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A biztosítás reform ja.
Tudvalévő dolog, hogy a biztosítási ügy 

Magyarországon példátlanul kusza és sze
rencsétlen állapotba jutott. A verseny sza
badságának örvc alatt a könnyelműen ve- , 
zetett. a közönséget lelkiismcrctlcnül kiak
názó s örökösen a bukás lehetőségével küz- 
ködö biztosító társaságok, minden ellenőr- : 
zés, minden akadály nélkül tették tönkre 
a régebben tisztességes irányzatú s fejlődő 
biztosítási üz etet. és pedig éppen azzal, 
hogy jóhiszeműségük és tisztességes nevük 
minden üzelmet leplez és mcgvcdelraez.

A romlás általános minden biztosítási ág
ban, de egyik üzletágban sem tarthatunk 
oly nagy és komoly kalamitasoktól, mint 
az életbiztosítási üzletben. Az általános 
romlás és zavar láttán éppen nem tekint
hetjük kizártnak, hogy amint mar annyi 
biztosító társaság (Patria. Hungária, Vik
tória, Kiónos stb.) megbukott Magyarorszá
gon. úgy ezután is lesznek biztosítási buká
sok. A bukott társaság fizetésképtelensége 
kevésbbé sújtja a rövid lejáratok s kisebb 
dij fizetési kötelezettség mellett szerződő 
tűz- vagy jégbiztosilókat. mint az életbizto
sítókat. Az életbiztosítás hosszú tartamú-, 
a fel néha sok évtizeden át minden megta
karított pénzét díj képen a biztositó társaság
nál rakja le. Ha a bukással ezek a betétek 
elves; nek, már pedig nálunk, a mi hiányos 
törvényünk és kormányzatunk mellett tel
jesen el szoktak ve.,zni. Sok száz cs ezer 
életbiztosító fel nevezetes összegek erejéig 
van megrabolva, s nem egy Család egész 
jö\ő existenciaja —  melyet >biztositottnak« 
véltek — dől össze.

Minden civilizált allam törvényhozásának

gondossága tárgyát képezi ezen eshetőség 
elhárítása. Mindenütt, nálunk is kötelessége 
az életbiztosítással foglalkozó társaságok
nak az úgynevezett életbiztosítási díjtarta
lék gyűjtése. Ez a díjtartalék nem más, 
mint a felek befizetett dijai, összegyűjtve a 
társaságot illető rész levonata után. Ez a 
díjtartalék tehát nem a társaság tulajdona, 
hanem az életbiztosító felek összeségcé. Ezt 
a társadig csak őrzi és kezeli, sajat cél
jaira. vagy elemi karok veszteségeinek fede
zésére. azonban soha fel nem használhatja, 
A tarsa.-ág teljesen tünkre mehet, elveszt
heti minden vagyonát, még alaptőkéjét is, 
—  de az életbiztosítási díjtartaléknak érin
tetlenül kell kikerülni minden hajótörésbői, 
hogy visszaadassék azoknak, akiknek tulaj
dona : az életbiztosító feleknek.

Fajdalom eddig ez Magyarországon csu
pán elméleti elv. A gyakorlatban tapaszta
lat szerint, a biztosítási társaságoknál az 
életbiztosítási díjtartalék vagy egyáltalán 
nincs meg azon mennyiségben, amelyben 
meg lennie kellene, vagy a társaság egyéb 
vagyonával olyannyira összekeveredve ke 
zeltetik, hogy épp úgy kockán forog, es?t- 
Icg épp úgy odavész vagy elsikkad, mint a 
többi vagyon.

Ez a gonosz állapot pedig azért van meg 
tényleg, mert kereskedelmi törvényünk biz
tosítási része l e x  i m p e r f e c t a .  El
rendeli a 455. §-ban, hogy a társasagok 
jelentsék be. miképpen gyűjtik a díjtarta
lékot ; a 486 Jj.ban pedig elrendeli, hogy 
a gyújtott tartalékot micsoda értékekben 
helyezzék el. A társaságok tehát tetszés 
szerint számíthatják ki a díjtartalékot; szab
hatják azt kicsire vagy nagyra ; többet vagy 
kevesebbet vonhatnak le a bruttó díjból

a társaság részére, - -  ha egyszer a dolgot 
bejelentették.

Az elhelyezés módját pedig annal inkább 
tudomásul vehetik, mert az valóban nagyon 
is libertf is. Jelzaiogi kolcsönökben is elhe
lyezhető például a díjtartalék a fekvöség 
nem terhelt fele része erejéig. Tehát e 
szerint megcshetik, hogy a dijtariaiék szőlő 
gazdaságokban helyeztetik cl s ekkor a 
phvlloxera pusztíthatja, vagy elhelyeztetik 
házakban, mcl>ck omladozva, vagy egyébb. 
ként értéket vesztve, sziutén nem garanti- 
rozzak teljesen a díjtartalék integritását. A 
jelzálog kölcsönben való elhelyezés általá
nos hatranya pedig az, hogy a dij tartalék 
szükség esetén nem mobilizálható. Mar pe
dig a felek érdeke az, hogy a díjtartalék 
nemcsak biztosan, de úgy is legyen elhe- 1 
lyczvc. hogy szükség esetén ahhoz való 
igényük rögtön kielégíthető legyen.

Ámde van még egy nagyobb bökkenő 
is. Ez az, hogy a nálunk m€ködő életbizto
sítással is, vagy csak kizárólag azzal fog- 
lilkozó társaságok, nagyobb része külföldi, 
némelyik éppen más világrészben : amerikai. 
Ezek lefizetvén a nevetségesen csekély száz
ezer forintnyi biztosítási alapot s megtévén 
> bejelentéseiket* —  a továbbiakban, — 
t mi a bebő értékkezelést illeti —  abso- 
lute cllenörbheilenek.

Hirdetéseikben milliókról és százmilliók
ról beszélhetne*, de itt, a magyar hatóság 
keze ügyébe: minden anyagi garantiajuk 
positive csupán 1 letett egyszázezer forint,
— sem töb' . sem kevesebb.

Ez nevetséges allapor, —  ebből a bizto
sítási aiapbói egy nagyobb kárfiz.ctinény is 
aiig, hogy éppen garantirozva van Nincs 
olyan magyar hatóság, mely positive meg-

mondh . ,á megvannak-e, hol vannak, mint 
vannak, mily esélyeknek vannak kitéve ezen 
mcsszcfoldi társasagok alapjai, vagy éppen 
életbiztosítási dijtartalékai. Lehetnek ezek 
a társaságok igen solid igen derék intéze
tek, dl < zi legfeljebb idáig is elhatott 
jó hitük, vagy itt léte ; (él jó összekötteté
seik gar;jntii..//,ak F.z mind csak erkölcsi 
garantia, méh < Kimer ;eilegtí ; üzleti 
dolgok;..in p'-dig telje; ; ági garantia, 
pénz, va :ynn /.uW >.• . K- .1 pénznek. a 
díjtartaléknak U kell lenni, ha a biztositó 
felek itt vannak . meri ha meg is van a 
dijt.irtaié-k például Aimv kábán —  de az
itteni f 1 é.-iZei- hozzá: tétlen, —  mit
ér akkor a sok millió.

Amint értesülünk a kcre.kedelmi és igaz- 
ságügyi miuistcriumok most dolgoznak a 
biztosítási törvényen, mely hivatva lesz a 
kusza < -/• .■ •..esetlen biztosítási viszonyo
kat minden irányban ' endezni és reformálni.

Hisszük s igv is értesülünk, hogy első 
sorban az é .1 díjtartalék föltétien
biztosságba helyezés löl fog a novella gon
doskodni. Mert ez. a legégetőbb szükség.

Kötelezővé kell először is tenni a díjtar
taléknak meghatározott :. igoru szabályok 
szerinti kiszámítási módját ; másodszor el 
kell rendelni, hogy az összes gyűjtött, vagy 
gyűjtendő életbiztosítási díjtartalék minden 
társaság részéről egyaránt nemcsak magyar 
állami értékekben, hanem valósággal a ma
gyar állampénztárba is helyezendő el. Csak 
igy lehet az életbiztosító felek érdekeit és 
jogait föltétien biztosságba, helyezni.

Hírlik, hogy maga Baross Gábor minister 
egyenesen ezt initiálja. Tőle. —  mint aki 
nem baratja a félrendszabalyoknak —  re- 

j mélhetjiik és cl is varhatjuk, hogy ha egy-
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Bálban.

Tükrös, fényes, virágos teremben 
A  gond, banat félve tova rebben,
Járjak, ropják a mosolygó párok, 
Boldogságtól gyűl ki az orcájok.

Hogy volt, hogy volt ! ? Száz torok kiáltja, 
Ifjú cigány könnyezve cifrázza :
Szegény Rózsi elaludt őrükre.
Koporsóját hegedüli össze.

Versényi György.

G alam b E szti.
— Klbem ólé*. —

A  „ F e l v i d é k i  H ír a d ó "  e r e d .  tArcAJa.

Galamb Eszti Valiira vetette pirosvirágú 
kis kendőjét, aztán kiallott az utca ajtó elé, 
nézni a falu fiatalságát, a mint csoportosan 
aiet a vasárnapi táncba. Meg is akadt rajta 
nem egy nyalka legénynek a szeme ; cl is 
felejtette nem egy, hogy hova is akart menni 
tulajdonképpen, s Galamb Eszti ragyogó 
két szeme úgy húzta — vonzotta magához 
őket, mint a bohó cjcli lepkét a gyertya 
tündöklő langja.

De mi haszna ? mikor piros kis szaja olyan 
durcas, elutasító hangon felel kérdéseikre 
—  ha felel.

Pedig az égési falu tudja, hogy biiony 
Galamb Eszti csak egy v •gyontalan árva a

! ki, ha Pázsit Ambrus uram örökbe nem fo- 
j gadja, Isten tudja, hova züllött volna ? Is- 
! ten tudja, megmaradt volna-e a falu legszebb 
! lányának ? a kit mindenki egyformán sze- 
1 rét. mindenki egyformán becsül.

Hej ! pedig nagy szó am az : mindenki
től bccsültetni, mindenkitől szerettetni. A 
Hancúr Julis tudom szívesen lemondana 
arról a két scssió földről, a mit jussolni fog 
lakodalma napján, ha őtet úgy becsülné, 
úgy szeretné mindenki. Ne is mindenki, csak 
a Pázsit gyerek szeretné legalább; de ép
pen ez az egy az, a ki legjobban belé van 
bolondulva Galamb Esztibe.

Majd a szive hasad meg most is, a mint 
a Pázsiték portája előtt elhalad s latja, 
hogy Pázsit Béni cselkcdve befogja Ga
lamb Eszti izeméit, aztan negédes tréfával 
danolja :

Itt vagyok ; ki vagyok ?
A te szeretőd vagyok . . .

Mind a fejébe szökik a vér Hancúr Júliá
nak ; sietve halad el mellettük ; két égető 
konycscppct törül ki szemeiből, miközben 
ajkai azt suttogjak :

—  Verjen meg az Isten, te csábító kí
gyó ! Verjen meg az Isten !

Vissza sem néz, oda sem hallgat, pedig 
talán visszavonna ezt az átkot, ha halanná 
Galamb Eszti szavait :

— Ugyan Béni, hagyj mar békét nekem. 
Mindig bohóskodol, aztan majd utoljára is 
azt hiszik, hogy van koztunk valami.

—  Hat hadd higyjék. Nem is tagadom 
én senki előtt, hogy szeretlek.

—  De én nem szeretlek ám téged ! felel 
sietve Galamb Eszti.

—  Nem szeretsz . . ? kérdi az ifjú fejét 
hatra kapva s nagyranyilt szemei oda me
rednek Galamb Eszti kipirult arcara

—  Az-.-.z hogy szeretni szeretlek . . .  De 
nem úgy, a hogy te gondolod.

— Ne mondd ki ezt a szót, áldjon meg 
az Isten ! Ne vedd játéknak, a mit én olyan 
igaz szívvel érzek.

j —  Nem is veszem én játéknak. Hidd el 
j  soha sem feledem, hogy nektek köszönhe

tem, a mi vagyok: Nem feledem én el soha 
apad jóságát, meg azt sem, hogy te is mi
lyen jo voltai én hozzam ; mert ha én azt 
valaha elfeledném, —  nem érdemleném 
meg, hogy az Isten napja rám süssön. De 
nem vagyok én hozzad való . . .

— De bizony csak hozzám való vagy 
te Eszti. Édes apám is úgy szeretné, meg 
én is úgy akarom. Azt hiszed, el tudnám 
viselni, hogy te másé légy . . ?

—  Ne nézz 'am ilyen haragosan Béni. 
Gyere, üljünk le a kis padra itt a kapu 
mellett, —  aztan Ígérd meg, hogy nem 
vetsz meg engem azért, a mit elmondani 
akarok. Látod, én mindig jó szívvel voltam 
hozzad ; soha testvért nem szerettek job
ban, mint én léged. Nemcsak, mikor meg 
gyermekek voltunk, hanem később is azt 
hittem, hogy nem is tudnék nálad jobban 
szeretni senkit. Pedig —  én magam sem 
tudom, hogyan esett ? — egyszer csak azon 
kaptam magam rajta, hogy egy más vala
kinek a hangját sokkal nagyobb gyönyörű
ség hallanom, mint a többi emberekét; egy
szer csak az történt, hogy mindig azt a ko
moly, bánatos barna arcot láttám magam 
előtt, ébren is, meg álmomban is . . .  A 
Molnár Pistáét ! tette hozza suttogva az 
anyátlan árva.

—  A Molnár Pistáét . . !
—  Igen. azét . . .  De ne légy rosszabb, 

mint a milyennek eddig ismertelek ; ne in- 
dulatoskodj édes testvérem. Latod, az:al is

megmutattam, mennyire szeretlek, hogy raj
tad kívül ezt még senkinek sem mondtam. 
Még neki sem

—  De hiszen Molnár Pista szegény !
—  Én is az vagyok. Egyikünknek nincs 

mit vetni a másik szemére.
■— Hát én felhánytam valaha szegénysé

gedet ?
— Nem, Béni, sohasem hánytad fel Áld

jon meg az Isten, mert mindig jól voltai 
hozzam De nem tehetek én arról, hogy 
még én is a Molnár Pistát szeretem.

— Ne mondd ki ezt a szót többet Eszti I 
Ne mondd ki többet, mert én Molnár 
Pistát . .

—  Ne beszélj igy Béni 1 kérleli a lány s 
puha kezével befogja az önmagából kikelt 
ifjú száját. Ne zúgolódj az isteni végzés el
len ; légy igazán testvéren:.

A kitörni készült fenyegetés egy mély, 
bánato; sóhajjá olvadt Pázsit Béni lelkében, 
erre a kedvesen kérlelő hangra. Fejét lehaj
totta idegesen ziháló keblére és nem is vette 
észre azt a két nehéz konycscppct. mely 
végi utóit kipirult arcan.

cs 3 meg Béni hogy igy meg
mer d .:v. az .a- Hidd cl- jobb ez igy. 
Máj neglatod hogy nem-faj am az olyan 
sok Mén a lányok köze. találsz ott ná
lam /ebbet is. jobbat i -: olyant, a ki mel
lett >/.izs'o: Boldogabb le- mint velem 
lettél Volna.

'azad van ! felugrott Eszti tr. "II 
dacos 1 rccal Paz-.it Bem. Találok én nálad 
szebbe: óbb it 1; Ks inogo leptekk in
dult airn fel.. a merről a cigányzen- (gyes 
han ’ 1 röpke -.zcllő elhozta.

11 iragszol ram Béni 5

Vi-.szalordult szomorúan hangzó kér- 
. (lésre Pázsit Béni . k •lybeborull s ’cmeit



szer a biztosítási ügy reformjára vezető 
első lépést már megtette, a másodiktól 
sem fog visszariadni. A  díjtartalékra vo
natkozó legszigorúbb intézkedés nem sérti 
legkevésbbé sem a szabad versenyt s nem 
kell ettől egy tisztességes biztositó társa
ságnak sem tartani. — iöltéve. hogy élet
biztosítási dijtartaléka meg van. Pedig an
nak meg kell lenni.

L i n d e r  G y ö r g y ,  őrse. képviselő.

Fővárosi levél.
— Eredeti tudósítás. —

(X.) A menn/boltozat monoton szürkesége 
már valóban bosszantó. Úgy szerettem volna 
e levelet egy hangulatos tavaszi képpel kez
deni : zöldelő sétányokkal és ligetekkel, a 
dandyk felöltőjében virágzó ibolyákkal, fé
nyes tavaszi toilettekkel, sétálók sokaságá
tól nyüzsgő boulevárdokkal és a fogatok 
pompás felvonulásával az Andrássy és a 
Stefánia utakon. De hát a természet nem 
volt rábírható, hogy nekem modellnek áll
jon egy ilyen képhez. A kóválygó szürke 
felhőkből hulló esőcsöppek beüznek a kávé- 
házba. ahol az enyhe tavaszi lég helyett a 
gomolygó fojtó szivaríiistót lé'egzem be és 
végig szenve em a fűzfapoéták minden ke
servét. a kiket ez a csúnya idó még attól 
a kétes élvezettől is megfoszt, hogy a szer
kesztői üzenetek irói az Ő hátukon köszö
rüljék elmességüknek borotváját.

A poézisre egyaitalaban rossz idá jár.
C s a k y miniszter kereskedelmi tanfolya
mot nyittat a hölgyek számára, mintha fi
atal hölgyeinkben mar nem volna eddig is 
elég — az üzleti szellem. Az eladó lányok 
ezután még nagyobb szigorúsággal fogjak 
mérlegelni a vőlegény-jelöltek »vagyon* és 
• teher* lapjait és a színházi hölgyecskék 
még az eddiginél is jobban fognak vonzódni 
bankár udvarlóikhoz, a kiknek kopaszodó 
tarkóit és túlságos méretű embopointjeit 
kellőképen eltakarja — a szoliditas és hi
telképesség. A poéták szerelmi ömlengései j 
pedig a hasznavehetetlen ofiertek sorsára

I jutnak majd és az imádott hölgyek körül
belül ilyen formán fognak válaszolni : •Be
cses ajánlatára .sajnálatomra nem reflektál
hatok.

A honatyák végére jutottak a húsvéti 
vacációiak és az országgyűlés újra meg 
nyih. Az első ülésnek legnevezetesebb ese
ménye az az interpelláció volt. melyet U g
rón Gábor eresztett meg mennydörgések és 
villámlások között. A haragos mennykövek 
a honvédelmi minisztert sújtották, a ki is
mét elárulta a hazát avval, hogy kiszolgál
tatott tiz honvéd ezredest a közös hadse
regnek- Hát ez kétségkívül ucm volt szép 
a honvédminisztertől, de hát háborús hírek 
kísértenek és én azt hiszem, hogy a fenye
gető ellenség *em annyira a közös hadse
reg —  mint a muszka : és mintha ezek a 
derék honvéd ezredesek nem azért pártol
tak volna el a honvédségtől, mert el akar
ják árulni a hazat, hanem azért, hogy köny- 
nyebbín megszerezzék a tábornoki qualifi- 
káciot. a melyre nemsokára nagy szüksé
gük lehet —  a haza védelmében.

A háborús hírek ! Hűséges fecskéi ezek 
a tavasznak, szigorúan ragaszkodnak a ka
lendáriumhoz, és nem kötik magukat az 
időjárás szeszélyeihez. Miattuk eshetik az 
eső a hogy akar. ők azért hűségesen elrefe- 
raliák a szegény bolgár miniszter megölcté- 
sét, Milán király önakaratu száműzetését 
hazájából a muszka csap: '.mozgalmakat, 
Bismarck bizalmatlanságát a béke tartós
sága iránt stb. stb. A síró*, és az embere
ket páni félelem fogja el. a mi nem okos 
dolog, legyünk úgy, mim a/ egyszeri pol
gártárs. a ki büszke volt arra. hogy ot Kohn 
Mórnak hívjak, mert ha nem i-> iett volna 
büszke reá. azért mégis esik Kohn Mórnak 
hívták volna. Mi is akar hogy feiünk a há
ború' ól, azért az mégis bek. vetkezik, ha 
eljön az ideje, hát inkább ne féljünk tőle.

A H É T  T Ö R T É N E T E .

A húsvéti szünet után a képviselőház 
apr. 13-án tartotta első üiését. Az auto
nómia fenntartása érdekében beérkezett

kérvények tárgyában a ház elnöke azt in
dítványozta. hogy azokat utasitsák a köz- 
igazgatási bizottsághoz tárgya'ás végett. A 
ház többsége elfogadta az elnök indítvá
nyát. llgron Gábor a honvédezredeseknek 
a közös halseregbe való áthelyezése ügyé
ben interpellált.

Az interpe'Iáciura a Budapesti Hírlapu ik 
egy közleménye szolgáltatott okot a mely 
szerint a honvédelmi miniszter az előlép
tetési sorban levő ezredeseknek értésükre 
adta volna, hogy a nagyobb csapatlestek- 
hez bábom esetén beosztandó segédcsa
patokkal való célirányos rendelkezés el
sajátítása végett óhajtaná, ha a honvéd
ezredesek átlépnének a tábornoki rang 
elnyeréséig a közös hadseregbe, a honnan 
kibővített ismeretekkel térnének vissza n 
honvédséghez.

A m a g v a r m u n k á s o k .  A fran- 
ciaországbő! kiindult socialista áramlat, 
melynek jelszava : nyolc órai munka, nyo'e 
órai szórakozás nyolc órai alvás, immár 
eljutott Magyarországba is. A mu'f évben, 
május 1 ét megümiepe'ték már a magyar 
munkások is o'yformán. hogy o napon 
nem dolgozlak. Az ország i.izonvo aggo
dalommal nézte a mozgalmai, s min lenki 
örült, hogy a f< városban nagyobb mérvű 
rendzavarások n-m fordullak elő- j lehet 
akkor a szocialista mz-l e-  ed-g int n ivén 
mutatkoztak a munkásé’ on. Kgv év a lat'
azonban <• téren iis nagy- vál betás a olt
he! Ezt miutal ja a fi• városi;ián a ■ k-:!t n- m-
zeli demok rata mim kas- ár ■ nak e hó 1 bén
lefolyt • rvii lésezése. Kinn nidatot itt. hogy
e párt nen. ha igd a kii 1!ö di s/.oei tli -ta
izgatok ra. kik csak a a a in akar ak
halászni. (‘ P« 1 n- in ak r ve • tik tartani
s azért a május <■ I sej él n in i nnep.i
meg. hanem megöli majd a nemzői iin- 
pép. kot. K párl elleni mond II a pilisi 
és brüssfit nemzetközi mii ka-hi vallás
nak. kijelentvén hogy magyar ' I•.n ma- 
gy.v honfi csak e-y polilik.i konfosszi- 
óval bírhat s e / : a haza- és fajszeretet 
vallása, mely mi: dnvájunkat egyesit s a 
váltsugokkal veszedelmekkel szemben erős
sé. tesz K párt tagjai magukat mindenek

bánatosan emelte Galamb Eszti sugár alak
ára, aztan nagyot sóhajtott.

— Nem haragszom Eszti !
Nem' haragszom ; de nem bírok tovább 

melletted maradni . Áldjon meg az Is
ten .' . azzal elment aria. a merre előbb
megindult.

Eszti is fölkelt a kispadról s a tagas ud
varon keresztül a kertbe sietett, a hol nem 
zavarja senki ; kedves, hallgatag virágai 
köze. a melyek nem kérdezősködnek sűrűn 
omló könnyei felöl.

Leült a nagy ezüstnyárfa árnyas lombjai 
ala s elgondolkodott szomorú sorsa fölött. 
Árvasaga tálán nem is lajt most, hanem 
csak az bántotta, hogy ezeknek az áldott, 
jó lelkeknck. a kik árvaságát mindenképpen 
iparkodnak feledtetni vele, — ennek a Béni 
gyereknek, kit testvéreként szeret. —  olyan 
szivfajdaimat kénytelen szerezni.

— Miért kellett ennek igy történni én 
Istenem ! sóhajtotta többször, mialatt me
rengő szemeiből nagy csöppckben hullot
tak a könyek.

Miért ; Ki tudna azt megmondani ? Mi
ért fakad fel a virág bimbója a tavaszi nap 
éltető melegétől ?

Az a bús tilinkó hang ott kertek alattja- 
ban locsogó folyam partján olyan szépen 
megmondja :

Kikelet a lány, virág a szerelem, 
Kikeletkor virítani kénytelen.

Galamb Eszti szive nagyot dobban az is
merős tilinkó hangra, mely közé egyhangú 
taktust ver egy szép riskatehen nyakára 
akasztott kolomp méla csengése. Jól tudja, 
hogy ki szokta naponként erre hajtani te
henét itatás végett s könnyein at mo
solyra derül arca, mikor azt a panaszos 
melódiát hallja, hogy :

Nem merem a szememet iád vetni-
Szegény vagyok, nem szabad szeretni . . 

Tudja nagyon jól, hogy a tilinkóhang ne
ki szól ; tudja, hogy ha fölállana a sövény, 
kerités mögött ott lathatna Molnár Pista 
sugár alakját s olyan jól esik atadnia ma- 
gat az epedo hangok ringató hatasanak.

Olyan jól esik odaképzelni maga ele 
Molnár Pista bánatos, komoly arcát s elfe
ledni Pázsit Bénit, el az egész világot.

Hanem bizony Pázsit Béni se igen tud 
am mar erről a világról ! Ott szilajkodik a 
falu korcsmájában a táncolok között. Itat 
mindenkit s részeg fővel önti a bort arra. 
a ki nem fogadja cl a kínait üveget-

No, hiszen elfogadja a volt béresük, Gan- 
c/.os Sudár Jóska. Úgy is/.ik, mintha egé
szen kiaszott volna torka az alatt az egy 
esztendő alatt, a melyet odabent töltött a 
varmegye börtönében. —  a mért hogy egy 
ilyen mulatság alkalmával úgy fejbe zúdí
totta a nyalka Szép Morvát Laczit, hogy 
három hónapig élet-halál közt lebegett.

A kik most együtt látják Pázsit Bénit ez
zel az emberrel mulatni, fejcsóválva mon
dogat ák egymásnak :

-- Hej ! nem jó vége k-z ennek a mu
latságnak, akarki meglássa !

Hanem Pázsit Béni nem hallja c meg
jegyzéseket ; eszeveszett kedvvel tancol s 
úgy megforgatja H.mczur Julist. hogy en
nek a Hke is kacag örömében ; majd is
mét vissza ni Sudár Jóska mellé ; nagyot 
hú- a teli üvegből s toika szakadtából da- 
nolja. hogy :

Zavaros a Garam vize, megáradt,
Az en szivem körülfogta a bánat;
K rüiíogta, mint a dinnyét a szara, 
hlucrvadoK, meghalok nem sokára.

Sudár Jóska a., ő rekedt, vastag hangjá
val kíséri és mikor Pázsit Bén. elhallgat, 
fejet kél kezére hajtva. — meg ó újit 
hogy :

Sem eső nem isik,
•Sem lel lég nem latszik,
Még is az én orcám 
Ketfcioirol a/ik.

meg hogy :

Levelek, levelek 
Kejtsetek el engem ;
Mer* ar en galambom 
Mást szeret, nem engem.

és olyan gúnyos m<jjolylyai néz végi-; P..-
zsit Bénin, hogy ez nem állhatta k: sző-
nélkül.

— Ki mondt i ez ■ neked Sudár Jo-.ka ?
csattant föl- pohara’ az asztalra csapva s
verbeboruir szemeit h danolóra meresztve.

Ne olyan han *-an Bem ! suttog ez.
Hogy ki mondta ? Hat én ma.;..in tudom,
hogy Galamb K ti sziveden haílgaja a
Molnár Pista tinnk- ■ ja hányj .- . a t meg
ország-világ tud a hogy te Galamb Esztibe
bele vagy bolondulva Hanem, ha akarod 
— tette hozza elfojtott hangon —  ha aka
rod, jó pénzére segítek én rajtad.

-- Nem lehet énrajtiin segíteni . sóhaj
totta tz cikabull gyerek.

Ni in lehet ? I la akarod, lehet ! Ha 
nem akarsz bele nyugodni, mint egy tejfö
lös szájú gyeick, hogy Galamb Eszti másé 
legyen, — hat akkor lehet.

— Segíts hát rajtam Sudár Jóska — 
szolt Béni* közeiébb húzódva és görcsösen 
megszorítva cimborája karjai. Segíts rajtam, 
a hogy tudsz.

— Nem is olyan nehezen, mint gondol
nád Csak egy szavunkba kerül és a tiéd 
lesz Galamb Eszti

■ — Hogyan . :

- -  Mindenki tudja- hogy nálatok bérez
hetem, mielőtt az a sorom volt a varmc- 

| 2>’cn- Hát, ha cn most azt mondom, hogy 
Galamb Eszti az én srerctom voli- senki 
sem kételkedik rajta ; -  kivált ha te is bi
zonyítod .

— De te hazudsz Sudár Jóska !

— 1 udum ; de ha te mellettem szólalsz, 
mindenki elhiszi

— A a  mondj.,m, l„>gy liju j a tc j , erc. 
tód vol:. mikor tudom, hogy nem igát ? -- 
Nem mondom cn a.t Sudár Jóska.

(Folyt, kóv.)

fölött magyaroknak érzik s u raunkás-koz- 
mopolitizinust hidegen hagyják.

íme ! a magyar észjárás egészségei vol
ta ellent tud állani az ábrándos hitegetőlc 
száz ina: s az idegen n-pboldogitók erő
szakos elméleteinek. Marad on is meg ez 
észjárás továbbra is- Ez erői fog adni a 
magyar munkásnak a kitartásra, addig, 
mig sorsa fokról-fokra javítható lesz.

M i l á n  k i r á l y  b ú «■ s ú j a. Milán 
király múlt hó 30-án írásban közölte a 
regensekkel. azt az elhatározásai, hogy 
Szerbiát el fogja hagyni, s addig ném tér 
vi sza hazájába, míg fia. 1. Sándor király 
nagykorúvá nem lesz. igy akarván n fen- 
forgó viszálynak véget vetni. -A regensség 
e levelet a kormánynya1- ez pedig a szkup- 
stinával közö.le. A szkups ina Milán el
határozását köszönet ül vette tudomásul, 
nunt am ely teljes összhang!) m van a nép
képviselet óhajaiva' Kg. ultal kötelességévé 
tette a kormánynak, hogy Natália király
nét i- arra indítsa, hogy Sándor király 
nagykorúé; gáig Szerbia területén kivfr tar
tózkodjék és e kén! közreműködjék arra, 
hogy minden el le yen kerülhető, a mi 
az ország és a trón érdekének karara 
válhat tű k . A kérdés k kérdése azon
ban feleletr«- vár Nem tud a s tiki. hogy 
n kormány m kén- fog a feüiasznd ni az 
u helyzetei. Mert mint a llpesli llirlap 
írja nagyon önzők <>t a kodé vek s 
igen elkeseredettek a pr t ok s ilyenkor 
kön*.von meg 'ln-:k valami- a m -zárni- 
l ába  nem vét-lett. K 1 is (öntetéi, egy 
ki- l'uiradal m. <• -y ki á bímcsinv. egy 
merni-let nem u.j-ág a z • !> fővárosban. 
I. Sándor, a v rmt-k naiv < -ak addig 
nraikod k míg a partok inon találtak-'tet
szésükre m gfe .-ló meg,, d . • Senki sem 
hiszi, bogv Sándor ki il n gykoniságát 
a trónon megérje.

A r e f o IMII a ' u s é s e v a n g í? 1 i 
k ii s egyházak zs nata tárgyában mint 
a Hp. II. ertesiiit a k t egyházi felekezet 
főn- kei értekezletet tartottak c hő 12-én 
s eUialaroták. hogy mindenik egyház a 
maga zsinatját ez évi doc r> én nyitja meg. 
December (»-an pedig közös istentisztelet 
tartatik az 17í*l- XXVI. t. e. száz éves 
fordulójának alkalmából, mely a protes
táns egyházaknak Magyarországon a val
lásszabadságot és autonómiát hiztositá.

H Í R E I N K

Az aprilho l-evel beállt évnegyed alkalmá
ból hazafias tisztelettel kérjük lapunk azon 
t. előfizetőit, kiknek előfizetése lejárt, hogy 
ezt megújítani s lapunkat ismerő eik köré
ben t rjesztem szíveskedjenek Az eléflze 
tesek leqcelszerúbben postautalvanynyal 

a Felvidéki Híradó kiadohivatalanak kül
dendők Turóc Szt Mártonba.

Egyhazkerüloti közgyúlos A dmáninneni 
ag. cvang. egvli ízkrriiletnek érdekes moz
zanatokban gazdag rcndkivüli-közgvű- 
•ése volt Pozsonyban e hó lf>-án A gyű
lésen me qe ént egyházi és világi e őljárok 
nagy szama az élénk érdé ki ’désről tesz 
fényes bizonylatot. Bar. ha-áok nemzeti
ségi viszonyaira va •« t-kintelből. a po
zsonyi egyhá/.kerü éti gvüléseket mar ré
gebb idó óla nagvobbfokú érdeklődéssel 
kíséri nemcsak ezen hitfeiekezet minden 
intc.iigens tagja, hanem nr egész ország, 
az egész nemzet közvéleménye Mosi kü
lönösen a december hóban megtartandó 
Z'inn’on v o rc-zvélel kérdésé irányította 
a figyelmet ország*/- te ezen közgyűlésre. 
\zt mindenki tudta, hogy a felvidéki ől 

csperesség nem fog akarni képviselőket 
küldeni a zsinatra, de Ba tik püspök ma
gatartása felö nem lévén tájékozva, kíván
csisággal tekinteti elhalálozása elé. Az 
eredmény az lett. hogy az alsó három es- 
peresség képviselőket fog a zsinatra kül
deni s ezekhez csatlakozott az egyházke- 
rii et püspöke is, kit ezen elhatározásáért 
üdvözöl a nemzet közvéleménye. Oly lé
pest lett ezzel, mely hivatva van a meg- 
va .osztások,»r hozzákötött baihicdelmek el- 
aszalására \ közgyii csen. mint elgon
dolható. mindkét részről heves, érvelések
ben bővelkedő beszédek tartattak, a nél
kül, hogy egymást kap..utáli,i tudták



volna. A szónokok közölt feltűnt Beniezky
Kálmán nli-pánunk, ki —  miként a Nyu
gatmagyarországi Híradó irjn — szónoki 
higgadtsággal és szabatosságg il ekiadott, 
erősen hazafias pointe-okban, és érvelés, 
ben gazdag beszédében feszült figyelem 
közepette fejtegette a közgyűlés feladatát. 
Kijelentette, hogy ő az esperességgd el
lentétes állásponton van a zsinati kérdést 
illetőleg- Hangsúlyozta, hogy öt esperes 
elmegy, -három- pedig nem megy el az 
ideiglenes gyűlésbe, a minek az lesz u kö
vetkezménye. hogy a túróéi kerület fog 
keresni és :a'álni módot, hogy a gyűlésbe 
elmenjen és az esperességi kerületek hoz- 
aá fognak járulni a zsinat meg;artasának 
helyesléséhez. És ha ezt ellenezni fogják, 
avagy bármiféle egyházi, vagy világi ha
talom megakadályozni akarná, a gyűlés
nek lesz elég ereje az ellenállást megtörni ! 
Ogv tűnik fel — folytatta t >vább — . 
ho.’v az ellenzők félnek valami nyomás
tól. me vet a zsinat gyakorol reájuk. Vé- 

.gül azon óhajának adott kifejezést, hogy 
az egyetemes gyűlése i való részvétel vita 
tárg a ne legyen s a kerület tegye meg 
mind egyhaza, mind a h..za iránti köte
lességét. Szónokot beszéde közben, ki ez-* 
úttal há'ásahb közönség előtt szónoko t, 
mint a püsp iksz-mielés alkalmával láp ó- 
Szl -Miklósban, többször lelkesen megél 
jenezték.

Népszerű felolvasó estély. A turóc-sz• 
mártoni á l .  polgári és kö épke-eskedelmi 
iskola lan osHilete f. é. april shó 26-án 
farija ez idei második felo vasó estéiét. 
Belépi i rlij : - emélyeukéir 50 kr. A Oszla 
jő v e '-  m a po gári ltján viskói., i ifjúsági 
kÖnyvia- javára fordiltatik Az est pro- 
grammja a következő: I. a) Dal r-iuduló 
Zsasskov.-zkv Endrétől : In Nemzeti dal- 
zenéj-.- H l.-l< I ; énekli a tnróc-sz -már- 
tom magy.ir dalegvesü'et- 2. Ábránd Gou
nod »l-'..ust« dalművének részleteibői. Sin- 
géléitől : zongorán, harmóniumon és he
gedűn előadják Haas Szidónia. Boldis I., 
Rátskay .1. és Neuberger .1. 3 A vándor 
madar Ábrányi Emiitől. szavalja Fekete 
Miklósné. í. Magyar ábránd S eke y Imré
től. zongorái e őa ;j. Juslh Anna 5 a) A 
harangvirág. Mendelssohntól: b) Magyar 
népdalok : e őadja az isko'ai énekkar, fi 
Vázlatok a ma var d l történetéből, irta 
és felolvassa Boldis Ignácz. A felolvasás
sal ka: •• ólaiban : I. Török János vi éz- 
sége. linoditol ( 1553); II. a) Kurucz dal 
(170' ) ;  I) Bujdosók éneke (1710); III. Eg- 
res-y Bénitől (1K14 — 1851) : a) Ez a vi
lág b) Ne menj rózsám . . .  IV. Si- 
monlfv Kálmántól (1832— 1890): a) Te 
vá-JV te vagy . . b) Szomorú fűz ága . . .
c) Czintunyéron . - V. Németh Jánostól 
0 «3ö . a) Alig jö ttem .. . b) De fáin... ,
VI. Hi úm legújabb népdal: a) Nincs 
cserepes tanyam . .. b) Ram se nézett . ..
c) Szőke kis lány Mindezen dacokat 
felváltva, énekük : Derszib Béla. Farczády 
József és Moskovits Ervin. 7. Virág Jó
zsi. Jaka 1 Ödöntől : sztvaja  Bévész La
jos. 8. Részietek Erke Ferenc/ - Bánk bán* 
dalművéből: zenekar kísérettel előadja
az isi óla; énekkar ; a magán részeket ének
lik ; Bo dis Ignáczné. Farczády József és 
Derszib Béla -  Kezdete fél 8 vege o 
órakor. —  Jegyek előre válthatók Darnaj 
Pétét* tanárnál.

Llpto-Szt.-Ivánban f. hó 5-ón műkedvelői í 
ma -var előadás volt. Szigligetinek .Liliom- i 
fi> c. ;J le vonás vigjátéka kerü l színre, 
Ki'.zrcmüködt' k : Szilvái professor Klimo 

‘ Mihály. Gamilla ncveiőnő Fe dinger Gi- 
.zella k a. Mariska növendéke Csemiczky 
Martin k a . Liliom fi, Szellemű 'színészek 
N'cmi-s Miklós és Nemes Pál. özv Kányai
né fogadoné Klimo Samuné, Erzsi, leánya 
Szenl-iványi Margit k a.. Gyuri, pincér 
Glosz Fcrencz, Szolga ó Zuszkin Irma. 
Szomszédasszony Szenl-iványi Gabriella 
k. a.. Svarcz, pesti f  >g.ulos K iino József, 1 
Adolf, fia Csemiczky József Az előadás 

.után —  a helybeli előkelőség utal rende
zett p.-mpás vacsora következett, me
lyen az — m priváton meghitt vende
gek nuggyőződhettek -hö gyeink vendégsze
retetéről A napot reggelig tartó táncmu- i 

 ̂ lutság fejozlo be. Itt is úgy mint az elő- j 
adáson is -a vid^k 'előkelőit «zóp számban 
üdvözölhettük. A négyeseket 21 pár tán- !

colta. Az egész mulatság Pongrácz Antal
jegyző úr házában folyt le. a ki kedves 
nejével is valóban uagy áldozatot hozott 
az által, hogy egész lakását átengedte e 
célra a műkedvelőknek-

Tanfolyam az állami tisztviselők 
kikénzesére. A közigazgatás államosí
tásából kifolyólag a belügyminiszter 
a közoktatásügyi miniszterrel egye
tértőié# elkatározta, hogy Budapes
ten legközelebb közigazgatási tanfo
lyamot álitt fel, melynek az a célja 
lesz. hogy az államosított alsóbb
rendű közigazgatási tisztviselők el
méleti utón is bevezetessenek az ál
lami közigazgatás reform intézmé
nyeibe.

A közigazgatási törvényjavaslat ér
telmében minden vármegye egy gaz
dasági felügyelői fog kapni- A neve
zett törvényjavaslat tárgyalása alkal
mával az »Országos magyar gazda
sági egyesület* kérvényt nyújtott be 
a képviselőházhoz, melyben javasolja 
a gazdasági felügyelők hatáskörének 
tágítását és az ezzel kapcsolatos in
tézmények létesítését.

Turoc-Szt Györgyön ment férjhez 
1851. évben <">zv. .Vlatejka, szül. Pol- 
lák Anna, báré Relzenstein Frigyes
hez. A báróné másodszor is özve
gyen maradt s vagy 20 év óta is
meri utcai alakja volt Pozsonynak, 
söl Parisnak is ; kéregetett és pedig 
oly tolakodóim, hogy 0 miatt több
ször el kellett zárni. A rendőrség 
nem rég elhatározta, hogy illetőségi 
helyére, a nvilramegyei Prlozd köz
ségbe toloncotja. E szégyent azonban 
a 87 éves bárónő nem élte meg, 
mert néhány nap előtt meghalt. A 
pozsonyi aristokrácia a szerencsét
len női többször segélyezte, de ö 
élte végéig nem hagyott fel az utcai 
koldulással.

Vaddisznókat fogott három nolcsói 
paraszt a Magúra hegységen. E hó 
11-én favágás céljából mászták meg 
a hegyoldalt s 5 darab emsét talál
tak egy kidült fa tövében; mind az 
ötöt elfogták elevenen s nagy di
adallal hozták Rullkára eladás vé
gett. Négyet a ruttkai csendőr őrs
vezető vett meg s mind a négy él 
és vígan játszik a jói'/.üen elköltőit 
nekik való étkezés után. Érdekes 
les;: őket figyelemmel kisérni — ha 
megmaradnak. hogy vájjon ki üt-e 
rajtuk az öröklött vadság, vagy az 
emberek látása inegszeliditi-e őket 
valamenyire ?

Monolog estély Sió Ferenc, jóhirü 
monológ-előadó és szavaló művész 
legközelebb egy előadást fog rendez 
ni T. Szí. Mártonban egészen újszerű 
műsorral, amennyiben ebbe a leg
újabb djvatos monologokat is fölve
szi. Sió Ferenc előadásairól a napi 
sajtó is feltétlen elismeréssel emlé
kezeti meg, minek folytán ajánljuk a 
közönség szive? pártfogásába.

Uj magyar iskola. Ugv értesülünk, 
^ogy Baross Gábor kereskedelmi mi- . 
niszter Budapesten, a külföldi szak
iskolák mintájára keleti akadémiát 
szándékozik felállítani. A miniszter 
az előintézkedések megtételére felkérte 
kitűnő orientalistáinkat: Vámbéry
Ármin és Kunos Ignácz dr. egyelemi 
tanárokat. Kunos e célból legköze
lebb tanulmányútra fog indulni Az 
kóla a kereskedelmi akadémia kiegé
szítéséül fog szolgálni és célja : kon- 
asularis hivatalnokokat, külföldi ke
reskedelmi ügyvivőket és követségi 
tisztviselőket nevelni.

Összezúzta a fa Kollár Gvfirgy 
blatnicai lakos rendesen eljárt a ga- 
gyeri völgybe tűzi fát szállítani a 
tavalyi vágásból. A levágott feny
vesnek tüzelőre készített része az 
erdő alján volt összehalnaozva s cn- 1 
nek közvetlen szomszédjában csúsz

tatták le a bérc tetejéről a szál fe
nyőket. A múlt héten is kint volt 
Kollár György fuvarozni; azonban 
elfelejtett jelt adni a bércre, hogy 
alant dolgozik s onnan épen akkor 
kezdték eregetni a fenyőszálakat, 
mikor ő javában el volt foglalva a 
csatorna mentén s igy történt, hogy 
a felülről irtózatos sebességgel lero
hanó fenyőszál elütötte s jobb kar
ját annyira összezúzta, hogy kar
csontjai gyufaszál nagyságú szilán
kokká forgácsolódlak ; a znióváraljai 
körorvos még elég jókor amputálta 
jobb karját, de fején is oly irtózatos 
zúzodásokat szenvedett, hogy élet
ben maradásához nagyon kevés a 
remény.

A sűrített levegő felhasznalása. Budapes
ten egy társaság van alaku'úban. mely 
úgy a fővárosban, mint az egyes nagyobb 
vidéki városokban központi légsűrítő te
lepeket fog'felállítani. Európa nagy d)l> vá
rosaiban már vannak hasonló telepek és 
mint a létesítendő magyar társulat főmér
nöke. Ko.da Dezső minap a »Migyar mér
nökök és építészek egyletében ta< lőtt fel
olvasásában elmond a, a sűrített levegő 
használata mindenütt, várakozáson fe-ii 
sikerült. A központi tel pekrüi a sűrített 
levog t földalatti csöveken vezetik ei a vá
ros különböző részeibe. Keze é.-c oyan 
formán lőrén k, mint a vilá.u ó-gázé. av
val a k . ünbséggel. hogy ezt nem viiági- 
ta-ra Jurám ipari céiokn- fökép a kü 
1. nfc.e gépek hajtására használják fel. A 
snritett levegő olcsósága és célszerűsége 
révén hivatva van arra hogy a gőzt és a 
villamosságot kiszorítsa az ipar térerői. 
A vidéki váróikban lontos a központ te
lep fe állítása ott, hol a város világ-tására 
a vi lakosságot akarják bevezetni.

Légen szárított istallo tragya cimü hir
detésükre különösen felhívjuk t. olvasóink 
becses ügyeim t. Ajánljuk e en iegbiztos- 
sabb. legjobb és egyszersmind legrégibb 
trágyát. Kaátzos. gumós, valamint minden 
egyéb növénynél, de különösen a kereske- 
delmieknl. mint repce, komló slb. íe et
te hat .sósnak bizonyult. A szöllötermeiés- 
nél rendkívüli sikerrel alkalmazható Tar
talmaz a vevőnek számszerűleg biztosított 
légeny n, vilsávon (phosphorsav) és ká
li í kívül 50 százaléknál több szerves 
anvagot. könnyen oldható alakban. A szer
ves anyagok lomlasa által légköneg (am- 
moni .k/ képződvén, oly lége ív-tartalmú táp
anyagjai gazdagítja a talaj:, melv minden 
mivelés alatt álló vetemény fejlődését ha- 
1 .tosan előmozdítja. Ezen trágya mely 
ezek szerint az úgynevezett »concentralt 
(ooritott) mar'natrágyál* minőség tekinte
tében jóvá túlhaladja —  még azon nem 
cseké y fontosságú tulajdonsággá is bir, 
hogy beszeizési ára aránv'ag o v  magas 
volna. mint.a műtrágyáé, Neumann testvé
rek a trágya kizárólagos eladá sa i Ma
gyar-, Horvátország és Szlavónia részére 
Szávi “Z" A phons jóhirnevü, budapesti ke- 
resked >t bizta meg. kihez egész bizalom
mal fordulhatnak gazdáink.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer által 23 éves süketség és fülzú- 
gisból gyógyult ki, készséggoi szolgál 
azon -zer leírásával mindenkinek, ki hozza 
lordul. Cim : NICHOLSON H. J., Wien XI

I R O D A L O M .

Az ipari es gyári alkalmazottak betegse- 
gelyezósérői szóló s legközelebb é|ctbc lé- 
1 ő törvény egy humánus czél érdekében 
úgy a kisiparosra, mint a gyárosra, vala 
mint a kis- és nagykereskedőre részben uj 
kötelezettségeket snem jelentéktelen ter
heket ró; Mar tnagaban e kötelezettségek 
leljesftaicben való pontatlansag is jelenté
keny birsaggal bűntetteik. K szempontból 
is szükséges.tehat hogy minden érdekelt 
üzletember tüzesen megismerje c törvényt s 
annjfk rendelkezéseit. De különben is az ér
dekelteknek egy jó tanácsadó fonalán idő 
kell ahoz, hogy egyik vagy másik irányban 
való elhatározásuk előnyeit vagy ha* anyait 
mérlegeljek 4 hogy határozatuk keresztül- 
vncieheü, euflilcg. .a szervezéshez a keuo elő

készületeket megtehessék s a szükséges ta
nácskozásokat megkezdhessék. Ezt jelenté
kenyen előmozdítja a törvények most meg
jelent magyarázatos kiadása, melyben Gel- 
léri Mór, az orsz. iparegyesulej tikára nem
csak a miniszter, hanem a törvényhozás 
szakbizottságainak indokait is szakértelem
mel csoportitotte, sőt azokat saját magya
rázó jegyzeteivel is kiegészített. Amagyará- 
zatos kiadás legcclszeriibbüuaszerzőnél (uj- 
utca 4.) rendhető meg; 5O kr. előleges bekül
dése inel'ett a könyv bérmentve megkülde
tik. Iparcestületek, gyárak és vállalatok n." 
gyobbszámu megrendeléseknél kedvezn 

yekben részesülnek.

Nyilttér.
. I F a r l i lg e  $ei«leuNtofFe von !

ttö  kr. bis fl. 7.65 per Méter — glat 
! gemustert ca 2500 verseli. Earben und 1 

Dessins) ( —  vers. roben- und stückweise ] 
I'urto- und Zollfrei das Fabrik-Depót 6- 
Henneberg (K. u. K. Hofiieferant.) Zürich. 
Muster umgehend. Briefc kosten 10 kr. 
Forto.

Felelős szerkesztő : Révész Lajos. 

Tarsszerkesztő; Fehér János.

51IO. sz.
tik. 1890,

kívsi IrttiÉji kivonat.
A t.-szt. mártoni kir. jbir súg mint tlkvi 

ha óság közhírré teszi, ho • y a luróci ke 
rcskedoim és li telrtézct-ek -- H itikay 
Dauko Marké And rá ellőni végrehajtási 
ügyében Ruttka községben fekvő, a rutt
kai .>53. sz. tjkvben A f  1 sor 46. hrsz. a. 
fogalt s kk. Ruttkay Zoltán. Jolán és 
László nevére irt Ingat’anságra 1200 írt
ban ezennei megállapított kiniáltási árban 
az árverési elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanság az 1891. évi 
inú jii* lió ll-lk napján d. e. 10 óra
kor Ruttka kü segben a község házánál 
megt irtandó nyilvános átverésen a kikiál
tási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy pe
dig a bánatpénznek a bíróságnál lett elő
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elö.->mervényt átszolgaltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Tsztmártonban. 1890. évi december hó 

27-én.

D á v i d ,
kir. aljbiró.

Árverési hirdetmény.
Alulírottak Turócmegye Treboszló 

I községben a község kellő közepén 
| fekvő kőből épült 3 szobából álló

K O R C S M A
l épületeket f. é. május hó 4-ün d. e. 

10 órakor megtartandó árverésen el
adni szándékozunk, melyhez a 
venni kívánók tisztelettel meghivat- 

, nak.

Trebosztón, 1891. ápril hó 11-én.

R év ay  Nándor 
Michnik Vilmos.



Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog győzni, hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen.

Ezen kiváló szer meglepő erővel és gyorsasággal pusztít el 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zacherliu-féle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zacherlint semmiféle más rorarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zncherlin egy különlegesség, mely sehol és so
ha másként el nem árusittatik, mint

lepecsételt üvegekben Zacherl J .  névvel.
A ki Zacherlint kér és papircsomagban vagy skatulyába 

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

TuróczSzt.-Mártonban Soltész L. Fábry József, Graber M. és lia, — L.- 
Szt:-Miklós: Palka Péter —  Mossocz: Perl János fia. —  Rnttka: Schulz 
Adolf, Gaál Emil. — Zsolna: Paradovszky Rób. Waldapfei I, i. Tordy I., 
Melzer. A., Hecht M. — Tót-Próna : Skálák G., Tinkó György. —  Turóc- 

Turán : Messinger H.

E G Y  F I Ú ,
ki helyesen tud Írni és ol
vasni

felvétetik a turócz-szt.-már- 

toni magyar nyomdában.

>OOOOOOi
Bármily állású, széleskörű is- 

merettséggel biró

megbízható személyek
kik igen előnyösen ismert

SORSJEGY-
TÁ RSASA G O K

létrehozásához

tagok szerzésével foglalkozni 
akarnak, szép jövedelmet nyer
hetnek. — Ajánlatok intézen- 
dők a Magyar altalános takarék- 
pénztár részvénytársasághoz Bu-

dapesten. —

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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M elyik lapra fizessünk elő ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S " ,
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból származó ertesüleseinek gyorsasaga, alapossága és 
sokasaga. rovatainak vahozatossága kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tárháza tették az «Egyetértés»-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az «Egyetértés* 
közöl. Gazdásági rovata elismert régi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
8 Gazdaközönsóg nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az »Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével s alaposságával ma mar nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos e a mezőgazda megtalálja mindazt az 
»Egyetértés*-ben, amire szüksége van. Változatosan szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy
szerre, úgy hogy egy év alat 30—40 kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarsápu fordításban kapnak az »Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra 
I frt 80 kr., >/4 évre 5 frt s egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek a/ »Egyetér
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.

••OCDOOC 2COOOOOOOOC 0000«0#00*S«*

s j H 
gazdasági gépgyár részvénytársulat i

ezelőtt ; URO.SSMAUN ÉS RAUSCHKNHACH

Budapesten külső v áci-u t 7 m
Lóvonatu vasúti állomás. Az osztrák-magyar államvasul indóházától 10 p |  

perc távolságban.
A legkedvezőbb feltételek mellett pontosan és olcsón szállít magyar ké- 
sziiményü mindennemű gazdasági gépeket, mint járgányos cséplőkészü 

leteket, gabonarostakat s egyéb mezőgazdasági cikkeket és

gözcséplögépeket.
Különösen ajánlja szabad, szeges rendszerű, legújabb szerkezetű s leg

pontosabb kivitelű gőzcséplőgépeit.

Teljes jótállás. Legelőnyösebb berendezés 3 és fél. 4 és ti iúerejü moz- 
gonvokhoz és mozdonyokká A magoknak legtökéletesebb kicséplése. ki

tűnő tisztítása és osztályozása mellett.
Szénfütésnél kell 200 -250 300—350 ki. szén (faaránylag) 14 óra alatt. 
Szalmafütésnél kell 5—7 kéve szalma 100 kieses kévénél. Cséplési képes

ség 5 7000- 7 10.000 középnagyságú kéve 1 nap alatt.
le r o lr c z c N  KÖzrN<;p l»p ;ép rk  v n ssz e rk e z rU r l  

ö. 8, 10 lóerejü fa-, szén-, szaimafűtési mozgonyokhoz s mozgonyokkai.

V /
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L é g e n  s z á r í t o t t  t e r m é s z e t e s  i s t á l l ó - t r á g y a

darabokban vagy zúzott állapotban

N E U M A N N  T E S T V É R E K  aradi ezégtöl
5 0  s z á z a lé k n á l t ö b b  s z e r v e s  a n y a g g a l .

Összes vilsav (phosphorsav) mennyiség 
r% Szerves légeny (Organ. Stickstofi) — 

/ * s r  Káli — — —  _
1.28 » Tjl Vilsavas (phosphorsava.) káli —

Ara : 100 aM arm iuankánt 160 forint u  and! vuut-álloniaara szállítva, zúzott Állapotban 200 forint

Kizárólagos képviselt Magyarország. Horvátország és Slavonia részére

elemzés: Vi* —  —
Szerves alkatrészek 
Hamu — —
Vízben oldható vilsav

8
35

S z á v o s z t
V. Arany Jánoa-utoza II.

l p h o a a s a á l
B U D A P E S T E N .  V. A rany Ján o s-u to sa  II.

hol mindtn felvilágosítás készséggel megadatik.

Tar0f-átt.-aiártrai n«|y«r nyomda. — Roseuleld ign*c*
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