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Az uj reform ok tá rsa 
dalmi hatása.

(F.) A társadalom  tapasztalás sze
rint nagyon lassú léptekkel halad a 
kor szín vo n a la  által kijelölt irány 
felé.

A  tudomány és m űvészet folyton 
halad, mert jóform án egyesek mun
kálkodnak tovább fejlesztésén. H atá
suk azonban évek. sőt évtizedek 
m úlva észlelhető u társadalom  réte
geiben-

Innen van, hogy nem csak a kü
lönböző állam okban, de sőt egy és 
ugyanazon ország halárain helül is 
szá;: m eg százfé le  árnyalataiva l ta
lálkozunk a társad alm i és m űvelt
ségi állapotoknak.

Ott, a hol ;i szerencsés véletlen 
m agasabb célokért fáradhatlanul küz
deni tudó, m űvelt honfiakkal áldja 
meg a vidékeket, még csak észlelhető 
halad ás a  kor szellem ével.

Továbbá, mióta a  közlekedési esz
közök m egkönnyítették a családi tű z
helytől való kim ozdulást és a keres
kedelem jobban küzkincscsé v á lt; 
azóta a különböző társadalm i szo ká
sok m indinkább elvesztik heterogén 
jellegü ket s a m űveltség is könnyeb
ben terjesztheti világosságát.

M in d azon által szám talan  panasz 
hallható, hogy a társadalom  a szépen 
megindult jóakarat dacára, elzárkó
zik  az újabb követelm ények elől. 
Nem ereszti be hajlékába az újabb 
irodalmi term ékeket, nem rója le a

h aza iránti kötelességet azo n  mér
tékben, m elyben az újabb viszonyok 
azt elodázhatlanu) szükségessé teszik. 
És ha ilt-ott lángra kap a *. a Ima tűz, 
a k itartás h iányában csakham ar be
következik a zászló bevonása, a  visz- 
szavonulás ,i m egszokott patrialkális 
állapotokhoz.

Ív; mié' :i e konvulziót látjuk, váj
jon nem kell-e örvendenünk az újabb 
reform oknak V Oh. igen!

Hiszen az újabb reform ok, h ivatá
sos m issziójukon kívül, a m ai társ. - 
dalm i élet reform átoraivá is lesznek-

A vagy a pénzügvigazgalóságok szét
osztása. a kir. táblák felállítása, s az 
összes igazságügyi és közigazgatási 
tisztviselők állam osítása álta l egyes 
vidékek nem nyerik-e meg a régóta 
nélkülözött m űveltebb társadalm i fak
torokat, m elyek a  helvi társadalom  
irányítását is kezükbe vehetik  ?

N yilván való, hogy a m űvelt h iva
talnoki kar által a helyi társadalom  
erősbödni fog. líj gondolkozásm ód és 
uj felfogás közbejöttével oly eszm e
cseri' .ión létre, m ely első sorban a 
a helyi érdeknek s ezután nem zetünk 
géniuszának válik  javára.

Ily  módon megerősödve, a pihe
nésre kárhoztatott erők uj életre éb
redek. az alv»>k pedig feleszm élnek, 
lg v  már lehetséges lesz ;i m egvaló
sulás stádium ába juttatni mindazon 
terveket és vágyakat, melyek a köz
m űvelődési állapotokra hatással b ír
nál:.

Mert, nem lehet egyelőre —  két
ségbe vonni, hogy az állam tisztv i

selői olt, a hóvá folsnhhségük küldő, j 
azonosítani fogják érdekeiket azon 1 
város, vagy megy-' .• relékéivel, mely- j 
nek állandó lakosaivá lettek. Erre 
nézve biztosítékot nyújt az illetők 
szélesebb látóköre és azon körülmény, 
hogy idővel k i  keli fejlődni a huza
mosabb egy helyen való tartózkodás 
álla l olyan érdekeknek, m elyek arra 
fogják ösztönözni a tisztviselőket, 
hogy szívvel lélekkel küzdeni és kez
dem ényezni fognak mind n oly ügy 
mellett, m ely azon vidék anyagi és 
szellem i e lh a la d á sá n a k  biztosítékát 
képezi

Attól azt hiszem  nem kell 
tartani, hogy az időnként váltakozó 
tisztviselők el fognak tőlünk zárkóz
ni. Erre nézve elegendő garanciát 
uyujt a m agyar tisztviselő  azon orijk- 

; lőtt tulajdonsága, m ely ellensége a 
k bürokratizm usnak. A m agyar tisztvi- 
; selő rendesen am biciózus, nagymér- 
1 lékben kötelességtudó és pontos tiszt

viselő; könnyen olvad be a társada
lomba. mely neki hivatva van o tt
hont adni ; simul a társadalm i és he
lyi szokásokhoz s in mién körűimé- i 

; nyeiben azonosítja magát uj otthona 
I 'viszonyaival-

S ha egyes eselrkb fn  oddigelé nem 
volt igy, s a jövőben is lennének ki
vételek. azt a helyi társadalom klikk 
uralm ának lehet felróni, m ely jö v e 
vényt nem szívesen ab szorbeál.

A iődolog leli; ’ az. hogy az u. hi- 
i vatalnokokat helyi társadalm unk1 ma

gyaros nyíltsággal o lva ssza  he ma- 
gííba, s azoknak uj eszméit, m elyek
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távolabbi v idékek je llegét viselik  ma
gukon meg ne vessük, hanem v iszo
n yainkba illesszük belé s igy tegyünk 
szolgálatot a sokat m egtám adott s 
hányt veteti társadalm i v iszo n y o k 
ra k-

Ha ez igy lesz, akkor a pedantéria 
inánli hajlam  csak szórványosan fog 
mutatkozni s a m agyar tisztviselő  

a  dolgozó szobán kívül —  nem 
lesz más, mint a m űvelt társadalom  
egyik  hasznot tevő  tagja.

íg y  fogva fél a dolgot, örömmel fo
gadjuk az uj reform okat. M ásfelöl 
m eghajlunk azön nézet előtt, m elynek 
je lsza v a  ez : A m agyar érdek egye
nesen követeli, hogy a közigazgatási 
sze rv e ze t állandóan alkalm azott és 
a m agyar állam hatalom nak aláren- 
de lt tisztviselőkből álljon.

A  H É T  T Ö R T É N E T E .

A vármegyei közigazgatás rendezéséről szó
in törvényjavaslat, a képviselőház közigaz- 
g itási bizottságában, f. hó 9-én lctárgyal- 
t; tott. A  bizottságnak 8-ikán volt a legfon
tosabb ülése. Ekkor tett eleget a kormány 
az ellenzék és a közvélemény ama követe
lésének;, hogy terjessze elő elvi alapjait a 
közigazgatási bíráskodásról, fegyelmi jogról 

ndörcrjesztendö garanciális javaslataiak. A 
miniszterelnök nyilatkozatai és felvilágosítá
sai, valamint a reform költségeiről előtér
je* : t t t  számítások kedvező benyomást tet
tek a bizottságnak még ellenzéki tagjaira 
is. úgy. hogy Apponyi gróf kijelentette leg
ott. miszerint a kormányjavaslat és a saját

T Á R C A

Szép május . . ■

Szép május pünkösd-ünnepén 
Mely bú ködében élek én. 
Szivemnek nincsen egy viraga,
A mely nyíló kelyhét kitarja ; 
Kiégett, néma, színtelen,
Egyhangú róna életem.

Iliaba nézek én körül,
Lelkem a tájnak nem örül ,
Odúiban sötét romoknak 
Baljóslatú baglyok huhognak, 
Keresni a just hasztalan,
Reg clszallott már. messze van !

Mit ér a rózsa, gyöngyvirág.
Mit ér a vig. dalos világ,
Ha szárnyaszegve, szomorúan 
Virraszt szivem a méla búban !. 
Sugarasnyár, hiába jösz,
A zord, rideg homály legyőz.

Rudnyánszky Gyula

Galiiml) Kszti.
Eltesz 14a 

(Folytatás.)

A. „ F e lv id é k i H írad ó" aro d. ttírcójn.

—  Észen vagyok én édt ipám Ne gon
dolja, hogy félrcbeszélek. Tudom en, hogy 

mit tettim . . 'luciom. hogy Esztii áriát ,*

lanul űzte cl ; ártatlanul átkozta meg . . . 
Jaj! Engem atkozzon meg édes öreg apám, 

engem a ki művi -zt előidéztem I Es 
arcat eltakarva, hangos zokogásra fakadt.

I' sit Ambrus térdei megtörtek. Oda bo
rúit az agyra ; fia bekötözött fejét csókja
ival borította, miközben könnyei oda hul
lottál. arra a kis helyre, mely a kötelékek 
közt zabádon maradt; oda hallottak arra 
a kedves leire, szerető szivének áldása
képpen.

- Nincs, — nincs én nekem átkom a 
te számodra, édes gyermekem . . !

Lelke egy hő fohászba olvadt föl, hogy 
engedje az irgalmas isten ióvá tenni, 
ha miben .1/. ó fia vétkezett. És úgy érzi, 
hogy ez a buzgó ima mcghallgattatik. Ügy 
érzi, hogy jóvá lehet m -g tenni mindent.

— Gazda úrarn ! szólt b e e  pillanatban 
egy cseled, megállva a lassan felnyitott aj
tóban. Gazda uram. az öreg Molnárné akar 
kegyelmeddel bősze.ni.

Pázsit Ambrus nem ért r.i felelni, mert 
ott állott mar előtte 1/ az öreg asszony 
halnvanya i kivörösödött szemekkel. Lat- 

■ 'itt rajta, lv.gy ne is hunyta le a múlt 
éjjel

Nem nug.uiK rl ; vök kérni Pázsit 
uram ' hanem egy haldoklóért . . .  Ha 
van m g irgalom a i/.iv ben, —  ha nem 
felejtette m» g el, hogy volt valaki, aki éve
kig hozott vidám igot ebbe a hazba, — 
vág' , ha mái nem akar emlékezni, a mi 
elmúlt, úgy arra, a mi még becses előtte:, 
a fia életére kérem, vonja vissza azt az át- 
1 • m . • :v  haldoki ' leányka fejéről. 

E i ! kiáltotta az cg.
Eszti ! kiáltotta Béni i>. Mi tör

tént vele ?
Mi történt vele ? fordult Béni felé az

öreg Molnárné. Még te kérdezed, mi tör
tént vele ? Én szeretném megkérdeni tőled, 
hogy mit tettel l Én csak annyit tudok, a 
mennyi, kevésbeszédú fiam fajdalmai kö
zöt* elmondott. Csak annyit tudok, hogy 
ráfogtatok a korcsmái -an. hogy szeretőket 
tartott magának; azt i . tudom, ho >y apád 
azért megátkozta, mert -zegeny lányka min
dig erről beszél, s csak azt tudom,
hogy nem átallottátok azt az. ártatlan 
leányt a halaiba kergetni. Vagy azt I 
hittétek, hogy egy yengc hajadon majd 
szembeszáll veletek. lv> ;v bebizonyítsa ár
tatlanságul ? Nem tudt ltok, hogv a segély- 
telen árvának csak a halál ad menekülést 
a karhozat ellen ? — Mit tudom én, mit 
gondoltatok ? Azt tudom, hogy a vízbe ug- 
iott szegény, a honnan a fiam szabadította 
ki.

Az öreg Pázsit némán hall patta végig 
ezt akcserü szemrehányást; érezte hogy iga
za van ennek az öreg asszonynak. — Béni 
kebeléből erős sohujta okát fakasztott föl a 
iclkiismerct mardo . .1 . - zeniéi keserű kö- 
nycktöl homalyosodtak el.

Jaj de nem tudom, hogy az életnek 
vagy .1 halálnak mentett*--.- meg ? folytatta 
Molnárné Nem tudom, hogy életben ma
rad-e ? A doktor ur. ki hajnal óta ott vi- 
raszt vclü k együtt agyánál, azt mondja 
hogy csak úgy lehet reményünk életéhez 
és ahhoz, hogy ép észs/.el gyógyul fel, ha 
megértetjük vele. hogy a • átok ki sem mon
datott. vagy már vissza van vonva. Ezért 
jöttem én könyörögni Pázsit uram ! Térde- 

| ímen kérem, vonja vi~ 1 azt az átkot . . . 
t Jaj én nekem, ha lrszti meghal, mert az ö 
■ h tiszaion függő életéhez van (Űzve az. cn 
| fiam elete is . És ha meghal, —  jaj ke- 
j gyclmcteknck is, mert lehetetlen, hogy az

igazságos Isten magához ne ereszszc az én 
átkomat . . .

— Ugy-ugy, csak átkozzon meg engem 
nénétn asszony ! tördelte Béni. Mcgérdemlem 
én azt. Én vagyok az oka mindennek. Csak 
átkozzon meg.

—  Nem — nem ! Nem átkozok én meg 
senkit. Csak a keserűség mondatta velem 
azt. mert nekem a fiam a táplálóm.

— De hát mit tegyek én ? kérdezte Pá. 
zsit Ambrus.

—  Jöjjön velem, álljon oda agyához és
mondja neki, hogy ne higyjc, a mit róla 
beszéltek . . csak azt mondja neki, hogy
vissza veszi atkát ; csak azt mondja, 
hogy . . .

— Elmegyek, igen ! Oda megyek kegyel
meddel ágyához és ott kérem az Istent, 
hogv bocsásson meg nekünk a miért őt 
megbántottuk. Odamegyek, igen ! és térden 
állva kérem, ha kell. hogy jöjjön, foglalja 
el régi helyét a mi szcrctetünkbcn . : Oh, 
csak tudjunk élni addig, mig ióvn tehetjük 
a mit ellene vétettünk.

Az öreg Molnárnét egészen meghatotta 
Pázsit Ambrus elériékenyedése. Ezt nem 
várta, nem rcménylette. De, hogy igy tör
tént, szivéből örült rajta

- Jöjjön Pázsit uram ! Menjünk és mond
ja azt, a mit a szívó súg* Még ióvá lehet 
tenni mindent, ha a jó Isten is úgy akarja.

— Menjen édes apum. és mondja meg 
neki. hogy én mindent megbántam ; hogv 
ezentúl igaz testvére leszek, a hogy ő 
mondta tegnap. ha még nem késő. Men
jen édes jó apám.

Mikor Pázsit Ambrus elment Molnárné* 
val, Bent lelkét kétség fogta el, hogy mcf-



álláspontja közt fennforgóit ellentétek lé
nyegesen csökkentek. Szapáry gróf minisz
terelnök a javaslat legfontosabb részét, a 
közigazgatási bíráskodás kérdését imigyen 
ismertette meg a bizottsággal: »Minden
törvényhatóságban egy közigazgatási bíró
ság szervezendő, ezen felül Budapesten egy 
felső közigazgatási bíróság. Az első fokú 
közigazgatási bíróságnak a vármegyékben : 
elnöke a főispán, tagjai az alispán és a 
tiszti főügyész, a közigazgatási bizottság 
által kebeléből választott 2 tag és póttag, 
a jegyzőkönyv vezetésére 1 jegyző — szavazat 
nélkül. A bíróság egyesek és testületek jo
gai védelmére állittatik fel.« Az utolsó ülés 
9-én volt, melyen a meg nem szavazott adók 
behajtásáról és a meg nem ajánlott újoncok 
behívásáról s>óló szakasz intéztetett el az 
1790— I. XIX. törvénycikk érintetlenül ha
gyásával, melynek értelmében az országgyűlés 
által meg nem szavazott adó tényleg be 
nem hajtható és a meg nem ajánlott újoncok 
tényleg ki nem állíthatók.

A javaslat kiadatott a pénzügyi rész meg- 
birálása végett a pénzügyi bizottságnak, 
mely azt e hó 20-án beadja a képviselő 
háznak. Ugyancsak e napokon fog a jelen 
ülésszak berekcsztetni és 21-én megnyittatik 
ai uj ülésszak.

f  Orünioald Béla országgyűlési képviselő, 
Zólyom vármegye egykori alispánja, kinek a 
felvidék közvetlenül sokat köszönhet az 
egyedüli helyes mederbe szorított politikai 
állásfoglalások megorvoslásáért, meghalt e 
hó 4-én Franciaországban. Benne, a magyar 
nemzet korunk egyik legkiválóbb harcosát 
közéletünk pedig egyik legelőkelőbb szel
lemét vesztette cl. Mint orsz. képviselő, lel
kesedéssel tartotta beszédeit a képvisclóhaz 
bán : a nemzeti államról. A  most törvény
erőre jutó közigazgatási reform az ő nagy 
szellemének a diadala, ő  volt — mint a 
»Budapesti Hírlap* igen találóan jellemzi — 
a forrás, a melyből az allami közigazgatás 
eredt, ő asta medrét, a melyben folyhatik,
0 készítette ki az elméket, hogy kívánatos
nak lássék a mű. Munkái, melyek a nemzeti 
eszme híveit a rajongásig megnyerték, sok 
ideig bibliái mari dnak a modern Magyar- 
ország céljait keresőknek. A haláláról érke
zett jelentések egyike szerint e hó 4-én este 
11 orakor, Paris területén kívül, a Szajna- 
part egyik elhagyatott helyén öngyilkossá
got követett el. Hajnali három órakor akadt 
rá holttestére az arra járkáló őrszem s 
minthogy a G. B. betűkön kivül, melyek 
ingébe vannak hímezve, más ismertetőjel

| hiányzott, a morgóéba szállíttatott. A ha- 
i lottat Parisban fogják eltemetni. Temetésé

ről az osztr. magyar nagykövetség fog gon
doskodni. A  mérsékelt ellenzék, melynek 
Grünwald Béla egjik leghatalmasabb oszlopa 
volt, Linder György, képviselő által koszo
rút küldött koporsójára.

A nyitrai ágostai evangélikus esperesség 
világi elemei folyó hó 13-án népes értekez
letet tartottak. Az értekezlet elnöke, Liber- 

; tinyi Gusztáv kir. tanácsos és tanfelügyelő 
I telkes szavakkal vázolta a protestáns egy- 
| ház történeti múltját- Vázolta egyszersmind 
; ezen mozgalom jogosultságát, mely egy szé- 
j gyenletes áramlattal kíván szembe szállani s 

az egyház jó hírnevét helyreállítani. Kimon- 
1 datott határozatképen, hogy a nyitrai ág 

evang. egyház világi eleme, az ezen espe- 
resség egyházi eleme által a pozsonyi ke
rületi gyűlésen ismételten tanúsított haza- - 

i ellenes törekvésekkel azonosságot nem val 
• lal azokat elítéli. Az értekezlet kijelen- 

tette, hogy az egyetemes zsinatot szüksé- 
| öcsnek latja és innak megtartását kívánja.

A muszka trónörökös ellen, ki jelenleg Ja- 
i pánban időzik, merényletet követett el egy 
| japáni rendőr Karddal \ágtafőbea trónörö

köst s másodszor is feléje akart csapni, de 
ebben a környezet által megakadályoztatott. , 
A cárcvics sebe nem veszedelmes. A me- ! 

! r6nytet intenciójával szemben kétféle nézet 
van elterjedve. Ugyanis vannak, kik azt hi
szik. hogy a merénylőt orosz nihilisták bé
relték tel; masok szerint a merénylet elkö- ; 

i vetésére vezető indító ok a japánjaiénál di- : 
vatozó vallásos fanatizmus volt. S ennek a 

j véleménynek lehet is helyes alapja, ameny- ; 
nyiben ott nagyon gyűlölik Oroszországot.
A gyűlölet onnan datálódik, hogy Oroszor
szág a budhizmus rovására terjeszteni igyek
szik az ortodox vallást s államköltségen 
misszionáriusokat küldözget a japánok közé. | 
A carevics balesete felett az összes európai 
udvarokban nagy a részvét.

.Íz osztrák-magyar államvasut megváltása 1 
iránt a magyar kereskedelmi minisztérium
ban tárgyalások vannak folyamatban. A 
megváltás joga a magyar áliam részére, az 
1882. évi 45. te. értelmében, csak 1895. évi 

jan. t-én nyiliki Nevezett t. c. gondoskodott 
a megváltás módjáról is. E szerint a meg
váltás alapja egy járadék fizetése, a mely a 
megváltás évében befektetett tőke 5 és fel 
százalékánál nem lehet kisebb. E kulcs alap. 
jan az 1889-ki mérleg szerint, az osztrak-

magyar államvasuttársaság magyarországi 
vonalainak megváltása 153-35 millió írt len
ne, mely összeg után az évi járadék 8-4-3 
millió frt volna. Ha a megváltás keresztül 
lesz vive, Magyarország oly hatalmas háló
zattal fog rendelkezni, mint kevés más állam 
a világon.

h í r e i n k

A turoci gazdasági egylet küldöttsége az 
elmúlt héten indult Tyrolba és Svájcba, 
hogy az állam által c célra kiutalványozott 
4000 forinton innthali tenyészbikákat vásá
roljanak. A kiküldöttek : Justh Ferenc elnök. 
Lchotzky Vilmos és dr. Beniczky Ákos ta- 

j gok.

Majális. Az állami iskolák majalisa e hó 
| 21-én csütörtökön lesz a jahodniki ligetben 
: n,ég pedig e g é s z  nap. A gyermeksereg 

érdekében örvendünk ez újításnak s hisz- 
szük, hogy —  ha az idő kedvez — sokkal 

1 sikerültebb lesz az idei majális az elözök- 
| nél.

Hölgyolvasóink figyelmet már most felhiv- 
I juk a gyümölcsbefözési idény közeledtére s 

ajánljuk a »gyümölcs-és főzelék-befőtt kc- 
j szités gyakorlata* czimü legközelebb meg- 

jelenő munkát. E műben az összes gyümölcs, 
főzelék, lekvár és szörpneme k készítése 
egyszerűen, értelmesen, a takarékossági szem
pont figyelembe vételével van leírva egy oly 
háziasszony által, ki 28 éven át szerzett bo 
tapasztalukat c téren. A műre — mely 
több mint 200 különféle recipét tartalmaz 
—csekély 65 krajczárral lehet előfizetni. Jó 
lélekkel ajánljuk ezen páratlanul al.ó mun
kát hölgyeinknek, mert tudjuk hogy a cse- j 
kély clüfiizetési összeg mar az első befőtt 
készítés alkalmával is busásan megtérül. 
Gyűjtőknek 10 előfizető után tiszleletpé dányt 1 
küid a kiadó. Az előfizetési pénzek Nyiregy- 1 
házára, Tarczali Dezső könyvkiadóhivatalába 
küldendők be.

A vizsgák azonnal ünnep után megkez- 1 
dödnek 'a  turóc-szentmártoni allami isko- ' 
Iákban. Megkezdődnek pedig a kereske- j 
delmi közép iskola Ili. osztályának csütör- 
lökön reggel kezdődő osztály vizsgájával. Az 
é ettsegi vizsga Írásbeli része még vagy c 
hóban vagy a jövő hó elején lesz ; a szó- ! 
beli junins hó 15. és 16. és ettől fogva a I

bocsát-e neki Eszti ? Izgatottan hánykódott 
ide-oda ágyában és nem vette éssre, hogy 
sebe újra sajogni kezd ; egészen elfoglalta 
az a gondolat, hogy mit csinál most édes 
apja ? Úgy képzelte, hogy irtózva fordul 
el tőle Eszti és meg sem hallgatja kérlelő 
szavait. Ez a gondolat aztán egész a szé
delgésig forrongott fejében.

Pedig d3 nem ismerte Galamb Esztit, 
ha azt képzelte, hogy hidegen fordul el ap. 
jitó l . . .

Az igaz. hogy mikor az öreg Pázsit be
lépett abba a szobába, a hol Galamb Eszti 
feküdt a kórágyon, —  a beteg megrémülve 
meresztette rá szemeit ; úgy, hogy a jó
szívű öreg orvos ijedten ugrott mellé és 
erősen megrázta, hogy elakadt lélekzetét 
megindítsa ; — de, mikor Pázsit Ambrus 
odalépett mellé, és reszkető kezeit ildólag 
tette verítéktől nedves homlokára. — oh, 
akkor egy mély-mély sóhaj szakadt föl a 
lihegő lányka kebeléből és szemeibe visz- 
szatérni látszott az élet ragyogása. Oh, ak
kor látszott az az esengés arcán, hogy at
tól az öreg embertől várja lelke nyugo
dalmát, —  hogy attól függ élete, boldog
sága

Eszti! szólt az öreg Pázsit, mikor 
megindultságán erőt tudott venni. — Eszti 
fiam, megbocsátasz-e nekünk ? Nagyot vé
tettünk ellened, fiam is, meg én is. Béni 
nem jöhet ide vétkét elismerni, mert az 
Isten nagyon hamar megbüntette ő t ; ha
nem én kérlek ő helyette is ; én megkö
vetlek mind a kettőnk nevében; — bo
csáss meg nekünk Eszti ; felejtsd ■ :!, az Is
ten áldjon meg, a mit ellened vétettünk.

Galamb Eszti csak sóhaitani tudott 
ezekre a szavakra ; csak nézett körül, hogy 
ébrtn van-e ? £• mikor látta azt, hogy

mind. a kik körülötte állnak, megindult- 
ságtól nedves szemekkel lesik arcan az 
öreg Pázsit szavainak hatását. - az ö 
szemeibe is oda szivárgott két csepp a 
könyek szive köré fagyott, és most ol
vadni kezdő, forrásából.

Öntudatlanul félrefordította fejét, tálán 
hogy letörülje a künyeket, melyektől nem 
láthatta tisztán, a mit olyan jól esett lát
nia.

— Ne fordíts el tőlem arcodat, Eszti ! 
Hiszen megbüntetett már engem az Isten 
eléggé. Jusson eszedbe, hogy mid voltam 
én neked azelőtt ? Jusson eszedbe, hogy 
mennyiszer öleltelek a szivemre szeretet
tel ? Ne feledd cl, hogy nagyon-nagyon 
szerettelek.

Még többet is akart mondani, hanem 
torka összeszorult. Odahajolt Galamb Esz
tinek újra felé fordított arcára és egy me
leg csókkal mondta el mindazt, a mi szi
vét chöltötte e pillanatban : az iga/, sze- 
retetc-. a megbánást és szivbcli áldását, 
melylyel kimondott átWr ellensúlyozni re
ményű.

Esni sem tudott szolani ; torkan nem 
jött ki a hang. bár ajkai mozogtak. — ha
nem átölelte Pázsit Ambrus nyakát, mint 
régen, kis korában, megcsókolta ősz haiát 
és sirt, sirt keservesen.

A jószivü öreg orvos is megindulva tö- 
rülgetle szemeit — éppen úgy, mint Mól- 
nárné és Pista fia aztán érőmmel 
ennek a fülebe .

—  Hála Istennek 
már életben marad.

Mikor lecsillapult az öreg Pázsit; mikor 
■ ár Eszti szive is megkönnyebbült a 20- 
kogástol, újra csak clke/dett bes/élni 
hozzá ;

l súgta

megmenekült. Most

—  Ugy-e, visszajösz hozzánk Eszti ? 
Ugy-e, visszajössz oda, a honnan kétségbe
esve futottál el, hogy egész életedben ta 
pasztáid, mennyire iparkodunk mi boldog
gá tenni téged?

Molnár Pista oda meresztette szemeit 
1 Galamb Eszti arcara. Mit felei most ? Kife

lejti-e annyira ezeknek az embereknek a 
megbantását, hogy miattuk elhagyja öt ?

I Azért mentette-e meg? azért virrasztóite 
I mellette egész éjjel, hogy végre is Bénié 
| legyen ? Bénié, kit c percben leikéből gvü-

lol

I Galamb Eszti is ránézett és leolvasta ar 
cárói, hogy milyen kétségek között várja 

I az ö feleleiét.
| -  Ugy-e visszajössz közénk Eszti gain ?

—  Nem megyek én innen soha többé 
j — rebegte Eszti, miközben arcán gyenge

rózsapir ömlött el. Nem megyek én in 
nen soha. soha ; mert én Molnár Pistát 
szeretem ; leikem mélyéből szeretem .'

-  - Áldjon meg az isten ezért a szóért 
Eszti! sóhajtott föl Molnár Pista ; azt m 
anyja nyakába borult és azt ..lelte, azt csó
kolta Eszti helyett Majd. mikor Eszti felé 
nyújtotta kezét, megfogta azt:

Köszönöm azt a s.ót Eszti ' Nem is 
>zerct téged senki, uálam jobban mi
közben arca a boldogságtól ragyog .tt 

Páz it Ambrus, ezt a jelenetet látva, «!.
; gondolta, hogy nem jón a regi többé soha 

vissza : a történtek után ne n is jöhet Szi- 
1 ve kino-an összeszorult arra a tudatra.
; hogy csakugyan vége örökre, hogy K zti 

valaha az ő menye lehessen, ilo szú aohaj 
I rezegtette meg keb'éi, - hanem aztán.
I rsak ral*tt- mind a két kézé- E- ti fejére

Vege kov )

többi iskolák vizsgája. Megjegyezzük, hogy 
csupán az érettségi vizsga Írásbeli része 
zárt, a többi mind nyilváno-

A znióváraljai tanítóképző intézet 30 nö
vendéke kelt pénteken útnak Somogyi Gé
za igazgató és Stepankó tanár vezetése alatt, 
hogy a fővárosban 111a megtartandó orszá
gos tornaver.senyén részt vehessenek. Egy
forma. csinos ruhaba vannak öltözködve s 
a katonai és rendgy..korlatokban, de külö
nösen a távol-ugrásban nem közönséges 
kiképzettséggel bírnak. N- m lehetetlen, hogy 
együttesen, vagy egy-ketton közülök kitün
tetéssel jönnek vissza Budapestről Kiváncsi- 

| ak vagyunk az eredményre.

A gazda és a cseled. Van az 1875. évi
III. tcikknek egy intézkedése, mely a gazdát 
kötelezi a cselédje után felmerült kórházi 
ápolási dijai 30 napra terjedő időre meg
fizetni. fennmaradván a gazdának viszkere- 
seti joga a cseléddel szemben, de ez a leg
több esetben behajthatatlan, mig a gazdán 
a hatóság esetleg kényszerezküzök alkalma
zásúval is behajtja. —  Figyelmeztetjük a 
cselcdtartó gazdákat, hogyha cselédjük meg
betegszik s kórházba kerül, a cselédkönyv 
rovatait az elbocsátás igazolásával töltsék 
ki s adjak ál a cselednek. Ily eljárás által 

I sok kellemetlenségtől menekülnek meg a 
! cselédtartó gazdák*.

A rózsahegyi gymnasium ifjusag-segélyzó- 
egyesületének, mely az idén is több tanú- 

! lóval érezteti jótékonyságát, alapja szépen 
; gyarapodik. Üiabban jelentékenyen emelé 

azt a magyar nemzeti közművelődésért 
buzgó néhány hazafi létesítette 6 0 0  frtos 
Kajuch-alap. valamint a L. Szt.-Mik’.óson 
f. é. február hóban tartott bál-bizottságá
tól —  a napokban atszármaztatott 2 0  frt, 
és az egyesek, illetőleg testület által nagy
lelkűig. Rózsahegy városában, befizetett 
lói) frt összeg. —  legforróbb köszönet ez 
úton is az életfontosságú egyesület jóte
vőinek I

Érdekes cégbejegyzési ügy. A »NewYork« 
"merikai életbiztosító társaságunk a napi 
lapokban oly nagy port vert cégjegyzési 
ügye a »Kereskedelmi jog-cs Ismeretek Tá
ra* szerint a következőkben á]|: Midőn a 
társaság 1886. évben Magyarországban kép
viselőséget állított fel, magat miut részvény
társaságot kérte a budapesti kir. keresk. 
ér v.ilt > l ir vény szék által felvétetni, és 
tényleg mint részvénytársaság jegyeztetett 
be. Ezen tarsasag- előbb »Nautilus <cég a 
alatt valóban mint részvénytátsaság alckult 
meg, de akkor még csak tengeri, száiiittási 
és karbiztositassal foglalkozott. Később az 
ététb iztositást is üzletköreb* vonta és ezen 
üzletágra nézve szövetkezeként működött 
Utóbb a * Név-York lile Insurance Com- 
pany* céget vette fel es azóta kizárólag 
életbiztosítással foglalkozik. Jogi természete 
azonban - váljon részvénytársaságot, vagy 
szövetkezetei képez-e — határozatlan. Most 
miután a tarsasag a cégjegyzékoeu a >rész
vénytársasági* minőségét és az alaptőke 
gyanánt bejegyzett 200.000 dollárt töröl
tetni — és szövetkezeti minőségét beje
gyeztetni kívánta és a budapesti kir. keresk. 
és valto-törvény»zék ezen kívánságának 
megfelelt: a »Kereskedelmi jog-és Ismeretek 
Tara* szerint jogukban áll a biztossttottaknak 
ezen társasággal megkötött biztosítási ügy. 
léteiket érvényteleníteni és a befizetett tőke. 
és kamatok visszatérítésén felül kártérítést 
követelni, minthogy Ők egy részvénytársa 
Sággal szerződtek, melynek 200.000 dollár 
alaptőkéje volt bejegyezve és nem egy a. 
laptoke nélküli szövetkezettel. Az eset —  
jegyzi meg a »Kereskedelmi Jog-cs ismere
tek Tára* — annál fontosabb, mert ezen 
amerikai társaságnál 1886. óta 1926 magyar 
csal idfő biztosította magat 2o»ooo frt. 30 00O 
frt, -ót loo.ooofrt biztosítási összegek crejé-
g. — A in .gyár biztosió közönség érde
kében szükségesnek tartottuk ezt köztudo* 
má*ra hozni.

A rajec-tepliol fürdőben az évad f é. má
jus lő-én megkezdődött Ezen fürdőhelyen 
az eddig alka.mazásbau volt gyógymódokon 
(természetes m lóg timsós és vastartalmú 
fürdők hidegvizktira, másságé) kivit] az idén 
még a Kneipp-fcie vizgyógymód is bevezet
tetett dr. J.tnovics Sándor fürdőorvos AU



tál. ki őzt Wörishofőnben tanulmányozta. I ' 
Ezen rövid értesítést előre hoc újtva meg-| 
jegyezzük, hogy úgy a fürdőt mint az o tt' | 
dívó gyógymódokat legközelebb bővebben 
fogjuk ismertetni

Egy Denison nevű anrjol pap Londonban 
45 éves sajtot őriz üveg bura, alatt. A sajt 
kemény, de élvezhető.

A legszenvedelyesobi) dohányosok Mexi
kóban vannak- Az iskolás gyermekeknek, 
h ajó  feleltek, jutalmuk abban áii. hogy 
az iskolában szivarozhatnak a tanítóval 
együtt. A törvényszékek!) ii a bírák és is . I 
küdtek is szivaroznak

A hajkereskedés az egyesület államokban i 
igen virágzó üzlet. Magúban Ncw-Yorkban 
több mint 20 bajgyár van. f>0 centiméter ( 
hosszú haj kilójának ára 200 forint; a 100 
centiméteressé sokkal drágább, egész 480 
frtig. Pótszerek is vannak, melyek közt a 
kenderszösz a leghasználatosabb, de még 
ez is drága- Legolcsóbb az olajozott hárcs- 
háncs, a melyből készített mesterséges ha
jat »japáni haj* név a'att árulják.

A Trieszti általános bisztoaito-tarsasag (As- 
sicurazioni Generáli) f, é. április hó 30-an 
Triestbcn tartott 59-ik közgyűlésen beter
jesztette az 1890. évi mérlogcit. A közgyii- 
gyülésnek tett jelentősekből értesülünk, hogy 
az életbiztosítási agban a díjtartalék 2,293. 
129 frt 35 krral szaporodott és 1890. dc- 
czember 31-én 28,927.291 frt 36 krra emel
kedett és hogy az 1890-ben újonnan kötött 
biztosítások összege 17,696.2 32 frt 94 krra 
rúgott, mi altul az 1890. dcczembcr 31-én 
érvényben levő biztosítások tőkeösszege 
124,121.441 frt 72 krra szaporodott fel. Az 
évi díjbevétel az illetékekkel együtt 
5,002.595 írt 89 krt tett ki. A  tüz-és szal- 
litmány-biztositási ágazatokban a díjbevétel 
9.017.000 frt 32 krt tett ki mely összegből, 
mint minden tehertől mentes díjtartalék 
3,2 50.646 frt 87 kr. helyeztetett taralékba, 
mig az 1890 dcczembcr 31-én a jövő évek
re érvényben maradó dij kötelezvények ősz- 
szege 24,167.306 frt Sí krra rúg. Az 1890- 
ben kifizetett karok összege 8,345. 827 frt 
21 kr. A társaság alapítása óta egész 1890. 
deczember 31-dikeig 235,717.767 frt 43 kr. 
tekintélyes összeget fizetett ki károk fejé
ben. üzen összegből 143.424 káreset 
44,315.619 frt 47 krnyi kártérítéssel búzán
kra esik. Az értékpapírok árfolyam ingado
zásának fedezcsJC szolgáló tartalékalap 1890. 
deczember 31 én 1,209.030 frt 27 krre emel
kedett, noha a kisorsolható értékpapírok 
ceak is névértékűkéi lettek a mérlegbe lei- 
véve. A tőkésített nyercségtartalek az al ip- 
szabalyok szerinti összegben 2.625-000 írt
tal, az ingatlanok tartalékalapja 1,289.480 
írt 92 krral és a kétes követelések tartalé
ka 80.000 írttal marabt változatlant. Az 
összes biztosítéki alapok 2.545.432 írt 80 kr 
43,303.671 írt 22 krra emeltettek.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer által 23 éves süketség és fülzú
gásból gyógyult ki. készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hozza 
fordul. Cim: NICHOLSON H. .1.. Wien XI

I R O D A L O M

Urak és parasztok czim allatt a/. < lbeszé- 
lések újabb sorozatát kaptuk most Mik 
száth Kálmán öszcgyujtöU munkainak 2.8.és 
29. füzeteiben. Illeg azt mondanunk, hogy 
Mikszáth elbeszélései és már mindenki ér
zi a varázst, mely a maga nemében való 
bán egyedül álló iró müveinek olvasatával 
együtt jár Ha volna még valaki, a ki a 
palócz világ jeles fianak munkáit nem is
merné. azok részére esik azt ismételhetjük, 
a mit mar lobbs/.or volt alkalmunk, hogy 
Mikszáth eiueszéléseibcn annyi a kedves vo
nás oly tiszta az öröm, a menyit és a mi
lyent ily classikusan naiv alakban egyetlen 
modern Írónál sem találhatunk. E mostani 
elbeszélések is. melyek mindemke hde, et 
zelemdut, pajzán, tréfás, oly világba vezet
nek el bennünket, mely sokkal szebb, mint 
a nn rendes, k • napi világunk Ped g itt is 
csak azok az emberek tesznek járnak, ör
vendenek és búsulnak, a kikkel nap nap 
lettmei ululko/.unk, de Miksath humora.

kedélye, aranyozza be őket és az ő szel
emének behatása alatt még a legérdesebb- 1 
felület is simává lesz Mintha varázsvessző
vel érintene meg bennünket, midőn clbeszé* 
olvasásához fogunk. Az első lapok után át- j 
váltó 'mik és gyermekek módjára az Íróval 

gyüti álmodjuk a tündérmeséket, melye
ket nekünk Mikszáth mond cl. Vegyünk ki 
egy szálát a csokorból, olvassuk el például 
a »tulvilági utast* . . . menten kedvünk tá
rnád leszedni minden virágunk, ismerni a- 
karjuk Mikszáth tollúnak minden alkotását. 
Es aki ily módon az irót megszerette, öröm
mel fog értesülni arról, hogy összegyűjtött 
munkáit Révai testvérek (Budapesten IV. 
Váczi utcza 1) 35 kros, igen csinosan ki
állított, vaskos tüze tekben adják ki, módot 
nyujtvány ez áltál mindenkinek, hogy kevés 
áldozattál oly könyveket gyűjtsön össze 
magánéi:, mciyck soha el nem évülnek, me
lyek gyönyört fognak szerezni mindaddig, 
mig csak e kodély“utolsó sz.ikrája is ki nem 
halt belőlünk.

A Dr. Kóth Pál szerkesztésében megjelenő 
»Kereskedelmi Jog - és Ismeretek Tára* má
sodik szama —  gazdak és változatos tarta
lommal — megjelent. Dr. Keichtinger Elek 
fiumei I). pénzügyigazgatótól találunk benne 
egy nagyobb tengerjogi tanulmányt. Dr. Be- 
rényi Pál tanár ét tekezik a kereskedelmi 
könyvek és mérlegek felülvizsgálatáról, Dr. 
Kóth Pál a telephon-jogról, Dr Bcrényi San* 
dór kőzúti-(ló)-vaspalyák felelősségéről sze
mélyi baleseteknél. A törvénykezés —  biz
tosítási szemle —  különfélék és irodalom 
rovatai sok érdekeset tartalmaznak. A biz
tosítási szemle kőlönös gonddal van szer
kesztve és felvilágosító közleményeket ta- 
láláunk benne a »Mutual< és »Ncv-York«

| amerikai életbiztosítási társaságok bejegyzési 
; ügyeiről.

Uj zenemű! Táborszky Nándor nemzeti ze
nemű kereskedésében Budapest Váczi utca 
30 ik sziin alatt megjelent : Ocilets Rouges* 
(Piros szegfű) <Walsc Szerzé Kövér Miklós. 
Ezen keringő felűimúija minden most létező 
uj keringöket úgy, kiállításban mint dalla
mosságául). A közönségnek pedig a legked
veltebb darabja. Ára 1 f 50.

N yilttér.

Furliitfi* von
Ü O  lil*. bis íl. 7.65 per Meter — glait 

I ■ ' mustért ca 2500 verseli. Earbcn und 
Dessins) ( —  vers. roben-und stückwcise 

, 1' rto- und Zollfrei das Fabrik-Depót G 
Henneherg (K. u. K. Iloflieferant,) Zürich. 

I I Mu->ter umgehond. Briefc kosten 10 kr. 
j Porto.

Eeieios szerkesztő : Révész Lajos. 
Tarsszerkesztö: Fehér János.

í 2ÚŐ sz 
tik. 1801.

Árverési hirdetményi kivonat.
A iiptószentmiklósi kir. jbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Ruzsiák János ügyvéd mint ügygondnok 
által képviselt Hermann Lipót végrehajta- 
tónak Woiser Jakab bécsi lakos végrehaj
tást szenvedő ellem 1800 frt tőke és járu
lekai iránti végrehajtási ügyeben n rózsa- 
heg 1 kir. törvényszék (Liplószentmiklósi 
kir. járásbiros ig) térülőién levő Kis Pa'ugya 
község határában fekvő a Kis Palugyai 

j 299 sz. Iclekjegvzokonvvben A f  curialis 
birtok 1 • 7. s. 10. 12. 13 10. 19- 28. s.

i szk a. foglalt ingatlanokra, még pedig ezek 
| közül a vé.;inhajtást szenvedettnek nevére 

B 23. alatt 1|16. részben és a végi' tör
vény 150. §-a alapján a többi tulajdonos- 
társaknak úgy mint Weisor szül. Stóssel 
Júlia nevere Ijlfi. Woiser József nevére 

, 3|10. - Weiser Sarolta nevére ljl6. — 
Weiser férj. Hermann Katalin uevérc Illő. 
— Weiser Scharman Lillára 1|16. —  Wei- 

| ser Edére 1|10. —  Eriedmann Lőwy Berta, 
kisk Friedmann lllona, Josefina. Ede és 
nagykorú Friedmann József nevére 1116 
r /ben irt következő egészbirtok részle
iek re mint önallé* telekkönyvi jószágtes- 
tekre 11. m.

al 1. ssz. 2* hsz. részletre és az-rn levő 
23. ossz. számú házra 109 frt kikiáltási 
at bán,

b) 2. ssz 07. hsz részletre és azon levő 
I2|B. <>ssz számú hana 160 frt kikiáltási
a r bán

c) :>. ssz. f)0tí|a hsz. Kamenice szántó 
172 frt kikiáltási árban.

d) 12. ssz íBlfa hsz. medrt wodami 
szántóra 169 frt kikiáltási árban,

e) 19. s-,/. 73 hsz. bulsöségi szántóra 32 
frt kikiáltási árban,
. J í  ss* ^78. hsz. zahradi szántóra 
1/3 frt kikiáltási árban,

g) 22 ssz. 504. hsz. karaence szántóra 
119 fit kikiáilási árban,

h) -*• «sz. 3333. hsz Sirákova Panerima 
Lehottan, nevű szántóra 28 frt kikiál- ,

tási árban,
') “li- 183 hsz. hlini nevű szántóra j 

19 f;l kikiáitá'i árban, továbbá a végre- 1 
hajtás; szenvedettnek 1|16 részben tulajdo- 1 
nául irt következő részletekre.

j) 3. ssz. 72. hsz. 43. sz. ház udvarral, 
kerttel és melléképületekkel 1/10 részére 
35 frtban.

k) 4. ssz. 92|a hsz. rét ohrada belsőség
ben 1116 részére 21 frt 25 krban,

lj / .ssz. f)26. hsz. rét Lutheránsky 1116 
részére 23 frt 25 krban.

"0  8. ssz. 480. hsz. szántó nevű a ka- 
mence l|16 részére 104 frt 25 krban.

n) 10. ssz 478. hsz. szántó zahrada 1|16 
részere 14 frt 50 krban,

o) 13. ssz. 185|b. hsz. szántó Bőven a 
Kemence nevű lj 16 részére 74 frt 7 krban,

p) 10. ssz 514. hsz. rét lúki koncom 
1110 részére 27 frt 44 krban.

q) 21. ssz. 488 a. hsz. s- ántó nevű a 
kamence l|lü részére 01 frtban,

r) 23. ssz. >25. hsz. szántó kamence 1116. 
részére íf> frt 88 krban,

s) 2;>. ssz. 6 3 í|a hsz szántó hlini 1116 
részére 13 Irt 14 krban,

t) 27. ssz 636. hsz. szántó hlini 1| 16 
részére 41 frt 81 krban,

ui 28 ssz. 037|a. hsz. szántó hlini 1|16. 
részére 22 irt 57 krban az árverést elren
delte és, hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1*91 évi junius ho 27-ik napján 
déle-öLi 9 orakor Kis Palugyan a község 
házában megtartandó nyilvános árverésen 
a megá.lapított kikiáltási áron alól is ela
datni fognak.

Áiverezni szándékozok tartoznak az in- 
gatlanság kikiáltási árának 10 százalékát 
vagyis 10 frtot, 10 frtot, 17 frt 20 krt, 16 
frt 90 krt. 3 frt 20 krt. 17 frt 30 krt. 11 
Irtot, 2 frt 80 krt, 1 irt 90 krt. 3 frt 50 
krt, 2 frt 13 krt, 2 frt 33 krt. 16 frt 43 
krt. 1 frt 45 krt. 7 frt 41 krt, 2 frt 75 krt.
8 frt 30 krt, 4 frt 59 krt, 1 írt 32 krt, 41 
frt 9 krt és 2 frt 26 krt, készpénzben vagy 
az 1881. L. X. t. ez. 42. ij-aban jelzett ár- 
folyammal számított és az 1881. évi no
vember ho 1-én 3333- sz. a. keit ipazsag- 
ügyministeri rendelet 8 §-ab.m kijelölt óva- 
dékkepes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, a vagy az 1881. L. X t. ez. 
170. tj-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöh-ges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. jb.róság mint tkvi hatósá*.
Liptó-Szt-Miklós, 1891. április \ ó  13-án.

G a lla sz ,
kir. aljbiró.

20a. sz.
1801.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. g-a értelmében ezennel 
I közhíré teszi, hogy a Iiptószentmiklósi kir.
1 járásbíróság 799 számú végzése által An- 
1 daházy szül. Madocsányi Mária javára 

Stóssel Manó ellen 600 frt hátralékos 
töke, ennek 1889. évi január hó 23. nap
jától számítandó 6 százalék kamatai és 
pddig összesen 08 frt 52 kr. perköltség

követelés erejéig elrendelt kielégítési vég- 
lehaitás alkalmával biróilag lefoglalt és 
2140 frtra becsült 90 drb anya-juh, 2 ökör. 
1 drb tehén, 0 drb ló, 5 drb tinó, 400 
szekér trágya, 1 cséplőgép. 2 gazdasági 
szekérből álló ingóságok felülfoglaltató 
resztre is nyilvánosárverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1306 sz. 1891. ki
küldést rende ő végzés folytán a helyszí
nén vagyis Bobrovnik községben alperes 
házánál leendő eszközlésére 1891-ik évi 
május hó 21-ik napjának délelőtt 9 órája 
határidőül kitlizetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. 108. §-ban megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő- 

Keit Lsztmiklóson, 1891-ik évi május 
hó 6-ik napján.

Gyurkovics Márton
kir. bir. végrehajtó.

HIRDETMÉNY.
MOSSÓCON

1891. évi május hó 20-áu

nyilvános árverésen

el lógnak adatni néh- Klein Li
pót (Qerzon) hagyatékát képező: 
nürenbergi, fűszer, vasáruk, 
liszt, gabona, szeszes és bor ita
lok, bolti felszerelvény stb.

Izák  G usztáv,
ügyvéd.

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

8  „ E G Y E T É R T É S 14,
■' nu‘-v az " l-vve' immár 25-ik évfolyamába lepett. Ez a magyar olvasó kozön- 
M<g lapja. Hiteles forrásokból szármázó értesüléseinek gyorsasaga, alapossága és 

O  "  .t-.iga. rovatainak vaitozatossága kitűnőségé, a különböző olvasmányok gaz- 
Q  • '.ig tarba/.1 tettek az «Egyetértés»-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
f \  a legrészletesebb s c mellett tárgyilagos híí tudósítást egyedül az «Egyetértcs» 

kö, Gazdasági rovata elismert regi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
s Gazdakózönség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az »Egyetértés* 

O  kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma mar nem 
Q  v, rsenyezhct más lap A kereskedő, iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt az 
5  »Kgy< ti-i tes»-ben. amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
Q  n y ugeny olvasmányt ad. mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy- 
X  a rre. ugv hogy egy év al.it 30—40 kötetni regényt, részint eredetit, részint a 

külföldi legjelesebb termékekét jó magyarsagu fordításban kapnak az »Egyetér- 
ÍJ  ies« olvasói. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen

8 akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre*, melynek előfizetési ára egy hóra 
t frt 80 kr., > , évre 5 frt s egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek az »Kgyetér> 

-* kiadóhivatal iba küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 
^  hétig ingven es bérmcnlvc küld.

) « « G O G O O O O O O O O O O O (
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Bővebb zárszám adási jelentétek a t  a la n t i  ü gyn ökségn él k a p h a tó k .  U gyanott f e l v i lá g o s í t á s o k  a  leg n ag y ob b  k ész ség g e l a d a tn a k  és é let- , tűs., 
szállítmányt-, és üveg biztosítások az A sicu raz ion i G en erá li,  j é g b iz to s ítá s o k  a  M a g y a r  jé g -  és v izb iz tos itó -részvén y  tá r s a s á g  és ba leset e llen  v a ló  
biztosítások au E lső osztr. általános ba leset e llen  b iz tositő-tiirsasdg  sz á m m á  a  leg o lc só b b  d i j a k  és a  leg előn y öseb b  fe l t é t e l e k  m ellett e l fo g a d ta tn a k .

A túrócz-szt.-mártoni ügynökség

Kuffler Zsigmond.

Turocz varmegye alispánjától
i.m  v/..

Hirdetmény.
A Tnrócz v:ir »cg\ e t«.n ül tén levő ősz. 

sz-s törvényhatósá.M'ag kezelt közutakon 
lolyó évben eszkö/lendő 10.000 írttól elő
irányzott kavics beszerzés és szállítás 
biztosítási iránt f. évi május hó 27-én d. 
o 10 órakor Turóoz-Szl-Marton bán a vár
megye alispánjának hivatalos helyiségében 
zárt ajánlatok utján versenytárgyalás fog 

j tartatni. A kavicsolandó közutak a követ- 
ikeírtk:

I J.moshcgv-pribócz'priekopai közút o.
24.0 kmig.

II Jánoshegy-pribóez-priekopai közút
24.3 - 44.1 kmig.

III fiajdel-pribóczi b  zul.
IV Lezsjacho-zsjarii közút.
V. Divék-mocskózi közút
VI. Zsolna-priekopa-alsókubini közút 4.4 

1>̂ kmig.
Általános határozatok:

1) Az ajánlatok a vármegyei államépi- 
tószeli kirendeltségnél beszerezhető aján
lati minta és kavics felosztás kimutatás 
szerint leendők flgy at ajánlat, mint a 
hozzá fűzendő felosztási kimutatás szabály
szerűen évenként ■’»() krros bélyeggel lá
tandók ci. Az a: in'attevö tartó ik a felosz
tó i kimut;itásluin <|c.tüntetett minőség és 
mennyiségben szállítandó kavics két köb
méteres balmonkénti e rvség árát kitenni.

21 IIh a varmegyei ájjámepitész.eti kiren- 
deltségnél kitett kőmintákból e'térő kő
nemre tetetik a-áidat. akkor e kőanyag 
kél mintája vállalkozó pecsétjével ellátva 
az ajánlathoz csatolandó és leihelye a fel
osztási kimutatás 7 -ik rovatában világosan 
megjelölendő.

Az ajánlatok a felosztá-i kimutatás
iján elkülönített egyes étvonalonként adan
dók be. ajánlatok azonban az egész szál
lításra is elfogadtatnak.

4) Ajánlatot nyújthatnak be nemcsak 
egyesek, hanem egyes turóczmegyei köz
ségek vagy több községi szövetkezetek is, 
egyenlő megbízhatóság és ajánl ti egvségi 
arak mehett, a községek előnyben része- 
síi m k.

?>. Az ajánlatok a rész'etes foltéte'ekbcn 
előirt 5»'o bánatpénzzel és az ajánlattevő 
által alairt felosztási kimutatással ellátva 
Turóczvármegye alispánjához, a fent kitett 
határ dóig nyújtandók be

.-\ felosztási kim itatás úgy a feltételek a 
vármegyei kir. áilamépiiószeti kirendeltség 
hivatalában megtekinthetők.

Tnrócz S/.t Mártonban 1*91 évi május 
hó 6 án

Honiczky
alispán.

XXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

s z á r í t o t t  t e r m é s z e t e s  i s t ál  1 ó -1 r á g y a
darabokban vagy zúzott állapotban

N E U M A N N  T E S T V É G E K  aradi czégtől
5 0  szá za lé k n á l több s z e r v e s  a n y a g g a l.

—  — 8 • t Összes vilsav (phosphorsavi mennyiség —  3-10 *|
— .35  » Szerves iégeny (Organ. StickstofT) —  —  2d '0

57 » w  Káli ~  1 15
1.28 » :.t; Vtlsavas (phosphorsavaiA káli —  2-4ö

W W  Ara : 100 ntétermáz8anl<ent 160 forinf az aradi vasut-allomaara szállítva, zúzott állapotban 200 forint S K . :

Kizárólagos képviselt Magyarország, Horvátország és Slavonia részére

z á v o s z t  -A. l p h o n s  n á l
V. Arany János-utaza II. B U D A P E S T E N .  V. A ran y Jan o s-u tcza  II.

hol minden felvilágosítás készséggé! megadatik.

<XXXXXXXX»GPX*PnO tCXXXXXXraXXXrara^XJÍX^XXXXXXXXXXXXXXXX«XXXXXXXXXXS
Turoc-s/t lián om  magyar nyomda — Koaenfeld Ignác*.

Vegyi elemzés: V íz
Szerves alkatrészek 
Hamu
Vizben oldható vilsav

• a  a ?
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