z  ottani óvoda óvónőjét. Sok boldog
ságot kívánunk az új pároknak.

—  25 éves jubileum. A znióváraljai állami tanító- 
képezde tanárkara erősen készül az intézet 2f> éves 
jubileumára; az abban résztvevők száma napról-napra 
szaporodik. Az ünnepélyre különben a meghívók leg
közelebb szétküldetnek.

— Eljegyzés. Láng Izidor helybeli divatárúkeres- 
kedő jegyet váltott Biel Ella kisasszonynyal Tunezsicen.

—  A zniovaraljai ailami tanítóképző ifjúsága,
szeptember 29 én, tanárai vezetése alatt, a hermuneci 
papírgyárat látogatta meg. Az utat Znióvdraijdról 
Stubnydra vonaton, onnét a gyárig gyalog tették meg. 
A hat óráig tartó gyalogút Turóc- és Zólyom várm e- 
gyék legszebb vidékeinek egyikén visz keresztül. A 
hol a Hermanec patak völgye tágulni kezd, olt éri 
el az ember a modern technika minden vívmányával 
berendezett, állandóan 300 munkást foglalkoztató, 
hatalmas papírgyárat. A természet fenségével, köz
vetlen utána a tudomány és technika csodás vív
mányaival eifeledtették a kirándulókkal (kik közölt 
nő is volt) a hosszú gyaloglás fáradalmait. A gyár 
érdemes igazgatója. Votocsek Henrik, nemcsak kész
ségesen mutogatta és magyaráztatta meg a papírgyár
tás minden fázisát, hanem a fiatalságot meg is ven
dégelte. Három órái pihenés után a fiatalság a már 
egyszer megtett úton. a hermaneci hágón ál. Farkas 
Sándor tanáruk vezetése alatt, visszaindult Stubnyára, 
a hol már várták a kocsik ; a társaság többi tagjai 
pedig Besztercebányára rándultak ki. A tanulságos, 
bár fárasztó kirándulás, sokáig kellemes emléke lesz 
az abban résztvetteknek.

—  A »Národnie Ntfviny* sajtópöre. A legutóbbi 
kormányválság alkalmából Zsidk Izidor, hat gymná- 
ziális osztályt végzett ügyvédi írnok, Ne keress az 
ördögnél szentelt vizet címmel vezércikket írt a »Národnie 
Noviny* című tót újságban. Ebben a cikkben el van 
mondva, hogy a tót nép mennyire el van nyomva, 
pedig a tót földön nincs joga idegen népnek basás- 
kodni; a tót népé az érdem, hogy az ország fennáll. 
A cikk szokatlan vakmerőséggel ment neki a fenn
álló rendnek s e miatt a nevezett újság ellen sa jtó 
per indíttatott. Ebben az ügyben október 3-án volt 
az esküdtszéki tárgyalás Budapesten, melyen tizenegy 
szóval egy ellenében vétkesnek nyilváníttatott a szerző, 
minek alapján a sajtóbírósiíg Zsidk Izidort két havi 
dllamfogházru és ötven forint pénzbüntetésre ítélte.

— A trencsón vármegyei anyakönyvvezetók a
napokban tartott értekezletükön elhatározták, hogy 
a hivatalos órákon kívül is eszközük a házasságkö
téseket. Ezen elhatározásukkal azt akarják elérni, 
hogy a házaspárok a polgári kötelesség teljesítése 
után, nyomban vallási kötelmeiknek is eleget tehes
senek. A trencsénmegyei anyakönyvvezelőknek ezen 
dicséretre méltó eljárása bizonyára más megyékben 
is követésre talál. Már az eddig szerzett nehány napos 
tapasztalatokból is kitűnt, hogy az anyakönyvvezetök 
működését hivatalos órákhoz kötni nem célszerű.

— Liptó-Szent-Miklós város képviselő testületé 
szeptember 19-én rendkívüli közgyűlést tartott Bőim« 
község: biró elnöklése alatt. A gyűlésen fölolvasták 
több városi polgár kérvényét, a melylyel a liptó- 
szent-miklósi állami polgári iskola megszüntetését 
s egy fokozatosan fejlesztendő főreáliskola felállítá
sát kérik. A gyűlés elhatározta, hogy ebben a tárgy
ban a községi biró vezetése mellett deputációt kül
denek a kultuszminiszterhez. Ugyanez a küldöttség 
Matuska Péter orsz. képviselő vezetése alatt a Liptó- 
Szent-Miklóson felállítandó pénzügyigazgatóság ügyé
ben is fog az illető szakminiszternél eljárni. — Anda- 
házy alispán felhívására, hogy Liptó-Szent-Miklóson 
sétatér létesiltessék, elhatározták, hogy az elöljáró
ság kérvényileg lorduljon a pénzügyminiszterhez a 
Kolostor mögötti kertnek erre a célra való átenge
dése iránt.

— A znióváraljai tanitókópezde ifjúsága is meg
ünnepelte ö felsége névnapját. Délelőtt 8 órakor 
istentiszteleten volt, melynek végezte után az inté
zeti díszterembe vonult, hol a Hvmnus éneklése után 
az igazgató az alábbi beszédet intézte az ifjúsághoz:
• Szeretett ifjúság! Ma dicsőségesen uralkodó kirá
lyunknak, I. Ferencz Józsefnek névünnepe van. Min- 
den országban meg szokták ünnepelni az ország 
fejedelmének névüunepét. A magyar nemzet elejétől 
fogva kitűnt fejedelme iránti loyaütásával és szere- 
tetével még akkor is, midőn a nemzetre szomorú
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napok jártak Mennyivel inkább szükséges, hogy meg
ünnepeljük szeretett királyunk névünnepét akkor, 
mikor a nemzet neki nagyon sokat köszönhet; sokat 
köszönhet általában véve. mert Ö állította helyre 
alkotmányunkat : de még többet mi népnevelők, mert 
hiszen a népnevelési törvény az ő dicsőséges ural
kodásának, illetőleg az alkotmány helyreállításának 
2-ik évében létesült; törvényesen akkor lett a nép- 
nevelés ügye a nemzet, az ország ügye. Ezen oknál 
fogva minden népnevelési intézetnek, de különösen 
nekünk, mint tanítóképző-intézetnek okunk van arra, 
hogv ö felsége névünnepét megünnepeljük. Az ünnep
lés a szív mélyében történik, nem a szavakban. 
Minél mélyebb az érzelem, annál gyöngébb a szív, 
hogy azon érzelmeket kellőképen tolmácsolja. Épen 
azért az én gyenge szóm ngm volna elégséges arra, 
hogy azon érzelmeket, melyeket általában véve e 
hazának minden fia, de különösen mi népnevelők 
Ö felsége iránt érzünk, kellőkép kifejezést adni. 
Azt hiszem, leghüebben fejezem ki mindnyájunk 
érzelmét, ha azt a királyt, a ki ily hosszú ideig és 
ily áldásosán működött, e hazának, az egyes hit- 
felekezetek és a népnevelők dicsőségére ezt 8 
királyt az Isten sokáig éltesse. Éljen dicsőségesen 
uralkodó királyunk, I. Ferenc József.*

— A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara köz
leménye. A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara az 
érdekeltek figyelmébe ajánlja, hogy mindazon termé
kek és gyártmányok, a melyeken vagy pedig a melyek 
gvöngyölésén oly gyári jegy vagy kereskedelmi meg
jelölés' foglaltatik, a mely alkalmas azon látszatot 
kelteni, mintha az illető árú Franciaországban gyár
tatott volna vagy onnét származnék, Algírban a bevi
telből. az átviteli raktárakból és a forgalomból ki 
vannak zárva. Egyúttal közzétételik, hogy a f. évi 
augusztus hó 30-án hatályba lépett spanyol kir. ren
delet több tekintetben módosította a vámtarifatör
vénynek a Spanyolországba beviendő árúk után kiál
lított származási bizonyítványokra vonatkozó XII. 
cikkét. Eme módosításokat a kamara, kívánatra, bár
kivel szívesen közli.

Magyar Hírlap* folyvást a legnagyobb előzékenységgel van 
egyebekben is a nagy közönség iránt, mert a míg egyrészt 
minden kérdésben szívesen ad teljesen díjtalanul felvilágosí
tást és tanácsot »Szerkesztői üzenetek* cimíí rovatában, más- 
észt oly kedvezményben részesíti előfizetőit, a minő lesz pél

dául újabban is a »Millennium-Album«, ez a remek kivitelű, 
gyönyörűen illusztrált irodalmi diszmű, a minővel még eddig 
meg nem lepte magyar lap az ő állandó közönségét. A »Mil- 
lcnniumi Alinim«-ot minden régi és új előfizetőnek megküldi 
a »Magyar Hírlap*.

A ».Magyar Hírlap* előfizetési ára egész évre: 14 frt, 
félévre : 7 frt, negyedévre : 3 frt 50 kr, 1 hóra : 1 frt ‘20 kr.

Kedvezményes áron kapják az előfizetők a »Kis Világ* 
című gyönyörűen illusztrált gyermek újságot: negyedévenkint 
csak őU kiért és az ‘ Évszak* című gazdag tartalmú divatlapot 
negyedévenkint 05 kiért.

—  >A magyar gazdatisztek és erdőtisztek orszá
gos egyesülete - József főherceg ö cs. és kir. fensé
gének, mint az egyesület védnökének az öt ért szó 
morú esemény alkalmából hódolatteljes részvétének 
adott kifejezést, melyre ő cs. és kir. fensége a követ
kezőkben válaszolt: »A magyar gazdatisztek és erdő 
tisztek országos egyesületének. Az Istenben boldogult, 
foledhetlen László fiam elhunyta alkalmából hozzám 
intézett fájdalmas részvét irata mélyen megindította 
atyai szívemet. Sajgó kebellel, de magadással olvas
tam az oly meleg érzéstől áthatott sorokat; meg
adással, melyet az Isteni gondviselés másíthatlan 
végzésébe való belenyugvás szent kötelessége reánk 
parancsol; megadással, mert fejet hajtva az Úr aka
rata előtt, az örök Világosság országában való maj
dani viszontlátás tart fenn engeinet mély bánatom
ban. — Némi enyhítő írt találunk mélyen sújtott 
szívünkre annak vigasztaló tudatában, hogy sokan 
vannak, és a tisztelt egyesület is azok közé sorako
zik, kik velünk gyászolják korán elhunyt fiamat, 
hajlott korom egyik reményét; kik ezen gyászt oly 
meleg szavakkal tolmácsolják. Fogadják kegyeleles 
érzetüknek ezen megnyilatkozásáért legbensőbb hálás 
köszönetemnek őszinte kijelentéséi. Kelt Alcsuthon, 
1895. szeptember 24-én. József fhg. s. k.

—  Református káplánból —  zsidó tanító. Furcsa 
esel esett meg mostanában Nagyváradon, amin igazán 
mosolyogni és álmélkodni lehel. Hogy mehet át egy 
buzgó, vastagnyakú káplán azon a metamorphozison, 
hogy belőle az orlhodox zsidó-iskola tanítója legyen, 
ilyet még a szenzációs átváltozások mestere, Ovid se 
mert volna megírni. Szó á mi s z ó : a nagyváradi 
orlhodox iskola vezetősége sokat mérgelődött azon, 
hogy a tanítók nem tartják meg a vallási szabályokat, 
szombaton szivaroznak, nem böjtölnek és megbotrán
koztatják a csemetéket. Ennek az állapotnak aztán 
úgy véltek legcélszerűbben véget vetni, hogy egy 
református káplánt fogadtak az orthodox iskolába 
tanítónak. Az aztán szombaton akár pipázhatik is. 
nem ád botránkozásra okot. így állították a hegyére 
a nagyváradi orthodoxok a Kolumbus tojását.

—  Tanoncul felvétetik a turóc-szent-m ártoni 
magyar nyomdában, egy jó  házból való es a kellő 
iskolai kiképzéssel biró fiú.

— A „Magvar Hírlap14, melynek főszerkesztője Horváth
Gyula ós felelős 'szerkesztője Fenyő Sándor, immár ötödik 
évfolyamát fejezi be s ez alatt az aránylag rövid idő alatt 
oly páratlan sikert órt el, annyira megtalálta az utat az intel
ligens nagy közönség szivéhez s elméjéhez, hogy ebben a tekin
tetben első helyen áll ma a sajtó orgánumai közt. A ‘ Magyar 
Hírlap* igazságszercletévcl s részrehajlatlansagáyal vívta ki a 
nyilvánosság előtt azt a kiváló pozíciót, a melyben már evek 
óta folyvást erősödik. Politikai kérdésekben mindig nyit ts 
félreérthetetlen a színvallása, s egyedül a közérdek az. a melye 
híven és lankadatlanul szolgál. Pártok nem kötik, azok egyi
kének sincs alárendelve. Függetlenül bírálja úgy a kormány, 
mint az ellenzék minden akcióját s politikai kapacitások tollá
ból eredő cikkeivel épp oly szívesen segU bármely pártot is a 
közügyre nézve üdvös céljaiban, a mily kérlelhetetlen ellenféllé 
válik ott. ahol a nagy közönségnek, az egész nemzetn.ek a 
vitális érdekeit, a liberalizmust és a demokráciát keli mcg'ú 
denic. S ehhez arányos minden része a ‘ Magyar 
Hírszolgálata gyors és pontos; épp oly knncrlto, mint a m y 
hiteles. De botrányt nem hajhász s a magánéietnek n nyilvá
nosság elé semmikép sem tartozó titkait tiszleletben tartja 
A ‘ Magyar Hirlai»«-nak ez a genllcmanlike eljárása eg^ik 
erőssége? a mi az úri művelt közönség rokonszenvét számára 
mindenkor biztosítja A .Magyar Hírlap* 0l« el' elt ®*é*z. .
dújával rendelkezik a legkiválóbb tárcaíróknak, a minők. 
Ambrus Zoltán, Hársony István. Krúdy Sándor. ö®n®<J°k • 
Ignotus, Tóth lléla. Márkus Miksa, llellai Je.n^’ ?A^dnon/ ‘ ’ 
Kürthy Emil. Szomaházy István, a kik in.ndnyAjan csakis a 
‘ Magyar Hírlapinak Írják cikkeiket. ^ cz0u  n níÍnkiv(U 8a 
újabb magyar lileratura igazi gyonygyei. Mindgzcnkivül a

Az előfizetési pénzek a .Magyar Hírlap* kiadóhivatalába 
küldendők József-körúl 47. szám alá. Előfizetni bármely naptól 
kezdve lehet a .Magyar Ilirlap«-ra.

— Helyes forma, Egy öreg úr kinek már inkább 
a halálra kellett volna készülnie, egy napon szerelemre 
gyuladt egy remekszép fiatal leány iránt, a ki nagyon 
szegény volt. —• Kisasszony, mondá az üreg úr atyailag, 
— nem akarná engem azzal megtisztelni, hogy özve
gyemmé legyen ? . . . A leány igent mondott,* s nem
sokára nagy vagyonnak lett örökössévé.

— A pálya. Tanár : Nagyságos aszszonyom miért 
nem akarja katonai pályára adni a fiát ? Fiatalasszony : 
Mit gondol tanar úr ? Csak nem nézhetem, hogy a fiam 
valamely penzionátus kapitány legyen! Soha!

— Tudós és vigÓC. Egy történetíró kutatásai érde
kében vidékre egy községbe utazott. A fogadós, kinél 
megszállott, kereskedeimi utazónak nézte és fideliter 
kérdezte :

— Honnan jön ?
— Budapestről! — volt a rövid válasz.
— És miben utazik ?
— Nem értem a kérdést.
— Azt kérdezem — folytatja a vendéglős — hogy 

milyen árucikkel kereskedik ?
— É$zszel — feleli a történetiró.
Meghallotta ezt a párbeszédet a szomszédasztal

mellől egy telivér vigéc és az utolsó szónál odasúgja a 
szomszédjának :

— Úgy tetszik, ez az úr igen kevés mintát visz 
magával.

Castel Sant Elmo«, a másik »A capuai kapu Nápoly
ban* ; .Bologna*, »A városháza Hadovában«, továbbá 
nagyon sikerültek .Canosa* és .Salerno* tájképei; az 

Aquilejai síkság* ; »Szent-Simon koporsója Zárában* 
és »Nagy-Lajos fogadalmi kepe* a máriaceili templom 
kincstárában stb. A 39-ik füzetben megkezdődik az 

Anjouk-korának* negyedik könyve, mely .Magyaror
szág fénykorának* leírása. Ez a korszak reánk nézve 
annyiban is érdekes, mert a renaissance korszak, mely 
a következő században egész Európát megújította, itt 
indul meg Magyarországon. Ugyancsak akkor jelennek 
meg a hódító törökök először az aldunai vidékeken, a 
honnét aztán a következő századokban lángba borítják 
Európa keletét. A díszes füzetek ára 30 kr. Előfizetés 
negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 
7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton egy-egy 
füzetet kapnak.

N y í l t t á  r.
(Az e rovatban foglaltakért nőm vállal felelőséget 1 szerk.)

Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 írt 65 krig
méterenként —  valamint fekete, fehér, színes, Henne- 
berg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként 
sima, csikós, kockázott, mintázottak, damaszt s. a. t. 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szín és 
mintázatban s. a. t. postabór és vámmentesen a ház
hoz szállítva; mintákat postafordulóval küld: I le n n e -  
lierft- fii. (cs. kir. udvarszallitó) Helye m a y á r a  
ÍKüricltlien. Svájcba címzett levelekre 10 kros, leve
lezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintéztettnek.

Felhívás
k ö z g a z d a s á g i  Í r ó k h o z

, tk. sz. 1895.

k i adókhoz .

Az 18g6-iki Ezredéves országos kiállítás V. (keres
kedelem-, pénz- és hitelügyi) csoportjának egyik rész
letéül a csoport intéző bizottsága szakkönyvtár rende
zését vette tervbe. E könyvtár ki fog terjedni a 
közgazdasági és pénzügyi ismeretek összes ágaira s föl 
lesznek abba véve mindazok az idevágó irodaimi mun
kák, a melyek i. hazai szerzőktől erednek, 2. ha kül
földi szerzőktől valók is, magyarra le vannak fordítva 
és 3. habár külföldi szerzők t̂ermékei és lefordítva 
nincsenek, de hazai viszonyainkra vonatkozásokat tar
talmaznak.

Hogy c könyvtárt megfelelőleg rendezhessük és 
a csoport kiállításában felállíthassuk, az első sorban 
érdekeitek közreműködésére van szükségünk. Fölkér
jük ennélfogva mindazokat a szerzőket és kiadókat, a 
kik ide vonatkozó munkákat írtak, illetve közreadtak : 
szíveskedjenek ezekből egy példányt az említett célra 
átengedni.

Szintúgy fölkérjük a kiállítás és különösen a keres
kedelem-, pénz-, és hitelügyi csoport minden barátját, 
hogy c könyvtár felállításához járuljanak és pedig főké
pen régibb szakmunkákkal, a melyeknek szerzőihez 
vagy kiadóihoz e gyűjtemény érdekében immár nem 
fordulhatunk.

A könyvek beküldését f. évi október hó végéig 
»az 1896-iki Ezredéves országos kiállítás igazgatósagá
nak* címére kérjük, Budapest (városliget), »az V. cso
port számára*.

Budapest, 1895. szeptember hó 28-án.
Az Ezredéves orsz. kiállítás kereskedelem-, pénz- cs 

hitelügyi csoportjának elnöksége:

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szent-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hínko János 
végrehajtatnak Polereczky Mihály és neje született 
Chrochoczky Anna elleni végrehajtási ügyében a 
besztercebányai kir. törvényszék területén Ivánkófalu 
és Dvorec községben:

1. az ivánkófalvi 27. sz. tljkvben A. I. 2 —9. 
sorsz. a. felvett ingatlanokból Polereczky Mihályt B. 
4. és 12. alatt V* részben megillető jutalékra 382 frtban,

2. az ugyanottani 76. sz. tljkvben A. I. 1. sor-, 
50 hr. sz. a. felvett s Polereczky Mihály nevére Vz 
és Veres szül. Polereczky Mária nevére másik Vs 
részben írt 32. összeirási sz. házra 160 frtban és

3. a dvoreci 35 sz. tljkvben A. -f- t —2. sorsz. 
a. felvett s Polereczky Mihály és neje sz. Chrochoczky 
Anna nevére írt ingatlanokra 338 frt kikiáltási árban 
az árverést elredelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanság az 18')5. évi október hó 31-ik napjan d. e. 
10 órakor Ivánkófalu községben a község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál 
lett elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elösmervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban. 1895. évi augusztus hó-17.

Medzihradszky,
kir aljbiró.

Fáik Miksa,
orsz. képviselő.

Lukács Antal,
főrendiházi tag.

Mende Bódog,
a csoport előadója.

I r o d a l o m .
Milleniumi történet. Az Athenaeum r.-társaság 

kiadásában megjelenő »A magyar nemzet története* 
című tíz kötetes nagy munkának (milleniumi kiadas) 
harmadik kötetéből, mely az Anjouk korának leírását 
tartalmazza Pór Antal kitűnő történetírónk tollából, 
most kerültek könyvpiacra az imént megjelent 38., 39. 
és 40 ik számú füzetek, melyek bizonyara nagy figyel
met fognak kelteni pazar kivitelű műmellékleteikkel és 
bámulatos tárgyismerettel megirt szöveget illusztrálják. 
Mint műmellékletek vannak a füzethez csatolva : »Zára 
ostroma* Tiutorctto világhírű festménye után, melynek 
eredetije Velencében, a dogok palotájában őriztetik, 
továbbá »Liber de septem signis* című kéziratból 
tBorbála királyné, mint Vcnus* ; ezen kívül Matejkonak 
képei után Nagy-Lijos király és »III. Kazmér lengyel 
király* valamint >IIedvig lengyel királyné* arcképei; 
az ambrazi gyűjteményből »IV. Rudolf osztrák herceg* 
arcképe és »A Szent-György vitézek rendjének szabályai 
1326-ból* — rendkívül szép kivitelű hasonmás a magyar 
nemzeti múzeumban őrzött eredeti után. A számos szö
vegkép felsorolása hosszadalmas lenne, de a szöveg
képek közül mégis ki kell emelnünk Székely Árpád 
eredeti rajzait; az egyik »Nápoly, a Castel Nuovo és

3104. sz. 1895.

Árverési hirdetmény.
(II. árverés.)

Az alulirt m. kir. erdőhivatal ezennel közhírré 
teszi, hogy az alább felsorolt tölgyfaanyagok eladásá 
iránt folyó évi október hó 16-án d. e. 10 órakor 
Zsarnócán a m. kir. erdőhivatal irodájában, írásbeli 
zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árve
rés fog tartatni. Eladás alá fog kerülni:

I. Tövün az erdőben az épületifa a tűzifával 
együtt.

1. A geletneki erdőgondnokság kerületében 594
drb törzs mintegy 459 m* épületifa és 958 ürm8
becsült tűzifával 3616 frt 20 kr. kikiáltási árral.

2. A szélaknai erdőgondnokság kerületében 239
drb törzs mintegy 289 ni3 ópületifa és 185 ürm8
becsült tűzifával 2123 frt 94 kr. kikiáltási árral.

A bent kitüntetett tölgytörzsek már előzetesen 
minden egyes vágásban külön-külön folyó számmal 
elláttattak és az illető erdögonduokság bélyegzőbal
tájával megbélyegeztettek.

II. A Selmecbányái erdőgondnokság által már 
termelt, részben az országúihoz kifuvarozott 1467 
drb tölgyfa 1026.47 m1 tömtartalommal 7558 frt 
83 kr. kikiáltási ár mellett.

Úgy a szóbeli, mint az írásbeli ajánlatok a fel
sorolt tölgyfaanyagokra csakis erdőgondnokságonként 
tehetők. — Úgy a szóbeli, mint az írásbeli ajánla
tokhoz bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-a teendő le. 
írásbeli ajánlatok 50 kr. bélyeggel felszerelve a sza
bályszerű módon állílandók ki.

Az árverési és szerződési feltételek ezen erdő
hivatalnál a hivatalos órak alatt bármikor megte
kinthetők.

Zsarnócán, 1895. évi szeptember hó 25-én.
M. kir. erdöhivatal.
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Minden harmadik 
sorsjegy nyer.
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Hirdetmény!
Közludomáíra adjuk, hogy az államilag engedélyezel!

MAGYAR OSZTALYSORSJATEK
r l » ö  18:ió. évi október Ifl-ikálól II) ikéig fog Budapesten királyi közjegyző jelenlétében és
•i ma ff var kir komi A n v ellenérzése melleit nyilvánosan megtartatni.magyar „  egiM  , orgjáték 81,499 nyereménye közül, melyeknek összege

5 millió 600,000 korona
10 .0 0 0  n y erem én y  fog kihúzatni

egy millió 268,000 korona
egben. A második osztály húzása december O-ikától li-ikéig  fog megtartatni.

Az első húzásra szóló osztálysorsjegyek, va amint mindkét húzásra érvényes teljes sorsjegyek 
még mindig kaphatók a külön táblákkal vagy plakátokkal megjelölt helyeken az eredet, árak mellett.

Oly sorsjegyekért, melyeket az első húzás ultin vásárolnak, az elsó osztály diját szinten meg

ke"  ,Andrása,-,it). 1895. szép,, hó. Magyar osztálysorsjátsk-igazgatóság.
a^aKTíar5B3ÍEEtr3!BS3aE-ilIíE:3BS2aiI3muS3:E3aBC3flBsaCTK™E:aB

Minden harmadik 
sorsjegy nyer.

Első lnixtís nnir 1S95. október 10-—19-ig

Az államilag í g y  engedélyezett

M A G Y A R  O S Z T A L Y S O R S J A T E K .
I. osztályú nyereniónyok.

Húzás 1895. október 16 19-ig. 31,490 pénznyerem ény

5 millió
6 0 0 ,0 0 0  korona

O K M x é r l <’*k  b e n .

A legnagyobb nyerem ény a leg

kedvezőbb  esetben

e g y  m i l l i ó
korona.

II. osztályú nyeremények.
Húzás 1895. december 6 — 14-lg.

sszesen 1268000
Eredeti sorsjegyek az I. osztály részére:

egv lel - Viu egy tized egy huszad
20 4 2

Ajánl és utánvéttel szétküld

1 tilalom 600000 = (500000
1 400000 = 400000

rt ; 1 200000 — 200000
-s j f £ 1 100000 — ■ 100000
■“ „ « 1 50000 — 50000
.g 2 ? 2 a 20000 — 40000

s . ! i
2 15000 — 30000
4 10000 — 40000

10 8000 — 80000
M s 27 (5000 — 102000

100 2000 — 200000
00 1000 — 200000

1 50 200 — 230000
20000 100 = 200 )(J00
21499 nyer és 1 jut. 4332000

korona

Heintze K ároly főolárúsító, Budapest, Szervita-tér 3.

C X X X X X X X X X X X X X X X X X X í í

Minden harmadik 
sorsjegy nyer. 

i^ a ssH E sa s  :k  íb

Vidéki megrendelők kéretnek postadijért 10 fillért, ajánlott 
levelekért 30 fillért és a sorsolási tudósításért 20 fillért küldeni.

Sürgönyeim: LOTTOHEINTZE. BUDABKS1.

Minden harmadik 
sorsjegy nyer.

P á r i s i
Gyönyörű

fény-nyomatu szines 
képek.

Egyszerű öltöze
tek párisi ízléssel.

Legújabb 
k é z i  m u n k á k-

T a k a r é k o s s á g  
ízlés mellett.

E lő fize tés i á ra k :
1cnak

P á r is i  D i v a t
gy évre 
SÍ évre. 
gyed évre

Legszebb magyar divatlap. Divat
------------------------------------------------ r r r

S z a b á s r a j z o k ,  
kézimunkák, 

illusztrált regények.

Báli, menyasszo
nyi öltözetek 

párisi  ízléssel .

Angol costumc-ök.

Kimerítő
magyarázat .

E lő fiz e té s i á ra k :

Párisi Divata Pesti Hirlap pn
egy évre . . .
fél évre. . . .
negyed évre . ,

18 frt, 
9 frt, 
4.50.

M iilaliáiiyaáB .kkal a i t e i l  a „ f e l i  i l n i . r  k  .Párisi | l i » i -  kiadóhivatal!, vá< i-kiirut 78.
Turóe-szt.-martum Magyar Nyomda — Moakúeai berencné.'
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