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Társadalm i állapotok.
A mai társadalomban a józan ész és sza

bad gondolkozás, nemkülönben a vallás s er
kölcs rovására annyi ellentétes nézetet és szo- 
kásalkotla gyakorlatot látunk s tapasztalunk  
meghonosítva, hogy sokszor gondolkozik az 
ember, vájjon mikép lehetséges mindez ugyan- 
egy társadalmi keretben.

A kirívó  ellerjtét leginkább akkor tűnik  
föl, midőn ugyanazonos társadalmi állásban  
levő egyének cselekedetei vétetnek a nagy 
közönség által b írálat alá. Az egyesek csele
kedetei nem azok hordereje és következm é
nyei. hanem a cselekvő személy állása, va
gyoni viszonyai s rokonsági összeköttetései 
szerint b írá lta in ak  el.

Rün és erény nem eredm ényükhöz ké
pest Íté ltetik el, vagy m agasztaltalik, hanem a 
szerint, am int azt nagy úr, vagy más igényte
len halandó követi el. Az előbbiek iránt ren
desen enyhe szokott lenni a közönség Ítélete, 
—  vagy az erénynél túlságos magasztaló, —  
mig ellenben a társadalom alsóbb vagy legal 
sóbb oszlályánál túlságosan szigorú, vagy ha 
erényről van szó* az utóbbiaknál, az fel sem 
em liltelik, sőt legtöbb esetben lefoglal lat i k az 
érdem a magas állások viselői számára, úgy, 
hogy a munkás-tömegnek foga koppan az elis
meréstől.

Csodi-e tehát ha a munkás középosztály  
a küzdtérröl lassanként lelép ? Nem. Sőt mi 
több m indannyiszor helyesen teszi, valahányszor 
magasabb nemzeti szempontok azt nem köve
telik. M ert barm iként fo rm á ló já n a k  is a tá r
sadalmi viszonyok, mindig igaznak és köve
tendő elvnek kell lenni, hogy »a haza minde
nek előtte.

És vájjon honnan van ez a fonák társa- 
-adalini állapot? Egyszerűen onnan, mert az

Drága lelkem.
(D allam a: »Ncm loptam ón élelem ben*-)

DrAtfa lelkem , szép reményein,
Már mikor lósz feleségein ?
Hőn im ádlak, érted é lek !
Tüze vagy te  én szivemnek.

• Hogy te engem m ár nem ism ersz.
Hő szivem nek hinni nem m ersz!*
S írok , sirok és kesergek.
Kedves szived miért vetett meg ?

Én csak érted, érted éltein,
S  láng em észti féreg éltem- 
Percnyi sincsen nyugodalmam,
M ióta e választ kaptam.

De ha úgy van. Isten neki.
Megyek kedvest mást keresni.
Majd ha egyet m egtalálok.
Annak csalfa  ón maradok !

Eltér József.

emberiség a rang és vagyon feltétlen tiszte
lője lelt.

Hány ember van a társadalomban, a k ik 
ben megvan a fogékonyság a szép, jó és ne
mes iránt, de nem érvényesülhetnek, m ert az 
elismerés babérja ranghoz, vagyonhoz van 
kötve. Azonban elegendő egy önhibán kívül 
elkövetett ballépés, hogy az ilyenek előtt a 
tevékenység további útja elzárassék. A szegény 
ember csak egyszer vesztheti el becsületét —  
s ha ez megtörtént: erkölcsi halottnak te k in 
tetik.

Ellenben akárhányszor lesz erkölcsi halott 
a cimekbems vagyonban gazdag u r; akárhány
szor sütik homlokára a társadalmi ügyektől 
való visszavonulását, semmittevését: soha sem 
lesz kizárva a társadalomból, mert a fény be
föd mindem s fátyoll vet a m últakra. Az embe
rek megtisztelik még a csörgő sipkát is, ha 
fényes csörgői vannak

Hiába oltja a természel az emberi kebelbe 
a nemesebb érzést, —  ellom pitja azt az illető 
maga, mert az anyag utáni kapzsiság nem tűr 
a kebelbe tiszta és önzetlen érzelmeket.

Hiába adja meg a term észet a jogegyen
lőséget, a társadalomban elvetik  azt, mert ma 
nem az em beri, hanem származását, címét, 
vagyonának értékét becsülik; ezen érték sze
rint kívánják maguknak az elsőbbséget az em
berek és viszont ezek szerint ad a társadalom  
az ilyen embernek több vagy kevesebb jogot s 
ahhoz képest bocsátja meg bűnét, a tétlensé
gét vagy magasztalja erényeit.

Az ember tehát csak mint szükséges mé
dium szerepel s csak mint eszköz vétetik fi
gyelembe a vagyon és a származás, vagy a cim 
melleti.

Ezen állítás mellett tanúskodik ama nem 
ritkán előforduló eset, hogy az elhaladó üve-

Jobbadán Mihály Amerikában.
— Igaz történet több folytatásban. —

Irta : Sipulusz.
H A R M A D I K  F E J E Z E T .

.Jobbadán megszólal.

Természetes, hogy Jobbadán megszólalását nagy 
türelmetlenséggel vártam. Megkértem a háziurat is, hogy 
sürgesse belső inasnak kinevezett házmesterét a levél
írásra s Perthey ur mindent készségesen megígért. Végre 
pár nap múlva kaptam egy levelet Hamburgból. Meg
jegyzem, hogy én Jobbadán leveleit átdolgozva teszem 
közzé, a nélkül, hogy eredetiségükből bármit is elvennék.

E lső  levél.
Tekintetes tisztelt uram !

Én, tetszik tudni, az utazásnak ellenzeke nem 
vagyok, mert tapasztalati civilizációnak kell az elmét 
megvilágítani, ha az embernek kvalifikája nincsen. Fel
fogásom szerint a kvalifika hiányosságát azonban betölti 
a fejtehetség, süt erősen gyönge az elmebéli állapot, 
ha a kvalilikaval fejtehetség nem kapcsolatos. Azért 
bízva remélhetem utazásom eredménytelenségének szi
ves clmaradasat.

Vonatkozással a liliom-utca 7-ik számú házra, tessék 
megmondani, illetve általadni nőmnek az izenctct, hogy 
az öntöző kánák használata, udvarlocsolási esetekben, 
meilóztetni kéretik, mert a Ill ik emeleti vizhiányossag 
panaszai lesujtólag érintik a háziurat. Ha az úgyneve
zett kánikula a forröság türhetetlcnségét jelzi, nőm 
ablakviragainak öntözése is halasztassék a rendes őszi 
esőzések záporáig, ügy van !

geshintót megsüvegelik az emberek a nélkül, 
hogy tudnák, ki ül benne. ^

És vájjon kik a hibások?
Maguk az emberek. Önként csinálják a 

cím és vagyon nagyságának alapjára fektetett 
válaszfalat; tetteikkel elismerik annak jogos
ságát és mégis gyakran siránkoznak a társa
dalom visszás állapotai fe le lt! Panaszkodnak 
a társadalmi félszegségek ellen, holott maguk 
terem tik és ápolják a zo k a t!

Világos pedig, hogy az ember m indannyi
szor önmagát becsméreli és alázza meg, vala
hányszor önérzetét elvetve —  születés, rang 
és vagyon s dédelgetett szerencsekegyencek 
előli szolgalelküleg meghunyászkodik.

A helyes és természetes alapja a társada
lomnak az, hogy a szellemnek és az erkölcs
nek adja meg az emberiség a feltétlen lisze- 
letet. Ha ezen alapra rá tudunk lépni, akkor 
nem lesz alkalm unk a maihoz hasonló társa
dalmi állapotok felelt keseregni.

Kötelező számítás korouaértékben.
A monarchia két pénzügyminisztere a jövő 

hét végén Becsben nagyfontosságu ügy fölött fog 
dönteni, t. i. megállapítja a koronaérlékben való 
kötelező szám ítás határidejét. A magyar pénzügy- 
miniszter mar 1894. ju lius I-re, ellenben az osztrák 
pénzügyminiszter csak 1895. január 1-re óhajtja  e 
határidőt kitűzni. A két vélemény közül melyik 
talál elfogadásra, magára a kérdésre nézve irrevelans, 
s kéLségkivül a gyakorlatiasság szempontjából célsze
rűbbnek látszik a polgári év elejére tűzni ki e nagy
jelentőségű határidőt és pedig azért, mert úgy az 
állam i pénztárak, mint a nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok rendszerint az év végén zárják le 
számadásaikat s igy az uj érték szerinti szám ítást 
az uj számadás kezdetével könnyebben és minden 
bonyodalom nélkül vezethetik be. Tekintve azonban 
azt. hogy a koronaértéknek az osztrák értékre való 
átszámítása oly szerencsésen oldatott meg, hogy e 
műveletet az elemi iskolai tanuló is fejbelileg könnyen 
végrehajthatja, a kötelező számitás megkezdésének

Az utazási részletek latasom-előtti tartózkodása 
czideig csekélynek mondható, mivelhogy uram podgya- 
szanak kivihetőségén és bevihetöségén faradozok. De 
észleletem megfigyelte azt. hogy a mint eltávozunk 
Magyarországtól, a magyar nemzet fogyni kezd és Bécs
ben mar egészen elfogy. Németből ennyit egy rakáson 
nem észlelék belföldi életemben, legföljebb a régi józsef
városi búcsúkon. Lakhatik itt több egy milliónál. 
Körülbelül.

Utazási megállásunkat hamar félbeszakította a 
továbbutazás hirtelensége. Mikor a fölébredés erőt vett 
rajtam, már csehek közt voltunk. Ezek már nem örven
deznek oly busás sokaságnak, ellenben csehül beszél
nek. Fülem úgy fogadta a cseh nyelvet, mintha hámo- 
zatian mogyorót ropogtatnának héjastul. Inkább ellen- 
szenvilcg, mint hasonszenvileg hat.

A Csehországban kezdett alvast már megint Német
országban szakita félbe a fölébredés. A java német még 
csak itt kezdődött. Akar bajornak, akar szásznak neve- 
zödik, csak német a szegény. Itt jutott eszembe, s 
ezt izenelilcg mondom nőm szamara, hogy ha Kwicaláné 
a második emeletről újólag leöntene a mosogató vizet, 
a további eljárás a kerületi kapitányság elbánása utján 
foganatosítandó. Mert a fókapitányi gócpontot nem 
illeti meg a kihágási elbírálás.

Ötödnapra megérkeztünk oda, a honnan m ír csak 
egy hídon kellene keresztülmenni, hogy a Meri Kábán 
legyünk. De a hid nincs készen. Nem is lesz. Mert 
nehezmények lehetetlenné teszik az építés eszközlését. 
A tengernek nincsen feneke és az oszlopzatok elhelyc - 
zése a vizben függene.

Azt a várost, a hol most lakunk, de csupán idő- 
leg tartózkodva, Hamburgnak mondja a haziur. K've*
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az év bárm eir napjára kitűzése lényeges zavarokat 
s az ügykezelésben hátráltatást nem fog okozni.

Lőnyege>el»b kérdés ennél, hogy mennyivel visz 
közelebb minket n valuta-rendezés terén megteendő 
ezen njabb lépés a tulajdonképeni célhoz, t. i. pénz
értékünk állandóságához? K kérdéssel szemben min
denekelőtt tudnunk kell, hogy mit jelent síz uj érték 
szerinti kötelező számítás. Ez azt jelen ti, hogy az 
erre nézve kitűzendő határidőtől kezdve minden 
állami, községi es nyilvános számadásru kötelezett 
vállalati számadások többé nem osztrák értékben, 
tehát nem forint krajcárban, hanem koronaértékben, 
azaz korona és fillérekben vezetendők. Mindennemű 
adók, illetékek és jövedékek tehát a kitűzött határ
időtől kezdve koronaértékben iratnak elő. ezen érték 
lesz kitüntetve az okmány- és postabélyegeken, váltó- 
űrlapokon, dohányaink csomagain, általában min
denütt, hol az állam a fizetendő illetéket vagy az 
egyedaruság tárgyát képező cikkek árát feltüntetni 
szokta. Látható ebből, hogy a kötelező szám ítás elő
készítése tömérdek munkát igényel, uj bélyegjegyeket, 
váltókat, számadási, kimutatási, rovancsolási űrlapo
kat, tartályokat sth. kell készíttetni, szóval mindazon 
készletek, melyeken a forint és k ra jcár elnevezés 
szerepel, a lomtarba kerülnek s ezek helyét korona és 
fillér feliratokat viselő készletek foglaljak el.

Nem egyértelmű azonban a koronaértékben 
kötelező szám ítás elrendelése az összes osztrák érté
kű pénzek forgalmon kívül helyezésével, mert a mai 
pénzek és pénzhelyettesítő állam i- és bankjegyek 
közül sok még továbbra is forgalomban marad s ezen 
pénzeket megfelelő névértékűkben mindenki köteles 
lesz elfogadni Különösen hosszabb ideig megmarad
nak forgalomban az ezüst egy forintosok, melyeknek 
az osztrák-m agyar bankban lévő készlete a nemso
kára bevonandó egy forintos állam i papirjegvekkel 
cseréltetik ki. A koronaértékben kötelező számítás 
kezdetével tehát nem mondunk még végbucsút az 
osztrák értéknek, csakhogy az ennek megfelelő, hosz- 
szab-rövidebb ideig még forgalomban maradó pén
zeket szintén koronaérték szerint számítjuk, vagyis 
az ezüst egy forintost két koronának, a tízforintos 
bankjegyet busz koronának stb

Azt sem jelenti a koronaértékben kötelező szá
m ítás megkezdése, hogy már eljutottunk a célhoz 
vagyis, hogy a valuta rendezés befejeztetett. Ezen 
várva-várt végeredmény csak akkor következik be. 
midőn az állam és az osztrák-m agyar bank felveszik 
a készfizetéseket, a mi azt teszi, hogy araiiynval vágy- 
mindenkor beváltható, tehát aranyat képviselő állam i-, 
illetve bankjegyekkel fizetnek. Csak ezen időpont 
bekövetkeztével lépünk fel teljesen az aranyérték 
m agaslatára s csak akkor, ha képesek leszünk arany
nyal fizetni, szűnik meg pénzünk értékének ingado
zása s az többé a külföldi valuta árfolyam ának 
emelkedése által nem lesz kitéve az ágió hullám zá
sának. Ekkor a mi koronánk, akár ezüstben, papír
ban vagy aranyban fizetünk is a külföldön, minden
ütt egy koronát ér s ezen értékben fogadtatik el 
fizetésül, mely értéket annak a márkához, frankhoz, 
dollárhoz stb értékviszonya állandóan megállapít. 
Ma a mi koronánk, ha nem aranyban fizetünk a kül
földön, csak 97Vio fillért ér, tehát minden koronának 
márkákra vagy frankokra beváltásánál 2°/io filiért.

zetvén a tengerpartra, meiy itt csak háromszor olyan 
széles, mint a Duna, megnéztük a hajót, meiy elszállí
tásunkra várakozólag pihen a vizen. Tekintetes u r ! 
Ezernégyszáz dunai prope 'Ier összeépítve, mennyiségileg 
nem ér föl ezen egy jármű kai- és beifogiaiataval. Ha 
nőm a takarítási folytonosságot a szobaurakra nézve 
el nem hanyagoiandja, pénzbe nem szorul meg, szűk 
séget szenvedőiig. De finom eljárás és megbízhatóság 
összpontosuljon továboi eijarasaban, mert lakó taplalja 
a háziurát, szobaur a házfelügyelőt. A raszorulás ténye 
kényszeritőieg h it  a szegény emberre, s üzenetileg 
tessen nőm munkásságát nevemben szigorítani, s a 
sarga nyári cipók lcisubickolását elhárítani.

A nagyságos ur az első osztálya helyzetet váltotta 
meg magának, magam a másodlagos utazás élvei: 
kaptam, fizetve a Merikáig. Mindjárt be is hajóztunk, 
csónakazas utján. Mert a part távolsága a hajó közel
ségétől csónaki közvetítést tett szükségessé.

A részemre kiutalvanyozott szobában osztás műve
letét hajtottuk végre egy szabómesterrel. Hajón a ház 
felügyelők becsülete tetem e, : > •. mint Európában. Mer: 
én az első emeleti ágyat kaptam sorsbcli gyufuhuzas 
utján, a szabó pedig ez utón a fildszinti ágy könnyebb 
hozzáférhetőségét loglalta c . GNupán az szolgait nein.-z- 
menyemül, hogy az agyba fekvés kizárólagosa i hajtőn a 
közvetítésével volt eszközölhető. Tényleg.

Továbbá, ha a level nctáni hibái, nagybecs i i gazi- 
tás révén, nyilvánossági jogot nyernének, esedezem azt 
igéretszerüleg jövőre is megcselekedni.

Melylycf, postai késedelem eshetősége miatt, ezen
nel zárom levelemet stb. stb.
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[ 100 koronánál tehát mar 2ö/io veszítünk s ez onnét 
van, mert a készfizetés még ki nem mondatott és a 
ki koronáinkat a külföldön elfogadja, nincs bizto
sítva arról, hogy az állami pénztárainknál vagy bár
minő nyilvános pénztárnál bárm ikor a névleges 
értéknek teljesen megfelelő aranypénzre beválthatja.

Azon időponttól azonban, midőn pénzünk név- 
értékének teljesen megfelelő forgalmi értékkel birand, 
még messze vagyunk s ennek határidejét nem is 
lehet törvénynyel vagy rendelettel kitűzni mindaddig, 
mig a két állam és az osztrák-m agyar bank nem jut 
azon aranykészlet birtokába, mely az aranyban fizet- 
helés cé ljá ra  szükséges. Mintegy kétharmada a szük
séges aranynak már he van szerezve s eddig az 
arany beszerzés nem is ütközött nagy akadályokba ; 
de. hogy miként alakulnak a viszonyok a jövőben, 

j nem-e merülnek fel a szemhatáron oly fellegek, 
melyek viharral fenyegetik a világot és az arany- 
áram ot megakasztják, vagy nem-e alkotnak az észak- 
am erikai Egyesült-Államok oly intézkedéseket, melyek 
folytán az aranynak ezen állam okból nagymennyi
ségben kiözönlése meggátoltntik, azt tudni nem lehet 
minélfogva emberi szám ítással azon időpontot sem 
lehet biztosan megállapítani, midőn az állam nak és 
banknak már meg lesz a készfizetések feltételéhez 
szükséges aranya. E szerint tehát a koronaértékben 
kötelező szám ítás elrendelése csak merő formaság
nak tűnik fel az avatatlan előtt, mely a viszonyokon 
mitsem változtat, mert pénzünk állandó s a név
értéknek mindenkor és mindenhol megfelelő-forgalm 
értékét nem biztosítja. E nézet azonban téves. Igaz, 
hogy. mint fentebb kifejtettük, a kötelező számítás 
megkezdésével még nem ért véget a valutarendezés 
S ez által a célhoz még nem jutottunk hl. de tagad 
hatatlan, hogy ezen intézkedés mégis jelentékeny és 
igen fontos lépés lesz a cél felé. A kői onaértékben 
való kötelező szám ítás megkezdése által ugyanis a 
két állam pénzügyi korm ánya kétségbe nem vonható 
bizonyítékát adja annak, hogy a valuta-rendezés 
komoly cél. Kde!ig ebbeli törekvéseinek komolyságát 
a külföldön itt-ott kétségbe vonták, de ha egyszer 
koronaértékben kezdünk szám ítani, vagyis az uj é rté 
ket a forgalomba tényleg bevezetjük, többé senki sem 
vonhatja kétségbe törekvéseink kom olyságát. E lépés 
megtétele után ugyanis hátra többé nem, csak előre 
mehetünk, az osztrák értékel szégyen és a kudarc 
okozta rendkívüli károk nélkül többé vissza nem 
állíth atjuk , s mivel a koronaértek az arany valu
tára van alapítva, arról sem lehet többé semmi 
szó. hogy egyet gondolunk s aranyérlék helyett vagy 
az ezüstértéket, vagy a kettős értéket vezetjük be. 
A koronaértékben való szám ítások megkezdése után 
tehat el kell hinni mindenkinek, hogy komoly törek
vésünk a célhoz eljutni, mely cél nem más, minthogy 
arany pénzt használó, aranyával fizető állam  legyünk

És ezen cél elérésének a je lze tt intézkedés által 
bizonyítása rendkívüli előnyöket igér, meri meggá
tolja a külföldi valuta árfolyam ának további emel 
kedését, vagyis pénzünk értékének hanyatlását, mivel 
ha a külföldön többé nem kétkednek abban, hogy 
koronánk, ha nem is azonnal, de rövid idő múlva 
aranynyal lesz beváltható, nagyrészben elenyésznek 
azon okok, melyek m iatt pénzünk valódi értékét 
annak névértékénél kevesebbre becsülik.

M á s o d ik  I c c é i .

Jobbadán kihajózott a sik tengerre, ichajózott a 
csatornán s az an ;o! partokon feladta második levelét, 
melyből átveszem a következőket :

Csupa viz. csupa viz és kö/.büi laknak az ángliusok 
A vizközi állapot kórnyulailasait tekintetem nem lathatja, 
a térbeli távolság miatt. A mi pedig a szabó-laktars 
horkolását illeti, a térbeli közelség miatt kellemetlenül 
érint. Bizonyara igaz. hogy a tekintély jutalma szenve
dés. mert első emeleti úri agyamból a hajó mozgása 
miatt már két Ízben földszintre hu.coikodtatn, felmon
dás nélkül, éjjel, almomban. Goromba ébredés, de jo g 
orvoslat kizárvi, mert a hatóság az állam nyelvezetét 
nem érti.

Első reggel átkeltem az elsőrendű heiyzct m eg
tekintésére. hogy a nagyságos ur ruháinak és cipőjének 
kitisztasat személyesen eszközöljem. Egy tengerész meg
állított és kérdezte, hogy mit akarok szándékommal 
fin nem mutattam be magamat személyileg, mert a 
személyazonosságot ismeretlen egyéneicKel szemben meg
válogatom, csak a tovaob haladást akartam folytatni. 
Ekkor ö meglökött, mire kalapom a tengerbe esvén, 
készuit Nagy Jánosnál Cegléden, őrükre elvesztettem 
fejemről a hazai ipart.

Ha a tekintetes ur a IV —X. kerületi c!uijar«<á -• 
•>al szíveskednék följelenteni az ügyet elbirtUa, céljából, 
nem a kalap végett, de hogy idegenbe is eréiylyci 
képviselve le 'yen ,z ipar joga .:s a in tgyars.ig védelme. 
Num értesítését a kalapra vonatkozólag in:I.ütni kérem, 
mert a sajnalat és 2  frt 50 kr. veszte,:g szívfájdalma 
erősen hatna ra.

Melylycl maradtam stb.

1893. ju liu s  16.__________
Ez lesz a koronaérlékben

szám.
-számításkötelező

kimondásának közvetlen és igen becses eredménye 
s ezért válik szükségessé ezen határidőnek lehetőleg 
mielőbbre kitűzése.

Turisták kirándulása.
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A Magyar Turista-Egyesület budapesti osztályá
nak busz tagja jú lius hó «-án délután két órakor 
érkezett meg a pribóci vasúti állom ásra, a hol Lehotcky 
Vilmos, a luróci turista osztály ügyvivő alelnüke 
fogadta őket. Kevés pihenő után kocsikra ülve a 
társaság, a gagyeri völgy bejáratúig hajtatott s meg
tekintette a blatnicai várrom ot és a völgy cgv részét.
A kiszabott idő rövidségénél fogva csak kevés ideig 
időzhettek a turisták a gagyeri völgyben s ismét 
kocsira ülve, visszatértek a pribóci állom ásra, hogy 
az esti szem élyvonattal m egérkezhessenek Turóc-Szl.- 
Mártonba. Nyolc és lél órakor robogott be a vonat 
a mártoni állom ásra. Itt az idevaló osztály küldött
sége fogadta a vendégeket s a városba kalauzolva 
őket, megtörtént az elszálláso lás. Elszállásolás után 
pedig a Pátsch-féle  vendéglőbe gyülekeztek, a hol 
tiszteletükre bankett rendeztetett. A kedélyes vacso
rázás közben az itteni osztály nevében az ügyvivő 
alelnök köszöntötte fel a budapesti kollégákat, a kik
nek részéről, Dr. Boehkor Károly egyetemi tanár és 
Fialow ski L ajos főgymnásiumi tanár mondott köszö
netét a turóci osztálynak a sziyes fogadásért.

Másnap — 9-ikén -  reggeli hét órakor kocsira 
ültek ismét s az itteni turisták nehányával, valamint 
néhány a turistaságot pártoló hölgy nagyra becsült 
kíséretével megerősödve, a suttói vízeséshez hajtattak.

A vízeséshez vezető völgy bejáratánál, Szokol 
faluban, nemzeti szinü zászlókkal diszitet t csinos 
diadalkapu várta a kirándulókat »lsten hozott* fel
irattal. A díszkapu, valamiut csop ortja  az ünneplő 
ruhába öltözött falusi népnek, kellem es meglepetés volt 
a budapestiekre. A fogadtatás rendezői minden esetre 
elism erésre méltó fáradságot fejtettek ki s erkölcsi 
jutalm uk legyen a budapestiek kedves em léke, melyet 
ez alkalomból magukkal vittek.

Rövid pihenő után a társaság megindult a völgy
ben. hogy mielőbb lássa a vízesést. Mintegy másfii 
órai gyalogolás után végre megérkezett a társasa; Stubny 
a vízeséshez, a melynek nagyszerűsége egészen meg
lepte a vendégeket. Ezután Petrik Lajos tanár két 
fotográfiái felvételt téve, a kirándulók visszavonultak 
Pátsch vendéglősnek zöld ágakkal körített asztalai
hoz, hogy fáradságukat kipihenjék és szom jukat olt
sák a vizzuhatag állal kellem esen lehűtött sörrel 
Majd a szórakozások különféle nemei következtek, 
inig végre tizenkét és fél órakor megkezdődött a: 
ebédelés. Ekkor érkezett meg az árvamegyei küldőt!- 
ség, Surina főjegyző vezetése alatt.

Mondanunk sem kell, hogy az ebéd jó l Ízlett 
miközben megeredtek a lósztók is, úgy a budapestiek 
mint a mártoniak részéről.

Ebéd után a falu kicsije s nagyja táncra per
dült a véletlenül oda vetődött cigány zenekar talpalá- 
valója mellett. A falusi nép tánca és jó  kedve min
denkit meglepett s annyira vonzó hatással volt, hogy 
a kirándulók közül többen szintén táncra kerekedlek.

Hat óra felé já rt az idő, midőn a budapestiek 
vezetője, Dr. Marinovich Imre, harm adszor inegfujta 
kürtjét az indulásra és kénytelen-kelletlen megkez
dődött a lefele vonulás.

A faluba leereszkedve előállottak az árvamegyei 
fogatok s a mi kedves vendégeink érzékeny búcsút 
véve kocsira ültek. A fővárosból jö tt  vendégek név
sora (a mennyiben az előre bejelentett névsor 
változott) a következő : Bérci Ede, főgymnasiutni 
tanár. I)r. Boehkor Karoly, egyel, tanár (Budapest),
Döry Gyula. Dr. Félegyházi Elek, ügyvéd, I)r. Fialowsky 
Lajos, fögymn. tanár, Dr. Fodor Antal, ügyvéd, Rolfeld 
Pál, mérnök, Dr. Kosa Zsigmond. kir. ügyész (Debrecen)
Dr. Körnvei Ede. ügyvéd, Linhart József, fővárosi 
mérnök, *Dr. Marinovich Imre, k. jogügyi fogalmazó,.
Mártonli László, könyom da-intézet tulajdonos, Moser 
János, kereskedő, Dr. Németh Imre. ügyvéd, Petrik 
Lajos, ipariskolai tanár. Pfinn József, vas. mérnök,
Ifj. Stoffer József, joghallgató. Dr. TódorfTy Domokos, 
kir. járasb iró . Dr. Traibcr Vince, kir. törvényszéki 
biró, Veégh Elek, kereskedő.

A turóci osztályt a kiránduláson tizenkét tafl 
képviselte. A kirándulásban részt vett hölgyek név
sora ez : Fekete Miklósáé, Boldis Ignácné, Révész 
Lajosné. Rudak Endrém*. Dubovszky K aiolin , Bock 
Júlia, Topercer Anna, Bulyovszky Mariska, Topercjr 
Irén.
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29. szám . Turóc-S zenl-.M árton.

„ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó "
T eljes tisztelettel kérjük azokat a t. előfizető

d e t ,  a kiknek előfizetésük a múlt hó vógóvel le járt, 
}Ziveskedjenek ezt mielőbb megújítani, nehogy a lap 
küldésében késedelem történjék

A „Felvidéki Híradó" előfizetési á r a :
Egész é v r e ..............................4  frt.
Kél » ..............................2 »
Negyed » .............................. 1 »

Egyúttal van szerencsénk felkérni mindazon 
előfizetőinket, kik előfizetési dijakkal hátralékban 

vannak, a hátralékot m ielőbb kiadóhivatalunkba 
eljuttatni szíveskedjenek.

A „Felvidéki Híradó"
kiadóhivatala.

H Í R E I N K .
—  Fényes esküvő volt Besztercebányán folyó hó

2-én. E  napon vezette oltárhoz Mockovcsák János ag.
főespercs jegyesét, Márkus Jolán kisasszonyt, az 

Ltani ag. ev. egyház leányiskolájának tanítónőjét. Az 
esketési szertartást Sárkány Sámuel bányakerületi ág.

. püspök végezte. Esketés után a lakodalmas nép 
menyasszony anyjának lakásara hajtatott. A püspök 

tiszteletére esteli 9 óra felé, az ag. ev. legényegylet 
tagjai lampionok világítása mellett vonultak a meny- 
asszonyos házhoz s  nehány dalt énekeltek e l ; majd a 
daiegylct karmestere intézett szép beszédet a püspök
höz, mire ez válaszolva, beszédét igy fejezte b e : >Isten 
áldja meg a hazát, ezen várost, az itt egybegyűlteket 

azoknak bármely valláshoz tartozó egyházait.* A 
püspök másnap haza utazott Pilisre.

— Közgyűlés. Turóc vármegye közönsége július 
2-én rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a többi

között targyaltatott a belügyminisztériumnak ama ren
deleté, melyben a szolgabiróságnak és járásbíróságnak 
egy közös székhelyre való csoportosítását rendeli el. 
A körül folyt a vita, hogy Stubnyafürdö, avagy Znió 
váralja legyen-e a közös székhely, miután jelenleg a 

:olgabirói hivatal Stubnyafürdön, a járásbíróság pedig 
Znióváralján van elhelyezve. Hosszas vitatkozás után 
r.avazatra bocsáttatván a dolog, 44 megye bizottsági tag 
tubnyafürdö mellett, 14 pedig Znióváralja mellet 
zavazott. így tehát több mint valószínű, hogy a járás

bíróság atkóitözkodik Stubnyafiirdörc.
— Nagy tűz volt Turanban július hó 10-én a dél

előtti órákban. A liiz 9 óra tájban ütött ki s oly ro
hamosan terjedt, hogy rövid pár óra múlva 56 ház s 
nellékcpülctciknek elhamvadt maradékai voltak latha- 
:ók. Mint halljuk tetemes kártól menekült volna meg

község, ha a nép megengedi Demeter, ottani tűzoltó- 
parancsnoknak, hogy az, egy a tűzzel határos háznak 
födelét lehúzhassa. így azonban ezen hnzba belekapva 

tűz, innen rohamosan terjedt tovább. A tűz oltasa 
körül elismerésre méltó bu/.góságot fejtettek ki a töb
bek k ö zö tt: Marossányi vasúti forgalmi hivatalnok, D e
meter turáni tűzoltó-parancsnok és Fischer Lipót kii- 
cseni lakos.

— A turóemegyei turista osztály két tagja, Révész 
.ajos és Fehér János, Arató Frigyes szegedi felsőbb 
leányiskolái tanárral együtt arra határozta el magat, 
hogy Májtonbol — a havasokon átkelve —  a rajeci 
fürdőig fog gyalogolni. E  kis tars.isag folyó hó 1 1 -én 
reggeli 7 órakor kelt útra s járat an utakon menve 
délután 4 órakor Kunyerad faluba érkezett, cs igy fél 
ot órakor a  fürdőbe érkezett volna a legjobb condició- 
bán, ha Kunycrád faluban Kohn N. ur vendégszerető 
házában fel nem tartóztattatik. így azonban a turisták 
csak este 7 óra tájban érhették cl céljukat. Megérkezve 
a fürdőbe, a fürdő igazgatósága igen előzékeny barat- 
sággal fogadta őket s elszállásolásukról és fürdőről 
legott gondoskodott. Midőn ezért lapunk Utján 
kifejezik köszönctüket, egyúttal kifejezést adnak ama 
tapasztalatuknak is, hogy e kies fekvésű fürdőben 
nemcsak a legnagyobb rendet, liánom az igazi magyaros 
szellemet is feltalálták, úgy, hogy alföldi kollegájuk 
Szegeden gondolta magát lenni. Különben alföldi turista 
kollegánk abban is nagy örömét telte, hogy 1 rencsén 
megyében még a falusi mesteremberek is magyar fel
irattal jelölik lakásukat. (Valóban követésre mcitó példa. 
Szcrk.)

— Meghívó a Stubnyafürdóbcn folyó évi júliu- 
hó 30 an rendezendő »Anna b á lra * .  Kezdete este pont 
 ̂ órakor. Belépti díj személyenként 1 frt. A tiszta jö 

vedelemnek kétharmad része gyógydíjra, cgyharmad 
része a »F. M. K. E.« javára fordittatik. Délután 5 óra
kor a parkban léghajók felbocsátása, este tüzjáték lam
pionok i s  görög tűz.

« K  I . V  I  ■ > K U  ■  | I  ■  H  A  l t  Ó.
bán, s annyi tanulságos tapasztalatra szolgáltatott alkal
mat, hogy lapunk egyik barátja feltette magában, 
miszerint azokat a jövőben való miheztartás végett 
összegezi s lapunkban közzé fogja tenni.

— Évzáró vizsgálatok. A mosóci izr. népiskolá
ban — melyben más vullnsú gyermekek is nyernek 
oktatást, — július lio 2-án tartattak meg a nyilvános 
évzáró vizsgálatok, a község előkelőségei és a vidék 
nagyszámú tanügy barátainak jelenlétében. A vizsga ve 
zetéscről az iskolaszék elnöke, Braun Vilmos. Dr. Len 
csó János orvos javára lemondván, utóbbi elfoglalta az 
elnöki széket, mire a tanulók a »Szózatot* énekelték. 
A feleletek meglepők voltak Siíbcrstein Ede igazgató- 
tanitó buzgó működését különben eléggé mutatja ama 
körülmény is, hogy iskoláját oly városok és községek
ből is látogatjuk, a hol jó  hírben álló iskolák vannak. 
Az eredmény, különösen a magyar nyelvben tanúsított 
előmenetel, arra indította az elnököt, hogy a tanítónak 
elismerését fejezte ki az isko aszék nevében Tudósitónk 
szerint ezen iskola valóságos hazafias missziót tcljesit, 
az ottani tót feiirusos iskolával szemben. A vizsgát a 
Hymnus éneklésével fejezték be a tanulók.

—  Áthelyezés. A helybeli allami óvoda óvónője, 
Hegedűs Vilma kisasszony, a vallás és közoktatásügyi 
minisztérium által a Tót Prónáti felállítandó ovódához 
helyeztetett át.

Meghívó. A bisztricskai önkénytes tűzoltó-egylet 
111a tartja a »kucserkovo* nevű ligetben juliálisát. Be
lépti d í j: tetszés szerint. A tiszta bevétel az egylet 
javára fordittatik. A mulatságnak este folytatása lesz. 
Kedvezőtlen idő esetén a mulatság július hó 23-án fog 
megtartatni.

A körmócbanyai all. fórealiskolanal fennálló Alumneumba az 1893/4 tanévre egy ingyenes és 20 m ér
sékelt dijat fizető tanuló vétetik fel. Azon tanulók, kik 
ezen tápintézetbe felvétetni óhajtanak akár ingyen, 
akar mérsékelt díj melleti, kötelesek »A körmöc 
bányai Alumncum egyesület igazgatóságának* cím
zett, múlt évi iskolai- és szegénységi bizonyitvanynyal 
felszerelt bélycgtelen kérvényeiket legkésőbb folyó évi 
augusztus hó 1-éig Köt möcbányára bérmeutve beküldeni. 
Később beérkezett kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Az egész évi 70 frtnyi dijat fizetők száma kikötve nincs, 
s jelentkezhetnek az iskolai beiratások alkalmával a 
tápintézeti igazgatóságnál. A mérsékelt és teljes dijak 
fele minden fél év elején azaz september és február 

lsején előre fizetendő. Körmöcbányán, 1893 ik évi 
julius hó 8 án. —  Fsotka Ferenc, alutnneumi igazgató

—  Nyilvános nyugtázás. A turóemegyei turista 
osztály pénztárában újabban tagsági dijaikat lefizették

folyó évre : Epstein László és Zednik József urak 
Egyúttal felkéretnek a T . tagtars uiak, hogy tagsági 
dijaikat az osztály pénztárosához miciöbb beküldeni 
szíveskedjenek. A nyugtázások az ügymenet könnyítése 
végett a Eelv. Híradóban fognak eszközöltetni.

— Nagy riadalom volt Turóc-Szt.-M irtonban 
hó 11 én. Ugyanis a Dóm szomszédságában lévő har
madik haznak istállója kigyúladt s a tűzjelzésre mindenkit 
páni féielem fogott cl, miután erős szel fújt. Szerencse, 
hogy a tüzet idejében észrevették s ejég volt pár veder 
ví z  a pusztító elem elfojtásához. Hogy miként fogott 
tüzet az istálló, titok födi; mindazonáltal nem ártana

ar ilyen esetekben is bizonyos szigort alkalmazni a 
vigyázatlan haznéppel szemben.

— Polhora fürdőben, mint onnan bennünket érte 
itenek, a viz biztosítására célzó kutmelyités és csöve

zés sikerre vezetett, a mennyiben most mar az eredeti, 
higitatlan »sósviz« jut felszínre. Az időjárás kedvező s 
a vendégek száma napról-napra szaporodik.

— Köszönet-nyilvánitas. Lapunkban jelentést te t
tünk annak idején ama gyermek-sziniclöadásról, n.■•'vet 
Blumenfeld Fülóp, a ruttkai ong népiskola taniioja ion 
dezett tanítványaival, iskolájának tanszerekkel való fel 
szerelése céljából. Blumenfeld Füiöp tanító most lapunk 
utján is köszönetét mond az ottani »Társas-kör« elnök 
ségének és az egyes tagoknak ama szívességért, hogy 
a »Társas-kör* tulajdonát képező színpad neki, a tan
ügy érdekének szemeiőtt tartásával, készségesen áten- 
gedtetett. ,

—  A hülyék és gyengeelmójüek budapesti intézetében vasárnap délelőtt tartottak meg az évi záróvizs
gát a nagy közönség, a tan- és szakférfiak, az orvosok 
nagy részvéte mellett. A vizsgalatok sorát az ovóinté- 
zeti növendékek nyitották meg. A/, óvónő, Kiss Vilinosné, 
méltán nagy dicséretet érdemel. A kis növendékek 
között két olyan is volt. kik beszélni egyatalán nem 
tudtak s nehány havi tanítás után inogis meglepő ered
ményt értek cl. A kezdők, kiket Straubcr Jakab tanító 
tanított, szintén szép eredményt tudtak felmutatni. A 
növendékek nagy előmenetelt tanúsítottak a : írás. olva
sás és számolásban és tájékozottsággá! adtak a felele
teket. Legérdekesebb volt a haladók vizsgája. Ezek 
mar 3 —4 év óta időznek az intézetben. Magyarország 
földrajzából és történetéből, a mennyiségtan — és külö
nösen a magyar nyelvtanból, igen jól vizsgáztak. A 
haladók tanítója : l’urth Lajos Karoly. A vizsga bevé- 
geztévcl a növendékek több dalt adtak elő, végül 
Kölcsey »Himnuszát.* Majd egy kis növendékleány, 
Valent Etel alkalmi beszédet mondott, mely annyira 
meghatotta a közönséget, hogy maga a/, elnök, Szé- 
nnssy Sándor dr. is, ki a beszédre válaszolt, beszédét 
a megindultságtól folytatni nem bírta. Dr. S/.énássy 
első sorban köszönetét mondott az igazgatónak, ki az 
intézetet megalapította, mely áltál száz meg száz s/.ulc 
lesénél fogva szerencsétlen embert visszaadott a társa-

1893. ju liu s  16.

Színészét. Jani János szintarsulata c hó , 3 ®n | dalomnak. Elismerését fejezte ki végül a faradságot
utazott cl Turóc-Szt.-Martonból Nagy-Szőllósre. IC m 
gyár színtársulat több mint hat hetet töltött városunk

| nem isincró tanítóknak. A tornavizsga után a közönség 
j az igazgató kalauzolása mellett megtekintette

— Magyar ország varosai. Minden modern nemzet 
politika arra törekszik, hogy az ország kultúrájának, 
iparának, kereskedelmének ne csak egy központja le
gyen, hanem a főváros mellett az ország nagyobb váro
sai teremtsenek centrumot, a melyben élet pezsegjen, 
a mely iránt szabjon egész környékének. M agyarország  
városai, dicséretes buzgalommal versenyeznek, hogy 
társadalmi vagy politikai utón egy arányban fejlődjenek 
a fővárossal, hogy a megyék fővárosai a szó legigazabb 
értelmében fővarosok legyenek, a melyek magukba 
gyűjtik az erőt, a képességet, a talentumot, a megye 
erkölcsi és anyagi tökéjét. Különösen fontos ez a je
lenség most. a mikor a magyar nemzet a honfoglalás 
ezredik évfordulóját, a milléniumot készül megünnepelni.
A városok mutatják majd az ország igazi képét, fejlő 
désük lesz a mi energiánk fényes bizonyítéka. De váj
jon  ki ellenőrizheti a városok polgárainak lázas, de zaj
talan munkáját, hogyan ismerheti meg Budapest, az 
ország szive, a keletkező apró fővárosok képét, mi is
merteti meg a varosokat egymással, hogy jótékony 
eleven áramlat lüktessen mindenütt, ahol munkás kezek 
dolgoznak a jövő demokratikus Magyarország m egte
remtésén ? A Festi N apló  vállalkozott arra a nehéz, de 
szép feladatra, hogy az ország városait a magyar kö
zönségnek bemutassa. Id/'iküzönként egy-egy m agyar vá
ros kim erítő m onográfiáját közli, nem annyira a város törté
netét írva le, mint inkább jelenlegi képét, eleven, szemlél
tető formában, hogy a monográfia egyszersmind k e lle 
mes olvasmány is legyen. Bemutatja a városok kulturális 
intézményeit, egyesületeit, hatóságait, iparát, kereske
delmét, irodalmat, embereit és társadalmát, egyszóval 
értékét és szerepét az ország életében. De kiterjednek 

Festi N apló  monográfiái azokra  a  k íván alm akra is, 
amelyeket egy-egy varos polgársága érez s felhívja a 
városok érdekeinek megvédésére, jogos követelményeik 
kielégítésére, pártfogasukra és támogatásukra a kor
mány figyelmét. A közönség nagy szimpátiával kíséri 
a Festi N ap ló  vállalatát s figyelmével, érdeklődésével 
munkájában elő is segíti. Talán még soha egy m agyar 
újságot se támogatott a közönség olyan feltűnő módon, 
mint a Festi N ap ló  t amióta formát csereive, tartalmú
val és szellemével a magyar sajtót dominálja. Ezt az 
érdeklődést és támogatást megérdemelni icsz ezután is 
főcélja a Festi Napló-wak. Felhívjuk o vasúinkat lapunk 
mai számában közzétett hirdetésére.

A M agyar H írlap  elhatározta, hogy a »holt sze
zont *, a mely az újságokra nézve nyaratszaka rende
sen bekövetkezik, egyszerűen kitörli az újságolvasók 
szótárából.

A »Magyar Hírlap* különös súlyt helyez arra, 
hogy a most következő nyári félévben lehetőleg még 
több és még érdekesebb közlésekkel szolgáljon olvasói
nak, mint az elmúlt félévben.

A »Magyar Hírlap* ambicionálja, hogy az újsá
got épp a nyárrá tegye érdekfeszitövé és gazdagga.

A »Magyar Hirlap* az eddiginél is különösebb 
gondot fordít most a szépirodalmi olvasmányokra. Min
dennap, minden számában két regényt ad közre és 
rendszerint két tárcát közöl.

A »Magyar Hirlap* már július elsején megkezdi 
Benedek  Eleknek, a közönség kedvencének

Huszár  Anna
cimü eredeti nagybecsű regényét, a melynek kizáróla
gos közlési joga a >.Magyar Hirlap«-é.

Ugyancsak még az uj évnegyed elején közreadja
Abongi Árpádnak, a hírneves elbeszélőnek a 

Magyar Hirlap pályázatán 5°  aranynyal jutalm azott 
elbeszélését

A „M esem ondói t,
melynek kizárólagos közlési joga szintén a »Magyar 
Hirlap «-é.

A »Magyar Hirlap* politikai iránya marad válto
zatlanul a régi. megmarad az ezidöszerint egyed l álló 
ellenzéki, de pártpolitikát nem üzó, föltétlenül liberális  
napilapnak.

A »Magyar Hirlap* következő hónapjaira ezen
felül a legérdekesebb regények és elbeszélések vannak 
már előkészítve, a külföldi irók közül Ohnettől, Dau- 
detiól, Zolától. Ruydard Ryplingtől, Ridder Haggard- 
tól, a magyarok közül rendes belső dolgozótársainktól 
Ambrus Zoltánról, Bródy Sándortól, Szemere A ttilától, 
Tóth Bélától stb.

A »Magyar Hirlap* főszerkesztője Horváth Gyula 
orsz. képviselő, fel. szerkesztő Fenyő Sándor. Dolgozó
társai : a magyar irodalom és zsurnalisztika legkiválóbb
tagjai.

A le golcsóbb és legterjedelmesebb napilap; Egy 
| hónapra úgy a vidéken, mint Budapesten 1 frt 20 kr.

A MAGYAR HÍRLAP kiadóhivatala
József-körul 47.

N y i 111 é r .
(Az u rovatban foglaltakért nem viUlal felelősséget a Szcrk.)

Egész selyem, mintázott Foulárdokat (mintegy 450 
külömbüzb fa jban ). m éterenként «.'> krU l 3  fr t  15 
krig  valam int fekete, feltár és szines selyem szö
veteket nő krlól 11 frt H.-, krúj szállít — sim a. kocz- 
kas. csikós, virágos, damaszolt minőségben (m integy 
210 féle dispositió és 2000 különbőzé szin és á r 
nyalatban) szállít postabér és vámmentesen H r i i -  
■ i 'r l t r r x U .  cs. kir. udv. szélű ié) n e l y c n i i g y a r a  
J l i i r l c l i t i e i i -  Minták póstafordnlóval küldőinek. 
Svájczba czim zetl levelekre 10 kros és levelezőlapokra

5 k - j i  bi l y i ;  r a j t  t t t  1 1 •
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Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szent-m ártoni királyi járásb íróság  mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sorlo András
nak. Jelsovszky János elleni végrehajtási ügyében. 
Kis-Selm ec községben fekvő: a) a kis-selrneci 7 szám 
telekjegyzőkönyvben +  4., 5., 7. sorszám alatt felvett, 
Jelsovszky János, kiskorú Jelsovszky Anna, Majtán 
János, Majtán György. Majtán férj. Kram ár Zsuzsi. 
Sorlo András és neje szül. Jelsovszky Anna és Szkoknva 
András nevére irt külsőségre 83 frtban,

b) az ottani 125. szám telekjegyzőkönyvben I. 
1., 3. sorszám alatt felvett, Jelsovszky János, F ischer 
Arnold, Majtány János, Majtánv György, Majtánv férj. 
Kramár Zsuzsi, Jelsovszky András és kiskorú J e l 
sovszky Anna nevére irt külsőségre 40  frtban,

c) az ottani 149. számú telekjegyzőkönyvben 
-f- 1— 2. sorszám alatt felvett, Jelsovszky János, 
Stípala András és neje szül. Matisz Zsuzsanna, Maj
tány János és Majtány György nevére irt házra s 
beltelekre 160 frtban,

d) az ottani 166. szám telekjegyzőkönyvben I 
1. sorszám alatt foglalt, Jelsovszky János. Fischer 
Arnold, Jelsovszky András, kiskorú Je l  tovszky Anna, 
kiskorú Strapetz János, Majtány György és Majtány 
férj. Kram ár Zsuzsi nevére irt külsőségekre 72 frtban,

és e) az ottani 199. szám telekjegyzőkönyvben 
-4- 1. sorszám alatt felvett. Jelsovszky János. Stípala 
András és neje született Matisz Zsuzsanna, Majtán 
János, Majtán György és Majtán férj. Kramár Zsu
zsanna nevére írt külsőségre 48 frt ezennel m egálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanság az 1893. évi július 
hó 27-ik napján, d. e. 10 órakor. Kis-Selm ec község
ben a község házánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alúl is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság becs- illetve kikiáltási árának 10% -á t 
készpénzben vagy óvadék képes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy pedig a bánatpénz
nek a bíróságnál lett elöleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elösmervényt átszolgáltatni.

Kelt Turóc-Szent-M ártonban, 1893. évi feb
ruár hó 4-én.

Medzihradszky.
kir- nljárásbiró.

197. vh. sz .1893 .

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 

102. §-a értelmében, ezennel közhírré teszi, h-tgy a 
tekintetes turóc-szent-m ártoni kir. járásb íróság  l ; , ' a 
számú végzése által turóci kereskedelm i és hitelin 
tűzetnek, Brvenik András. Holla János. Vavak György 
ellen 59 frt tőke es járu lékai ere jéig  elrendelt kie
légítési végrehajtás foganatosilasa alkalm ával birói- 
lag lefoglalt és 400 frtra becsült 2 pej kanca. 1 fekete, 
1 pej ló hámmal. 1 fatengelvü szekér. 1 fekete tehén, 
1 néka és 1 szürkés ökörből álló ingóságok 59 frt 
tőke, ennek 1892. év decem ber hó 15. napjától já ró  
kamatai 17 frt 67 kr. m egállapított eddigi 1 írt 50 kr. 
je len  hirdetményi és az ezu'áni költségek erejéig 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a turóc-szt.-m ártoni kir. já r á s 
bíróság 1841. sz./p. 893. kiküldést rendel') végzése 
folytán Brvnik András s társainál Podhragyon leendő 
eszközlésére 1893-ik ev julius ho 31-ik napjan ik d él
előtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében, a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. §-ában m egállapított feltételek 
szerint lesz fizetendő.

Kelt Turóc-Sz t-Mártonban, 189 5. évi ju lius 8 an.
Zathurecky Jenó.

kir. bírósági végrehajtó .

1943 sz."

Árverési hirdetményi kiv.onat.
A turóc-szent-m ártoni kir. já rásb író ság  mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a znió- 
váraljai kölcsönös segélyzŐ pénztárnak Durkovils 
András elleni végrehajtási ügyeben Alsó-S'.ubnya 
községben fekvő :

a) az alsó-stubnvai 5. sz. telekjegyzökönyvb- n 
A 1. 1. sorszám alatt felvett s Durkovils András 
nevére irt belsőség állagára, és

b) az ugyan azon telekjeiryzőkönvvben A. I 1. 
sorszám alatt felvett s Durkovils András és Agrilola 
Anna nevére irt ingatlanság haszonvételére és az 
ingatlanon találtató  felülépitm énvre 56 frt 10 kr.

illetve 507 frt 10 kr. kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb m egjelölt ingatlanság 
az 1893. évi augusztus hu 9 ik napján d e. 10 ómkor 
Alsó-Stubnyu községben a község házánál m<igtar. 
tandó nyilvános árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozok tartozunk az ingallaiiság 
becsárának 10% -á t  készpénzbe i. vagy óvadék képes 
értékpapírba1! a kiküldött kezéhez letenni

Kir. járásb író ság  mint telekkönyvi hatóság, 
i  Turóc-Szent-M ártonban, 1893. jun ius hó 23-án

Dávid.
kir. aljárásbiró.

618. tkkvi sz. 1893.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc bzent-mártoni kir. já rásb író ság  mini 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a turóc- 
szent-m ártoni takarékpénztárnak Milec Ján o s ellem 
végrehajtási ügyében S/.ucsán községben fekvő, a 
szucsánvi 31. szám telekjegyzőkönyvben A. I. 1 
és 5 —9. sorszám a la tt felvett s Milec Ján o s nevére 
irt ingatlanokra 784 Irt kikiáltási árban az árverési 
elrendelte és hogy a fennebb m egjelölt ingatlanság 
az 1893. évi aug. ho l-só napján, d. e. 10 órakor. 
Szucsány községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10% -á t készpénzben vagy óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett elöleges elhe- 
lyczéséről kiállíto tt szabályszerű elösm ervényt Alszol- 
galtatni.

Királyi já rásb író ság  mint telekkönyvi hatóság
K eltTuróc-Szt.-M ártonban. 1893. évi áp rilis  12-én.

Medzihradszky,
kir. alj&rftsbiró.

1893. juliuS 10. 29. szám.

K ülönlegesség: B arack -cog n ac.

Az első alföldi cognacgyár részvénytársaság Kecskeméten
ajánlja kitűnő gyártmányú

CÖ
fl cognac-j sült, ü
s melyek tiszta borkivonatból készülnek s jelességükért 16 k iállításon k itüntetve

lettek és orvosi tekintélyek á lla l legmelegebben aján ltatnak. c  |
u

cö Különlegesség: BARACK-COGNAC. —
Kapható: T u rÓ C -S zt.-M A l'to n b ílll, S c h o lté s z  L . urnái. L lp tÓ -S z t.-H ik lÚ S O II,

Q W e is e r  G y u la  urnái. T re n c s é llb c il, ifj. U z s n a y  J ó z s e f  urnái és minden -
előkelő hazai füszerüzletben.

M i n t a  k í v á n a t r a  i n g y e n !  '-5?S
Vetekedhetik a francia gyártmányok bármelyikével.

PALYAZAT
körorvosi állásra.

Dr. Zwillinger Mór elhalálozása 
folytán megüresede tt szuesanyi kör- 
orvosi állásnak választás utján 
eszközlendő betöltése céljából ezen 
nel pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat, kik ezen állásra pá
lyázni kívánnak, miszerint a tö r
vény álta l előirt képesitvényt » 
nyeivösm ereteikel igazoló okm á
nyokkal e llátott folyamodványaikat 
f. évi julius hó 28-ig nekem bemu
tassák.

Ezen állással 500 frtnyi ja v a 
dalmazás s a vagyonos betegek 
gyógykezeléséért törvényhatósági- 
lag m egállapított dijak szedése s 
viszont a vagyontalanok ingyenes 
gyógykezelése s a hivatalos egész
ségügyi teendők ellátása jár.

Turóc - Szt. - Mártonban. 1893. 
évi jun ius hó 27-én.

Ú j h e l y i ,
főszolgabíró.
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K l o l l x e l é s i  l ' e l h i i á i !PESTI NAPLÓ l

m

A P e sti X
leg alább

naponkint kétszer megjelenő politikai napilapra.
M agyarországon a lego lcsóbb, leg tarta lm asab b  és legszebben k iá llíto tt  n apilap , m eg je len ik  m inden 

1 9 - 2 1  oldal és délután 1 s  o ld alny i te r jed elem b en , fö lv ágv a és la p ja i egym ásba ragasztva.
A Pesti Napló főszerkesztője és kiadótulajdonosa:

ifj. Ábrányi Kornél
Felelős szerkesztője:

Barna Izidor.
A Pesti Napló nagy gondot fordit szépirodalmi rovatára, hol mindig

i

K

m

A Pesti Napló szerkesztősége maga köré gyűjtötte az ország legje-

ICS(!b A Pesti'ítaplo bel- és külföldi tudósításai, hírei és táviratai frissek. 1 leíkRiva'6bb. f , “  " ‘f  . .
eredetiek és a legmegbízhatóbb forrásokból erednek. Ipari, kereskedelmi “ W  és lárc4' élénkek 68 firdeke< nVuJ ,;‘nak'
és mezőgazdasági rovatát kitűnő szakírók szerkesztik, llel- és külföldi A Pesti Napló minden vasárnap A gyermskszobanak eimü rovatában
tőzsde rovatai mindig legpontosabbak és legmegbízhatóbbak. Móka bácsi kedvelt meséit közli a gyermekek részére.

#C =*=S S =8=»

A P e sti Napló leg k özeleb b  egy ren dkívül érdekes regény k özlését kezdi meg. A P esti Napló m inden hónapban 2 v áros
unk it m on o g ráfiá já t közli, m ely  örökös irodalm i becsesei b ír  és az elő fizetők , a  kik ezeket ö sszegy ű jtik , azok M agyar-

ország városainak Ilii tö rté n e té t b ír já k ,
E l ő f i z e t é s i  f e l t é t e l e k :

A Pesti Napló reggeli k iad ásán ak , m ely az előzd napon b e é rk e z e tt összes h íreke t magában fo g la lja , teh át a teljes  
Pesti Napló nak  e lőfizetési á ra  Budapesten és a vidékén k o rán  és pontosan házh o z ju t ta tv a ,

Esti es reggeli lap együtt eg yszerre küldve a v id é k re ;
3 írt 50 kr, Egész évro • • 18 Irt -  kr, Negyed évre • • 4 frt 50 kr.
1 frt 20 kr. Fél évro • • • 9 (rt - -  kr. Egy hónapra • • 1 frt 60  kr,

Egész évre 
Fél évre •

Egész évro 
Fél évre •

az esti Is.
■ 14 frt -  kr. Negyed évro -
■ 7 frt -  kr, Egy hónapra ■
Naponkint k é t s z e r ,  reggeli és esti kiadás kiilön-kiilön házhoz vagy postán küldve: 

Hud»|ie.vdein
• 18 frt -  kr. Negyed évre • • 4 (rt 50 kr, Egész évre
• 9 frt -  kr, Egy hónapra • • 1 Irt 60 kr, Fél évre •

Vidéken:
- 20 frt -  kr, Negyed évre 
■ 10 frt -  kr, Egy hónapra

5 frt kr, 
1 frt 70 kr.
ágot járatW *  A PESTI NAPLÓ esti lapjára küliiu is elfogad elöli'/,ötöseket, ugy, hogy,ha valaki más 

és a megszokott njságlúl megválni nem akar, az előfizethet ti PESTI NAPLÓ esti lapjára 2 frt 30  krral.
A  F E S T I  N A P L Ó  K I A D Ó H I V A T A L A .

Budapest. Ferenciek-tere, Bazárépület.
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