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F . Az egyesülés, bizonyos közös 
cél, vagy rokon eszme elérésére, la- 
gadhatlanul a legjobbnak bizonyult kí
sérlet.

E tapasztalai újnál újabb egyesüle
teknek adott már létet, a melyek spe
ciális jellegükben egymástól többé-ke- 
vésbbé elütnek. Az egyesületeknél a 
fölött nem is lehel disputáim, hogy 
melyik jobb, és melyik szükségesebb. 
Csupán arról lehet legfeljebb szó, hogy 
melyik karol fel nagyobb dimenzió
kat. Az ilyenek aztán nagyobb erőt 
igényelnek, hogy céljukat elérhessék, 
tehát nagyobb pártolásra is van szük
ségük.

Ilyen egyesületek a közművelődési 
egyesületek, melyeknek lobogói alatt 
a legkülönbözőbb elemek egyesülhet
nek. Itt közreműködnek Magyarország 
honleányai ; a vármegyék áldozatokat 
helyeznek :t közművelődési egyesü
letek oltáraira, s kérvényeket intéz
nek kormányhoz és képviselőházhoz 
hogy jótékonvcélu sorsjátékokat en- 
engedélyezzen ; az önálló törvényha- 
tóságú és rendezett tanácsú városok 
hazafias közönsége is megteszi köte
lességét ; az ország legtekintélyesebb 
pénzintézetei és részvénytársaságai 
is meghozzák áldozatukat ; végül az 
egyesületek és testületek java része 
is oda sorakozik a békés küzdelmet 
hirdető lobogó alá.

Es mégis, a közművelődési egyesü
letek csak lassan közeledhetnek ne
mes céljuk felé !

A stagnációnak okai fölött elmél
kedvén, be kell ugyan egyrészről lát
nunk. hogy a sokfelöl zaklatott tár
sadalom óriási áldozatokat hozott 
már eddig is a meszsze jövőbe kiha
tó nemzeti szent ügy oltárára, de 
másfelől meg lehetetlen elfojtanunk 
azon fájdalmas sóhajt, hogy a közmű
velődési ügy érdekében még sokan 
nem tettek semmit. Beismerik sokan 
a közművelődés céljának nemes és 
szükséges voltát, s elvben szószólói 
is lennének, csak anyagi teherrel ne 
volna összekötve.

Itt van a gordiusi csomó, melynek 
megoldása a legnehozzebb feladat. Itt 
már az egyéni természet az. mi útjá
ban áll az adakozásnak.

Vannak ugyanis korlátolt életmód
ra kényszerült emberek, kik a nemes 
célra való tekintetből, minden utó
gondolat nélkül áldozzák fel pár fo
rint évi tagdíjaikat a haza oltárára 
és ismét olyanok, kik nem szerelnek 
részt venni semmifelé mozgalomban, 
mert pénzbe kerül, holott ők nincse
nek alávetve a mindennapi élet leg
égetőbb gondjainak.

így állván a dolog, ezeknek mellő
zésével, hogy ne mondjam lenézésé
vel. oly eszmék után kell gondolkoz
nunk, melyek az egyének méltányos 
kényszerítésével válnak a közműve
lődési egyesületeknek javára.

Az eszme, a mit ez alkalommal 
felvetünk, voltaképen nem uj csakis

az alakja. Óhajtanánk, hogy minél’ál-
lal'ánosabban terjedne el.
Néhány nappal azelőtt hallottunk 
egy esetet elmondani, melynek körül
belüli tartalma az volt, hogy x. vár
megye régi idők óla meghatározott 
(egy aranyat) összegett szedett dis- 
penzációkért. m:i azonban e szokás
tól eltérőleg azt mondja a hivatal 
főnöke, hogy adjon a fél azért az Ír
noknak 1—2 frlot.

Íme, itt van egy példa !
De mennyi az ügyes — bajos em

bereknek száma, a kik a különböző 
bürókban felvilágosítások után jár
ván. helyes útra tereltetnek s ügyök 
állásáról teljes és tiszla képet nyer
nek ! Vojjon mi lehetne ilyenkor a 
legszebb köszönelnyilványitás ?

Bizonyára az. ha a hivatalokban 
gyűjtő-persely volna kitéve pl. ezen 
felirattal »A hivatali szolgálattal 
összeférő apró szívességekért a F. M. 
K. E. javára* s az ügyes — bajos fél 
ebbe tartózna tenni akár meghatáro
zott, akár tetszésére bizolt összeget. 
És ezt a fél nem is vehetné zokon 
azon esetekben, midőn a felvilágosítás 
nyújtása a hivatalnok egyéni és ma
gán szívességének jellegeit viseli. El
lenkezőleg rosszabul esnék a félnek, 
ha ezen esetekben udvariasan eluta- 
sittalik'

Annak a kérdésnek eldöntése, hogy 
hol és miként lehetne ezen perselye
ket felálliteni nem lévén feladatunk, 
csak azt jegyezzük még meg, hogy az 
ez úton adományozandó összegekből 
évenként szép pénz. jutna a központ

ba s hisszük, hogy hazafias lisztvise- 
, lőink a közművelődési egyesületek 

javára szívesen hoznák meg azon ál
dozatukat, melyeket időveszteség cí
mén igényelne tőlük a közönség.

Az egész tehát, a mit olajtanánk, 
ekképen volna fbrmulázható : Minden 
hazaiias hivatali főnök, álljon bár na
gyobb, vagy kisebb hivatal élén, saját 
hatáskörében legye meg azt hogy 
gyüjlőperselyt állítson fel hivatali 
helyiségeiben, s utasítsa alantas tiszt
viselőit. hogy a kötelességükből nem 
folyó felvilágosítások és apróbb szí
vességekért fizettessenek mindig a per- 

j selybe néhány krajcárt.
Hisszük, hogy a közönség szívesen 

fog áldozni, ha némely esetben nem 
is a gyűjtés céljáért, hanem az élve
zett hivatali szívességért. A begyült 
krajcárok pedig megfogják teremni 
gyümölcseiket.

A H ÉT T Ö R T É N E T E
A megyei rcjonn tárgyában folytatott vi

tának első felvonása bevégződött. A kép- 
vise'őháznak c hó 13-iki ülésen történt me| 
végre hosszas és láras/tú küzdelem után 
a megyei reformot általánosságban illető 

i szavazás. Az eredmény az lett, a mit jó
formán mindenki már eleve sejtett, hogy 

: a javaslat elfogadtatott a részletes tárgyalás 
alapjául. A avaslat mellet szavazott 261 

í képviselő, ellene szavazott illetőleg nem fo
gadta el Ü9 képviselő : tehát 162 szónyi 

j többséggel fogadta el a képviselőhöz a tisz- 
I ti kinevezés elvét..

T Á R C A

S z e r e l m e i m.
A Felvidéki Hiradó eredeti tárcája.

Nem, határozottan nem Szana Tamás 
Magyarország legnagyobb írója. Hogy iro 
dalomtörténeti stylusban beszéljek : már
Dóczy Lajos is kifejezést adott »eb,)ili< ké
telyének, midőn megírta azt a híres veidet, 
melyben utalva a csizmadiaságtól egészen a 
némileg irodaimi jellegű könyvkötészet ne
mes foglalkozásaira s felállítva a »casatum 
non est pictum* elvét emigy kiáltott fel : 
»Hát miért lett író Szana Tamás ?« Pedig 
akkor Szana még nem is irta meg a »Ma
gyar költők szerelmeiről szóló könyvét* s 
igy Dóc/.ynak volt annyi oka —  a
melluztctés címén — a haragra. Nekem mar 
azért is okom volna, Hogy Szanára haragud
jam De hat lchet-c Szana Tamásra hara
gudni. Oh nem! Ártatlan bogár o. S lm 
elgondolom, hogy szegény Szana csak holt 
költők szerelmeivel bíbelődött, magam pe
dig még sokáig akarok élő (ha nem is költő) 
lenni, inég érteni is tudom a Szana eljara- 1 

sat, melyet az én szerelmeimmel s/emben 
tanúsított.

Minthogy azonban kételyeim vannak az 
iránt, hogy váljon élni fog-e meg Szana, 
mikor én halott leszek (elvégre i» : Szana 
sem élhet örökké s kérdés szülnek-c a jö
vendő századok uj Szanat !) kénytelen kel
letlen magamnak kell hozza látnom, hogy 
»szcrelmci«-mct az utókor szamara megörö
kítsem.

Tehát . . .
Nyolc eves voltam s odahaza »móklls»-

nak hívtak, mikor annak a bizonyos első 
szerelemnek nyavajaja tagjaimba fészkelt. 
(Tagadhatlanul elég korán lepett meg s 
meg is látszik rajtam. Rettenetesen sovány 
vagyok.)

.•V nyolc éves kor egész rajongásával és 
nyalánkságával szerettem egy húsz éves 
leányt.

Akkor még (szinte csodálom) platonikus 
érzelmű voltam s a leány nem tudott róla.

Pedig monthatom nagyon szerettem. A 
dajkám óta (aki jól emlékszem - nagyon 
szép, Blahánó arcú menyecske volt) idegen 
nőt annyira nciu szerettem. Kgy házban 
laktunk s szegény anyám sohsem tudta, 
hogy mért viselem magam olyan jól. Pedig 
csak nem követhetek el csínyeket, hogy 
azután az Ideál (akkor még nagy »i*-vel 
irtam c nöszemély nevet!) tanúja legyen, ha 
büntetést tancol rajtam a virgács. Jól visel
tem magam és szel ettem. Kde . anyain sta- 
tistikai adata szerint ez idötajt sokkal ke
vesebbet ettem és sokkal többet sóhajtottam. 
De azért elég jó sziliben voltam Határozót- 
tan emlékszem, hogy a szoinszédék Lidije, 
aki kél evvel fiatalabb volt nálam, uzsonna 
idején többször nevezett szép fiúnak. Ezért 
az uz.onaám felét mindig neki adtam, de 
egyébbel nem viszonoztam -/ive érzelmeit. 
(A történeti hu ■ g kedvéért megjegyzem, 
hogy Lidi — nem halt bele. A prózai te
remtés I Szeretni reménytelenül és bele nem 
halni 1 Ki olvasott mar ilyet a Gáspár 
olvasókönyvbe ?)

Ku lehat plalonikusau szerettem busz éves 
Ideálomat. Feláldoztam volna érte az éle
temet, de soh’sem kívánta. így tehát meg
elégedtem azzal, hogy a kuty.mk.it és macs
kánkat, s mindazon lényeket, melyek nem 
részesültek abban u szerencsében, Hogy

mar előbb mcgkereszteltették volna, most 
az ö nevéről neveztem el. De hajh ! Mar 
akkor tapasztalnom keilett, hogy a butasá
gon kívül mi sem örökkévaló,

Kgy napon boldog voltam. Közeiében le
hettem az Idealomnak. (Oh sohasem fogom 
megmondani nevét a csalfának ! N. B. Ért 
annái könnyebben meglehetni mert nem is 
emlékszem reá. De mindegy ! Kegyen bün
tetése az, hogy neve nem lett halhatatlan!) 
Közelében lehettem, mert az Ide d diózott 
a barátnőivel. Diózolt és vesztett. Nyolc 
éves szivem vérzett, hogy oly szerencsét
lennek láttam öt a játékban, de hat nem is 
lehetett másképp, mert hisz szerencsés volt 
-  szerelemben. Oh úgy szerettem . .

De hat segíteni akartam rajta minden 
áron.

Tervem hamar megjött. (Az én terveim 
akkor gyorsabbal járták, mint most a som- 
ivót vicinális vasul.) Mikor észrevettem, hogy 
.íz Ideál diói egyre fogynak, odaszöktem a 
eitszó leányokhoz es mindeniktöl loptam 
néhány diót. (Igenis loptam. Előttem és I 
ut.mam ki az a ki nem lopott szerelemből ?
Ki diót. ki eszmét természetesen vershez, 
ki meg egyebet . . .) Loptam s a lopott 
diókat titkon at nyújtottam Neki. Azt hit
tem. Itogy most mar csak észre fogja venni 
onfelaldozo szereim :met. S c helyett ? Az 
idea! rikácsoló (csak azért is rikácsoló) han
gon felkiáltott.

Lányok ez a mókus kölyök lopja a dió
tokat !

S aztan szomorú esemény történt. A lá
nyok nekem estek s az udvar nekem Kunig- 
ratz lett. Nagyon megvertek. Ki is verték 
belőlem a szerelmet, első szerelmemet. Nem 
is voltam azután szerelmes —  második sze
relmemig (Különben azt hiszem mindenki

I így van vele.) Azt azonban mar bosszúból 
sem halgatom el az Ideálról, hogy tavaly 
találkoztam vele s konstatáltam, hogy har
mincöt éves, csúnya, szeplős és kilenc gyer
meknek a fésületlen anyja. Úgy. —

Oh második szerelmem . . .
Akkor Isten bocsássa meg nekem — 

verseket keztein irni. Verseim rosszak vol
tak mint meggyőződtem róla —  a leány 
a kit szerettem. Ha ma el tudnám feledni 
a verseket is, mint tudtam feledni a leányt ! 
De nem lehet. Mint Kichardot almában kí
sértetekként üldözik azok a szegények, ki
ket megölt, úgy üldöznek engem azok a 
nyomorult versek, melyeket teremtettem.

Különösen e g y : »Gur Aladár* aki csak 
azeit lett Aladár, mert rímre volt szüksé
gem a madar szóhoz. Oh ez a >Gór Aladár* 
Hős költemény volt es — borzasztó még 
kimondani is - tizenkét énekes. Egyetlen 
körülmény, a mit enyhitónek tudok felhozni, 
az hogy a hetedik éneknél nem jutottam 
tovább.

Akkor beteg lettem. Áldott betegség.
Különben, hogy beteg lettem, annak a 

leány, a második leány is oka volt Blanká
nak hívtak és bámulatosán szép volt. A szép
sége miatt egyszer a lóvasulról el akarták 
lopni. (O maga beszélte el nekem tizenkét 
éves korában, én akkor tizenegy éves vol
tam. Es mai i-. mennyi vers nyomta a tel
kemet ! Oh mca culpa . . .) Szép volt és 
kacér. Esküdött, hogy szeret s az iskolatár- 
samnak is azt esküdte. (Nem, hogy engem, 
hanem, hogy öl szereti.) Kétségbeestem. Az 
iskolatarsauiat megvertem (ó még gyengébb 
volt mint én) a. tun beállítottam a leányhoz:

Kisasszony !
(Blanka leejtette a vajas kenyerét. Meg

ijedve az ünnepélyes hangtól.) ______



Ezután Prónay Dezső br. kérte a házat, 
hogy halaszsza el a törvényjavaslat részletes 
tárgyalását őszre, a mikor a garanciónális 
törvényjavaslatokat is beterjeszti. Prónay 
indítványa mellett pártolólag felszólaltak : 
Apponyi, Helfy, György Endre. Almássy 
Sándor és Eötvös Károly. Erre Szapáry 
miniszterelnök ismételten kijelenté, hogy a 
részletes vitát már 14-én mcgakarja kezde
ni ; s  ezzel kezdetét vette az obstrukció. 
vagyis ama renszer, hogy mindennap arról 
fognak vitatkozni, örökös névszerinti sza
vazásokkal. hogy voltaképen másnap mibe 
fogjanak bele. így volt ez már az általános 
szavazást követő lí-é n  is. E napra már 
melegében három névszerinti szavalást kér 
tek, közöttük egy olyant, melylyel azt dön
tötték el, hogy hát mit fognak hatarozni- 
holnap.

Ezen a uapon, tehát l  i-én, 100. szótöbb
séggel szavaszta meg a kormánypárt a 
részletes vita azonnal való megkezdését. A 
kocka el van vetve, s az eredményt most 
még senki sem tudhatja.

A Budapesti Hírlap úgy vélekedik, hogy 
az események válságra veze'.nek. E válság 
végződhetik Szapáry visszalépésével s a 
szabadelvű part és kormány újabb alaku
lásaival, hogy Csaky. Szögyény vagy más 
valaki, egy konciiians miniszter veszi át az 
elnökséget s a vármegyei törvényjavaslat
tal az egész közigazgatási reformot leveszi 
a napirendről s elhalasztja a jövő ország
gyűlésre, tároyaltatvan tavaszig budgetet, 
német vámszerződést, kúriai bíráskodást és 
egyéb folyó ügyeket. Sokkal élesebbé válik 
azonban a politikai helyzet, ha Szapárv 
forsza ózza a javas'atot és maradását.

M aqya r ország kereskedése a kü' főiddel 
szemben a múlt évben eiérte a legmagasabb 
foká\ amennyiben túi’epte az ezer milliót. 
Edd g lé Magyarország passzív állam volt 
kmkeresked ■ mi vis/.o vsa ib a n  s csak nagy 
ritk f  rdolt e ö. i gv 'í vkelünk egy k-* 
véssél ’.i gha'adta behozatalunkv. \z utol
só két esztendőben azonban Ma^varorszag 
elke det iktiv .enni. Az 1890. évben 39 
millió frt. értékk 1 vittünk ki többet, sem
mit b- hoztunk E aktív.Kist elós giiette a 
mull év jó  termésen kívül a s állítási di
jak  tel mes les uditasa a magyar állarava- 
sutakon és e .ek versenye és nyomása foly
tán a maganvasutakon és a Dunán is. Hogy 
jövőben megt irtha:juk-e emez aktivitást, 
arra a szailitas o;csósága s az uj kereske
delmi és vámszerzódések nyújtanak re
ményt

A szerb regmsség ét kormány feltűnően 
korrekt és körültekintő akar lenni monar
chiánkkal szemben. Ezt mutatja amaz úti
terv, melyet a fiatal Sándor király számá
ra készítettek. Ugyanis régebbi terve a 
szerb regensségnek és kormánynak, hogy 
fiatal királyát bemutatja Sándor cárnak. Er
re az utazásra a mostani vakációt használ
jak fel, de egyúttal elviszik lseidbe is, hogy 
ő felségének is bemutassák. A sz.erb kor
mánykörök el vannak telve szép remények
kel aziránt, hogy kiráiyuk jó  benyomást 
tesz Ischlbon s az osztrák-magyar monar
chia jóindulatát biztosítják c kis Sándor 
király áltál képviselt Szerbia számára.

O roszország terjeszked ik . Mig itt Európá
ban azt véljük látni, hogy az oroszok elő- 
nyomulása a Balkánon megakadt, addifi foly
tatják hódításaikat kelet felé- még pedig si- 

j keresem Az orosz áradat terjed folyton, a 
| miről kél rövidke hir tesz tanúságot. Az 
1 egyik szerint az orosz kormány Perzsiától 

egy újabb terület átengedését erőszakolta 
| ki a Kaspitenger déli p ár ján , úgy hogy 
| egy jelentéktelen partvidéket leszámítva, 

az egesz tengert saját birtokába kebelezte 
mar. A másik hir Bokhara tartományának 
formális bekebelezését adja a világnak tud 
tára azzal, hogy a bokhárui orosz ügynök 
az emir megbízásából folyamodott enge
délyért az orosz kormányhoz hogy az emir 
Oroszországban tartózkodhassál, a mit meg 
is engedtek. Mivel az emir tavollétc alatt ; 
zavargások törhetnének ki, orosz katonaság | 
fogja a rendet fentartani. Mas szóval ez 

I annyit jelent, hogy Turkesz.tán főlartománya í 
a rejtélyes Bokhara. meiybe csak pár évti- 

I zed előtt idegen ember lábát be nem tette, 
j s Vámbéry volt az eiső civilizált európai,
I ki behatolva, hirt hozott az ottani világról 
' ime a röviddel előbb még az ezeregyéjsza

kái mesék országa ma már muszka provin
cia, melyben keresztül vasúton halad a 
szláv hódítás távo i. de szem elő. soha sem 
tévesztett céljai fele.

Kulturegyesilleti küzgyii 1 és.

A I\ M. K. E. turóemegyei tagjainak 
rendes évi közgyűlése, e hó 13-án d. u. 3 
órakor tartatott meg szép érdeklődés mel
lett a vármegyeház nagytermében.

Rakovszky Iván cincik örömmel üdvözöl
vén a ki.zgyüiésenjusth Kálmán főispán úr ő 
méltóságát és a szép számmal megjelent ta

gokat, részvétteljes szavakkal emlékezett 
meg özv. Bcniczky Albertné, volt egyesü
leti tag elhunytáról. Bejelenti továbbá, hogy 
a megyei választmánynak egy érdemes tagia, 
Kosztolányi Béla, a megyéből hivatali állá
sánál fogva eltávozott s ezzel egyidejűleg 
helyébe választmányi tagul Cserei Emil 
mártom r. katli. plébánost ajánlotta. Az 
ajánlat egyhangúlag elfogadtatván, áttért a 
közgyűlés a magyar nyelv tanításában és a 
magyar hazafias irányú szellem fejlesztésé
ben legnagyobb sikert felmutató tanítók 
jutalmazására.

E kérdésnél nagyobb vita keletkezett 
afelett, hogy állami tanító segélyeztessék-e 
vagy nem. Minthogy azonban ezen kérdés 
még nagy általunossaghan sincs eldöntve 
maguk a kultm egyesületi központok áltál 
sem, e tárgyban nem határozott a közgyű
lés véglegesen. Ezután abban állapodott 
meg a közgyűlés, hogy a kir. tanfelügyelő 
által ajánlott négy Innitö, búzgósága és 
helyes irányú nevelése elismeréséül 20- go 
frtnyi tiszteletdijban lóg a helyi választ
mány pénztárából — részi-sittet ni. Az ez al
kalommal kitüntetett tanítók .. következők : 
Vargovcsík Ján.ss turócszentmartoni r. katli. 
kántortanitó, Schlachta János liiossóci r. 
kath. közs. isk. tanító, Blumenfeld Fűlöp 
ruttkai izr. magántanintézet-tulajdonos, s 
végül Proksa I . , podhrágyi ev. biti. tanító.

Ezután következett a jövő évi költségve
tési előirányzat megallapitása. mely sze
rint bevétel az 1892. évre 408 írt, ebből 
kiadás 90 frt, maradvány 318 frt.

Végül mint fontosabb ügyet megemlítjük 
még, hogy a znjóváraljai egyesületi óvoda 
ügyeinek vezetését a megyei választmány 
magá:a vállalta. Ez altai az óvoda ügyei
nek kezelésében és felügyeletében ncvezc 
tes folduiat állott be. Nevezetesen, közelebb 
éri azon hatóságot, mely egyben-masban 
a hiányokat azonnal megszüntetheti. Az 
ovoda fentartása azonban továbbra is a 
központot terheli, minthogy a helyi választ
mány még nem rendelkezik a szükséges 
pénzerővel.

H Í R E I N K

Reményi Ede. a világhírű hegedü-müvesz, 
e hó 22-én szívhez szóló játékává', minket 
tuióciakat is magasabb zenei élvezetben 
akar részesíteni. Előadását StubnyafürdŐ- 
ben fogja m egtartani; kezdete este 6 óra
kor. Valószínűnek tartjuk, hogy a hírneves

m agyar művésznek számos hallgatója lesz, 
mar csak azért is. hogy rólunk sem feled
kezik meg.

A felvidéki közin. egyesület tagjai Rózsa
hegyen az augusz.tus hó 14-én megtartan
dó közgyűlés alkalmából nagy .vációkat 
készíteti k elő Szaavszky Gyula államtit- 
Kárnak. az egyesület elnökének. A közgyű
lés tárgyai közt legérdekesebb az a terv, 
hogy az egyesület működési körén, vagyis 
tíz törvényhatóság (Nyitni, Trencsón, Tú
róé, Zólyom, U p t Á r v a ,  Hars, Nógrád, 
Hont és Besztercebánya) terű étén nemze 
ti szinészs/.övetkez tet laszti zervezni. Még 
pedig úgy. hogy e k ilencvarm egyében csak 
két - -  barom, állandó szinlársulat működ
hessék. melyeket aztán az egyesület meg
felelő erkölcsi és anya fi támogatásban r é 
szesít,

Főpapi elólsptütesek. Egyházi körökben 
beszélik, hogy Samassa Józs. f egri érsek
nek prímássá v.dó f '(terjesztése a kormány 
Köreiben befejezett lény. Kalocsa, érsekké 
Schiaueh Lőrinc, nagyvárad., zágrábi é r
sekke Ben de Imre beszsercebányai püspök 

i van k i ö l v e .  Ellenben a megürülendő eg
ri érseki székre Csúszka György szepsi 
püspök, a szepesi puspüksogre Szm rccsányi 
Púi dr. egri oidalkanonok, a nagyváradira 
b r.tknói Vilmos dr, s a besztercebányaira 
Rosszival István dr. országgyűlési képvise. 
lő, esztergomi kanonok van kiszemelve. Egy 
má,ik- verzió szerint DessewITy Sándor csa- 
nádi püspök lesz a kalocsai érsek, utódja 
pedig Csáky gr.

Áthelyezés K-.-kat József, vo t szuesányi 
stígédleikész, Zólyomba he yeztelt s helyé
be Holbay Ferenc besz erceb myai kápta
lani karkáplán neveztetett k:. Őszintén s a j
náljuk a távoz .t, ki szerein romé lós .ga, 
nyájassága, nemkülönben bivata beli pon
tossága álla úgy a köznépet, mint az in
telligenciát maga rés ere udta meghódíta
la k . Hogy mily nehezen távozott ő Szu- 
csányból. s miiy nehezen búcsúzott ei tőle 
a nép, legszebben bizonyítják urna kölcsö
nös n hullatott környék, melyek búcsúbe
széde alatt peregtek la  a hivek arcáról.

Visz >nt örömmel üd\űzőjük az érke
zőt. s reméljük hogy a v szte-é ,et. — ü őd- 

I jenek nyomdokain haladva — kárpótolni 
fogja. — r.

Érdekes vendege van I-iptó-Szt.-Miklósnak 
mint nekünk onnnan írjak. Dr .Hercogh Ar-

Kisasszony! — ismétlem — ön mást is 
szeret ?

Igen rebegte ő szendén és pirulva.
És hányát ? — kérdeztem tovább fogcsi

korgatva.
— Kilc-ncct felelte a »második* szere

lem szemérmetesen.
Találva voltam. Az »első«-nek kilenc 

gyermeke, a másodiknak kiienc szeretője 
van. Oh én boldogtalan — (egészen a har
madik szerelemig . . .)

Mikor a harmadikkal találkoztam, én 
tizenöt, ő ti/, éves volt. Szép volt a neve, 
a szeme, a haja a homloka s mindene. En
nek még a lelke is. Mariskának hívtak s 
kilenc évig szerettem. (Ismét ez a végzetes 
szám.) Rettenetes!

A porig alazkodom előtte, mert neki kö
szönhetem. hogy türelmes vagyok. (Kérem 
én egy ültömben végig hallgattam egy tit
kos zeneszerzőnek összes kiadatlan müveit. 
Három operát, kilenc operettet, huszonkét 
balettet és nyolcvanegy sooatat. Oh ezek a 
a sonátak ! Ezek voltak a legborzasztóbbak, 
ö t  napig voltam a betegjük.) Neki köszön
hetem mondom, mert türelmetlenségével 
megtanított a — türelemre. Az első eszten
dőben azt kérdezte, hogy mikor leszek vala
mivé, a másodikban, hogy mikor fogom 
megkérni, a harmadikban, hogy mikor ve
szem már el, a negyedikben ugyan ezt más 
változatban és így tovább a  kilencedig esz
tendőig, mikor már nem kérdezhetett mert 
akkor már megszöktem.

Negyedik szerelmem története — sötét 
korszak.

Egy női zenekar prímását szerettem s két 
hónapig a mig t. i. szerettem — folyton 
németül beszéltem. Esténkint találkoztam a 
leánynyal , én elmondtam neki százszor,

hogy mennyire szeretem s ö elmondta ne
kem ez.cr.szer, hogy mennyire gyűlöli a ma
gyarokat. S én — szégyellem de nem tagad
hatom — nem hagytam cl annak dacára 
sem. Sőt — német verseket irtani hozza. 
(»És bocsásd meg a mi bűnünket . . .) Az 
egyikre még emlékszem. Két strofas volt, az 
elsőben én mondtam, hogy irigylem öt. mert 
a lányka játék közben szivéhez szorítja, a 
másodikban a hegedű válaszolta, hogy neki 
is csak olyan a sorsa, mint az enyém, mert 
a lány ő v e l e  i s  csak j á t s z i k  s v e 
l e  m i s csak játszik. (Ez a r e  m e k szó
játék a németben igy hangzott : »Sie spielt 
mit dir, si spielt mit mir — und fühlet 
nichts daoei!).

Mondtam ; a primasné német volt, szidta 
a magyarokat s én mégis szercrettem. 
Mentségem a biblia, mely világosán mondja 
h ogy : >a ki téged kövei dobál, ke
nyérrel dobáld vissza.« ő  engem — a ma
gyart — gyűlölt és én őt — a németet 
szerettem. Két hónap után, mialatt én Írtam 
német verseket, költöttem pénzt, kacagtam 
és dühös voltam, végre fordult a viszony s 
ő szeretett engem, mig én őt — megve
tettem.

így bosszultam meg a magyarokra szórt 
szidalmakat. Ez volt hazafias periódusa sze
relmeimnek . . .

Ekkkor kerültem Szilágy-Somlyóra. Úgy 
mentem oda, hogy végre pihenni hagyom 
zaklatott szivemet s nem fogok szeretni, 
hanem drámát írni.

Úgy is történt, drámát nem írtam, ellen
ben szerelmes lettem.

Első napon megismerkedtem a leánnyal. 
(De mar ennek nem írom ki a nevét!) Mi
kor jó l megnéztem megelégedéssel konsta- ,

j tiltani, hogy a leány nem túlságosan szép, 
I nem tulságossan szellemes s egyahalában 

van olyan, aki az én pihenő szándékaimat 
megzavarhatna. S minthogy nem féltem tőle 

| gyakrabban eljártam hozzá. Beszélgettem 
I vele órákig, s egy percre csak azon vettem 
I magamat észre, hogy úgy talajom, mintha 

a lány túlságosan kellemes volna Meg- 
1 ijedtem.

Egy kissé szokatlan fegyverhez nyúltam, 
hogy megóvjam. Válogatok szekatúrát gon
dolok ki. melyekkel a lányt megkinozzam. 
Reggeltől estig boszantani akartam s reg
geltől estig én boszankodtam. Nem nevez
tem soha máskép mint gúnynéven s meg
tudtam volna csókolni érte, hogy mikép 
kacagot gúnyolódásomon, Egyre élcclődtcm. 
hogy milyen csöpp s azalatt azt kívántam, 
bár csak én is olyan csöpp volnék, hogy a 
leány szivébe tudnék lopozni. Felorditottam 
ürömömben, mert az irasaban egyszer egy 
helyesírási hibát tálaltam : egy múlt idős 
igét a harmadik személyben egy »t< vcl 
irt s én siettem hozzá jegyezni, hogy mért 
nem h á r o m  »tc-vel. Mikor pedig mar 
leírtam, a homlokomra ütöttem, hogy mi
lyen háromszoros ökör vagyok én, mert 
hibát kerestem benne s aztán a hibájáért 
meg jobban megszerettem .

Igen úgy esett. Mentői őrültebben akar
tam ot szekálni annál hölondabbul szeret*

I tcm. S  most midőn szerelmem mar szinte 
öt hónapos, most Úgy érzem, hogy még 

| jobban szerettem. Nappal raja gondolok s 
| éjjel róla álmodom. Egy piros pettyes <a - 
| tonderek melyben gyakran iattara, folyton 

elöltem van -  egy hatalmas kerek kalap, 
melyet akkor v, It. mikor a vasúti síneken 1 
sétáltunk mely miatt nem láthattam a 
szemét, most is dühössé tesz — egy pár |

! “ ogyorónak, melyet o adott kóstolnom s 
i  egy másik pár mogyorónak, melyet foga- 
| dasbol 6.1 loptam az ajkáról, most is erz'éra 

az izét . . Szóval határozottan szerelmes 
vagyok. Sót a jelekből Ítélve, merem állí
tani, hogy ez lesz u t o l s o  szerelmem.

— Te kutya, te kutya — szól közbe a 
lelkem. (Az él) lelkem mindig igy gorom- 
báskodik velem. Nem is tudom, hogy minek 
tartom ! De előbb-utóbb cl is kergetem ma- 

| ga intól arra esküszöm .') Mondom a lelkem 
! közbesz(i| s ezt m°ndja : J udod, mit mond 

a székely L ó f  ö Lacfi A p o r  vajdának 
mikor ez fogadkoz.k, hogy Drugeth Mária 
lesz utolsó szerelme ? Nem tudod? Hat ezt?

* Ha szösz helyett majd selymet fon az 

orsó,
Ha kútra jarva nem törik a korsó,
Ha faira lianyva ott ragad a borsó,
Ha draga lesz a viz, a bor meg olcsó, 

Akkor csküdjei édes gazdám,
Hogy e szerelmed utolsó . . .«

S  Lóíönck ott igaza van. Vájjon az én 
lelkemnek is ? — majd az idő fogja meg
mondani. Egyelőre úgy érzem, hogy a csöpp 

i kicsi volt, mikor belcférkőxött a szivembe, 
de odabenn oly nagyra nőtt, hogy most az 
cgyszeiü vers szerint .nem lehet ám gyere

Kahos Ede.



» (!( ' I \; Y l í f i ws ,  «ok évi távoliét után 
MÜlfivárosát felkereste. Berlinből jö tt  hol Dr. 
Kolchausen titkos tanácsos és világhírű nő
gyógyász oldalán működött, s mielőtt műkö
dése rendes helyére, Budapestit- indulna, ne- 
bány napot városunkban tölt.

Köazönet-nyilványitas. A liptó-tarnóci önk. 
tűzoltó-egylet lapunk u lján *is hálás köszö
netét lejezi ki inéit. KUrthy Lajos főispán 
úrnak, ezen egylet felszereléséhez járult ke
gyes adományáért.

A vasárnapi munkasziinet első napja ma 
van. E  szép nap fclviradtaval ajánljuk ke
reskedőink és iparosainknak, hogy iparkod
janak minélelöbb biztos tudomást szerezni 
arról, mi szabad nekik és mi nem, mert ha 
az uj törvény követelményeinek meg nem 
felelnek, rajuk olvashatják a pénzbüntetést, 
mi i-től 300 frtig terjedhet.

Aratas. Mint szakértő gazdától hallottuk, 
Turócmegyében, a hol a jégeső pusztítást 
nem tett, közepesnél jobb aratásra van ki
látás. Azonban a hűvös, esős időjárás foly
tán gabonáink még pár hétig lábon ma
radnak, mert a pár nap óta beállott nyári 
meleg csak nehezen fogja helyrepótolhatni 
az elmaradást.

Iparkamarai ülés. A besztercebányai ke
reskedelmi és iparkamara f. évi július hó 
1 1-én d. e. 9  órakor tartja rendes közös 
ülését.

Verseny kuglizás volt ma egy hete a va 
suti állomáson. A mérkőzés vagya szép I 
számú társaságot hozott össze s mindvégig 
lankadatlan volt a kitartás a kiállított nye
remény tárgyak birhaiasaért. Összesen hat 
tárgy volt kiállítva, s ezek között első egy 
ébresztő óra, a mire látszat szerint kevés 
volt az érdeklődés, azon ürügy alatt, hogy 
úgyis korán szoktak a versenyzők felkelni, 
tehát nincs rá szükségük. A véletlen mégis 
úgy hozta magával, hogy egynek meg kel- 
Iftt  nyerni s ez a szerencsés Naucr György 
volt, ütvén három telibe való dobalasra 20 
babot. A második nyeremény egy pálinkás 
Szervice volt, minek uj birtokosa Zathurcczky 
Károly lett 18 babbal. A harmadik tárgyát 
egy sórös kancsót, Maius György vitte cl 
17-re ; a negyediket, egy kis török tajtpipat 
Michalus Sándor nyerte el 17-re s az ötödik 
és hatodikat Fehér János, előbbit 17. utób
bit i6-ra. Ma a mérkőzésnek kisebb kali
berű folytatása lesz.

Vándor ut a halaiba. Lapunk múlt heti 
számának zártakor vettük az alabbi h ir t : A 
kassa-oderbergi vasút egyik reggel fél 6 
órakor Kuttkaról Kassa felé induló személy
vonata, a múlt héten Turanyon túl egy, a 
yágány mentén gyalogoló vándort elgázolt.
Az egész vonat átment a szerencsétlen fölött 
■ a  vonatszemélyzetböl senki sem tudott 
semmiről, csak a hátul ülő kalauz, a midőn 
meglátta maga mögött a síneken vergődő 
vérrel borított szerencsétlent, állíttatta incg 
a vonatot. A szegény vándornak a vonat 
kerekei jobblabat közvetlen térden alul s a 
bal lábát a csuklóban metszették el.

Az evangélikus zsinatra m int értesül
tünk, — a meghívókat széttküldötlók ama 
választási szabályzat szerint, melyet az 
egyetemes gyűlés lW 8-ban megállapított.
A püspökükhöz, f fel ügye .<-kh- /. személy 
szerin'i meghívók mentek, az egyiiázköz- 
ségekhez pedig mindemk gvaleko/.cthez kü
lön. A zsinat' k-pvi-e ök az egyházk • sé 
gek áltál dtrekt választássá! nyernek m g 
bízást. Esperességek szerint minden In'köz
ség három képviselőre s .va egy egyhá
zira, egy világira és egy tanárra vagy ta 
nitóra. E szavazatok a tón mn az esperes
i g '  gyűlésen bontandók fel. meiy a man
dátumot kiáifitja. A- st-tre, ha a pún- av 
esperes egek vonakodnának a beérkező 
szavazatukat elfogadni és .1 in indulumot 
kiállítani, a zsinatnak jog  iban ál and az 
eziránt panaszt<> kérvúnynyc! hozzá fordu
ló hu/fias egyhazakat szavazataik 1 elküldé
sére szólítani fel s e szavazatok alapján 
ama hitközségeknek, melyek a dununinneni 
renitens cspercssegckből magukat a . sinalon 
képviseltetni kívánjak képviselőit igazolni 
és a zsinatra szavazati joggai betogadni. 
Ekkén>, ha a hazafias elemek nem tágíta

nak, a pánszl,-ivóknak legkisebb reményük
sem marad, hogy a zsinattól való távol- 
maradás által ennek határozatait meghiú
síthassak.

Az ostr. magyar allamvasut magyar or
szági hálózatának államosítása perfektnek 
tekinthető A vételi szerződést a kereske
delmi és a pénzügyminiszter a kormány 
nevében a törvényadta felhatalm azás értel
mében ma egy hete aláírták. A telekköny
vi bekebelezés pedig e hó 14-en eszközöl 
letett. A form ális átvétel folyamatban van.

A körmöcbanyai áll. fórealiskolánál fennál
ló alumneumba az. 1891\92 . tanévre egy i».. 
gyenes és 19 mérsékelt dijat fizető tanuló 
vétettik lel. Az illetők kötelesek »A kör- 
möcbányai Alumneum-cgyesülct Igazgató- 
ságá« ho/ címzett, mull évi iskolai és sze
génységi hizonyitvanynyal felszerelt bélyeg, 
télén kérvényeiket legkésőbb f. é. anguszt. 
hó 1-ig Körmöcbányára bérmentve bekül
dőm. Később beérkezett kérvények nem 
vétetnek figyelembe. Az egész évi 70 frt 
dijat fi.élők .»/ iskolai behatások alkalm á
val jelentkezhetnek a lápintc/eti igazgató
ságnál \ mérsékelt és teljes dijuk fele 
minden félé. elejen, az az. szép*. 1-én és 
febi. I 11 előre fizetendő. Körmöcbányán 
1*61 jú lius hó 16-án Pszolka Ferenc ál), 
fürcáliskolai tanár.

iuliális A bisztricskai öukéutes tűzoltók 
egyesük te folyó hó ig é n , .H rádok* mel
let. az ujonnan berendezett tánckörben jú- 
liálisl rendez. Belépti dij tetszés szerint ; a 
tiszta haszon az egylet javara forditt itik. A 
rendezőség gondoskodik ételek és italokról. 
Kedvezőtlen időjárás esetén a kirándulás és 
mulatság julius 26-án l irtatik meg.

A legerdekesehu kiállítás. Hentaller Lajos 
és hárnek Béla áital sok óv ó 'a  gyűjtött 
és kiválóan érdekes 48 19-es t'yüjtemény 
kiállítása ti lány nap mmva a fő várod 
vigadó .öbb termében megnyílik K nagyon 
érdekes kiállítás tartalmazza és úgy
szólván majdnem egész teljességgel — 
mindazokat a képes ábrázolatokat, melyek 
az 1848— 49-iki szabadságharcunkról s 
annak szereplőiről hazánkban, Európában 
és Amerikában felkutathatok és megsze 
rezhetök voltak. E kiállítás rendezői kérik 
egyúttal az egcsz hazai közönséget, hogy 
a birtokukban levő szabadságharci emlé
keket a kiállítás tartainara viszontszolgá
latért vagy meghatározott díjért átengedni 
szíveskedjenek. Minden ilyen küldemény 
Hentaller Lajos o r z . képviselő és Fárnek 
Béla uraknak Budapest, V. a fővárosi viga
dóba küldeni A legcsekélyebb kiállítható 
tárgyat beküldő is egy életnagyságéi fény
kép imitációt kap Kossuth vagy valamely 
jelesebb költőnk arcképéből. A kiállítás 
befejeztével pedig a gyűjtemény tulajdonosai 
több száz darab érdekes tárgyát, úgymint 
nyom tatott és festett képeket, plakátokat, 

i fegyvereket stb. ajándékoznak a budapesti, 
j kolozsvári, aradi, kassai stb. olyan muze- 
1 unióknak, a hol 48—49-os ereklyék is 
1 vannak.

Uj heti lap. >Küzérdok< cim alatt, uj he
lyi érdekű hetilapot indított meg Hippely 

; Kde dr. besztercebányai ügyvéd. Mint az 
! előfizetési felhívásból kitűnik, u Közérdek 
I a megs. 1 ,t Zóiyommegyei Lapokat lesz 
I hivatva pótolni.

Névjegyzék (Folytatása a F. M K. E. tu- 
lócmegyei tagjai névsorának.) liudák Endre 
m állatorvos Mártonban. Iliimmel Ignác 
kuntortanitó Hájban, Hutsenreytcr Aurél 
írnok Mártonban. Justh Ferenc földbirtokos 
Tótprónán, Id. Justh György földb. Nec- 
púlon. Ifj. .lustli György orsz gy. képvise
lő Necpálou Ju--th Kálmán fóispun T ó l- 
prónán. Kápolnai Jó/sef kép. tanár. Znió- 
vúrui án, Keleti Karoly tanító Feisőlurcsc- 
ten . Kertész Ján os tanár Mártonban. Kli- 
mo Vilm os ev lelke z Pribócon, Kevicky 
L ván m főjegy •<> Mártonban Kohn Jakab 

' liérlő lóvékén Korufeld Vilmos keresk 
I Szucs.invban. Kovac.ik György r. k. plebá- 
I nos Necpalon Kubala Alajos póstafőnök 
j Marionban Dr. Lax Adolf ügyvéd Marton- 
I bán. Lebóczky Vilmos főszolgabíró M árton

ban. Lőwmg< r Ármin fak n e-k . Szucsúny- 
an, Lőwingcr Samu gazda Szucsányban.

Maszny Samu tanító Jezernicen, Marincsák 
Viki kisasszony Mosóc, Michalus Sándor 
erdőgondnok Mártonban, Mihali tska István 
kép. tanár Znióváralján, Móser Tivadar r. 
k. esp. plébános Mossócon. Müllner Rudolf 
székgyári könyvvezető M ártonban, Nemes 
János járásbíró  Znión, Magyar olvasókör 
Znión, Paulovits József ez. kanonok Szu- 
c^ány. Pacák Ján os körjegyző Mártonban. 
Perl Henrik, keresk, Mártonban. Perl Zsig- 
mond keresk. Mártonban, Pfleger Ernő 
urad. ordész Mossócon, Rakovszki Iván 
földbirt. Nagy-Rákon, Rakssányi József ár
vaszéki elnök Mártonban, Rátskay János 
kép. tanár Znión, Rátskay Istv. tanító Már
tonban. Rásztócky József tanító Kis-csep- 
csény, Br Róvay Gyula nagybirtokos Sticr- 
nicskán, Róvay Nándor füldbirt. Trebosz- 
tón, Révész Lajos polg. és keresk. isk. ta
nár Mártonban, Richtor Jó zsef tanító F. 

' Stubnyány, Riecsánszky Nelli kisasszony 
1 Mossócon Riecsánszki Matild tanítónő Mo- 
, sóé Riedl Lajos r. k. plébános Tothpróna 

K u sza  János ev. lelkész Ivánkófalun, Ro- 
enzw .ig  Arnold tanító Mártonban Ruttkay 

Béla körjegyző Pribócon, Ruttkay Sándor 
■ ■•t'oigabiro Mártonban, Schultz Adolf keresk. 
! Szucsányban,Schultz Lajos földbirt. Szu- 
1 csányóan Schultbcisz Ferenc, r. k. esp. pló 

bános Znión, Skultéti Géza urad. kasznár 
Mo sócon, Somogyi Géza kép. igazgató 
Z uó 1, Spitzer Móric keresk. Szucsányban, 
S abó Lajos vasúti tiszt Mártonban. Szil- 
veszter Román, plébános Szkienón, Szofa 
Károly föesperes Hájban, Szöllő Géza, kir. 
tani. Mártonban, Ifj. Topercer Lajos gyógy
szerész Mártonban, Troszter Vilm os keresk. 
Szucsányban. Troszter Gusztáv földbirt 
Szucsányoan Trsko Ján os mérnök Zátur- 
csan, Turóc- varmegye (alapító) Ujhely At- 

! l**a földbirt. Szucsányban, Ulrich Vendel 
| tanító Znión, W iener Jakab tanító Szu- 
1 csányban Vladár Imre körjegyző Szucány- 

han Velits Ágoston földbirt. Tóthprónán, 
Zaborszky Adolf , szolgabiró Stubnyafür 
dön, Záturecky Imre arvas/.éki elnök Már
tonban, Zorkocy Tivadar főszolgabíró Stub- 
nyafüidőn. Zvada Antal tanító Vrickón.

Az adriai biztosító társulat. Az 1890. év
re vonatkozó igazgatósági jelentésben, mely 
a május hó 21-én tartott közgyűlés elébe 
terjesztetett — a társulat fónnalasa óta az 
25-ik — következő jelentékenyebb adatok 
foglaltatnak : I. Életbiztosítás. Az említett 
évben elfogadott biztosítások 10.263,303 frt 
tőke es 14,416 írt járadékösszegre rúgnak. 
Az évi végével a biztosítási állomány kerek 
38 millió frt tökét és 142,097 frt járadékot 
tett halai- és életesbiztositások után 1890. 
évben 963,487 írt fizetteti ki. Azonkívül füg
gő karok részére 177,776 írt helyeztetett 
taltalekba. A díjtartalék tesz kerek u*|4 
miliő frtot, a növekedés saját számlára tesz 
97 J -392 forintot — II. Elemi (.tűz-, szállít
mány- és jég-) biztosítások. Ezen ágak díj
bevételei 7.919,685 írtra rúgnak. A vizbiz- 
tositasok 2.624,027 frtot igenyeltek, a károk 
pedig a vizbiztositási részletek levonása 
után 3. 764,153 forintot. Ezenkívül 290,751 
frt függőben lévő károk fedezésére tartalék
ba helyeztetett. A díjtartalék 1.646,504 frt 
a több évi biztosítások tárcája pedig kerek 
20 és fél millió írtra rúg- Az elemi biztosí
tási agak mindegyike többé-kevesbbé vesz- 
teséggel járt. Az életbiztosítási ag nyeresé
ge és a kamatfelesleg azonban mégis lehet
ségessé teszi, hogy rcszvcnyenkiiit 50 frt 
"sztal k fizettessék ki. A tartalékok növe
kedést-. 1082,420 frtot tesz, azok 1890. de
cember vegével kerek 14 egynegyed millió 
írtra emelkedtek. Ezen közgyűlésben az el
halt nemet tokonzul báró Luttcroth Ármin 
ur helyébe a cs. kir. tengeri hatóság elnö
ke dr. Aibcri Glanstáttn Ágost báró, igaz- 
gatósagi tággá választatott ; továbbá újból 
megválasztanak báró Kernelt Károly, szin
tén igazgatósági tággá és AtTcnduli György 
ur számvizsgálóvá.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer álta 23 eves süketség és fülzú
gásból gyógyut ki. készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hoz
za fordul. Cim . NICHOLSON H. J., W ien XI

Felelős szerkesztő Revesz Lajos.
Tais-zerkeszto; Feher János

N yilttér.

F a r b i g e  ^ e i d e u M l o f T e  v o n
O O  k r .  bis fi. 7.65 per Meter — glatt 
gemustert ca 2500 versch. l-'arben und 
Dessins) ( — vers. roben- und stückweise 
Porto- und Zollfrci das Eabrik-Depöt G 
Henneberg (K. u. K. Hoflieíerant,) Zürich. 
Muster umgehend. Briefe kosten 10 kr. 
Porto.

291. sz.
1891.

Á rverési h irdetm ény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. c. 102. )}-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a tek. tsztm ártoni kir. 
járásbíróság 2208 . számú végzése állal 
Kubán János végrehajtó jav ára  Kubán Pál 
s társai ellen 498 frt 67 kr. tőke, ennek 
1891. év február hó 5 . napjától számítandó 
6 százalék kam atai és eddig összesen 13 
frt perköltség követelés erejéig elrendelt s 
1887. évi december hó 21-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 1 í .‘>4 frlra becsült Kapunto La- 
tinek Andrásnál 0  szürke. 1 barna ökör, 2 
barna, I verbenyes tinó, 1 barna tehén, 
20 méter roz , 30  méter árpa, Matko Hu- 
moj Andrásnál 2 hamu szinü ökör, 2 vö
rös telién, 1 barna, I szürkés üsző, 2 pej 
kanca, 1 barna, 1 pej ló, 1 pej 2 éves csikó, 
Kubán Pálnál 1 sárga kanca, l pej ló, 6 
méter rozs, 0 méter árpából álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladainak.

Mely árverésnek 2203|18í»l. sz kiküldést 
rendelő végzés folytán a  helyszínén Kapunta 
Latinak András s  társainál Turánban 
leendő eszközlésére 1891-ik  év ju liu s hó 

i 24-ik napjának délelőtti 10 ó rá ja  határ- 
I időül kitüzetett és ahhoz a venni szándé

kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
m eg : hogy az érintett ingóságok ezen ár
verésen, az 1881. évi LX.t. ez. 107. § -a  ér
telmében a  legtöbbel ígérőnek a becsáron 

j alul is cladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 

1881. évi LX. t. c. 108. §-aban megállapí
tott föltételek szerint lesz fizetendő.

Kelt, Turóc-Szt.-M árlonban 1891. évi 
ju lius hó 9 . napján.

Zathureczky Jenő.
kir. bírósági végrehajtó.

H i r d e t é s .

Felvidéki számos barátommal 
és jóakarómmal tudatom, hogy 
f. é. julius 20 -á tó l, au
gusztus 1-eig Liptó-Szent- 

Miklósou, a

„Fekete  s a s“

eimU szállóban lakom és napon
kint délelőtti 11 —12-ig található 
vagyok.

p H . Jí e r o z o o h  ^ R N O LD1 
budapesti nőorvos.



Cs. Kr. szab. Adriai biztosító társulat Triesztbso.
RUINIONE ADRIATICA Dl SICÜRTÁ.

(Alakult 1838-ban)

Vagyon kimutatás.
Életbiztosítási osztály — A) Mórlegszámla 1890. december 31-én.

Vagyon.
Osztr. érték

Teher.
Osztr. órtók

frt Ikr frt |kr.
Ingatlanok Trieszt, Bécs, Brünn, 
Budapest,Milano és Velencében 

Értékpapírok az A) részletezés 
szerint —  — —  — — 

Jelzálog-kölcsön — —  — 
Szerzett járadékok és tőkék — 
Kötvényekre adott előlegek — 
Különféle ügynökségek — — 
Különféle társulatoknál —  —  
Különféle adósoknál — — 
Társasági összigazgatás (folyósz. 
egyenl.)

Átvitt jutalék és szerzési költs.

2.936,7uO —

7.107,468 —  
35,000 — 
44.803 96 

993.863 98 
306.894 08 
143,172 31 
29,474 85

229,582 56

Külön nyereméuy-tartalék 
Tartalék árfolyamiugadozasok 
szamára — —  -  — 

Díjtartalék —  —  —  — 
Kártartalék — — — — 
A bécsi Weihburgasse 939. sz. 
a. házon nyugvó teher ifel- 
mondatlan hitbizora.) — — 

Nyeremény-osztalékkal biztosi- 
loitak szamára kiszolgáltatan
dó osztalékok — —  — — 

Különféle társulatok — — 
Különféle hitelezők — —

250,000

163,786 21 
10 754,306 91 

177.776 63

!
94,500 —

32,69652 
320,423 43 

33,440 04
11.826,929,74] 11.826,929 74i

Elemi biztosítási osztály.
B) Mérlegszám!* 1890. december 31-én. (Az életbiztosítási osztály kivétel.)

Vagyon.
Osztr. értéit

Teher.
Osztr. érték

frt |kr frt |kr.

Künnlevő részletbefizetések — 2.400,0001- Részvénytőke —  —  —  — 4.000.000 — 
1.127.60BJ98Váltótárca és bankutalványok 407.708 54 Nyeremény-tartalékalap —

Értékp. a B) részletezés szerinl 2.150.017 — Tartalék árfolyamingadozasok
380,000 — számára —  —  —  —  — 13*,573 80

Pénztár-allomany az igazgató- Díjtartalék tüzkárbiztositasokra 1.612.910 22,
ságnal és a v-ügynökségeknél 170.995 40 » szállit.-biztositásokra 33.594,10

Jelzálog kölcsön — —  — 1.000 Tartalék jégkárbiztositásokra 2 0 0 .0 0 0  —
Értékpapírokra adott kölcsönök 17.928 45 Tüzkartaitalék — —  — — 241,152:— !
Követelések hitelintézetek, tak Szallitmánykarok tartaléka — 49.53965
pénztárak és bankároknál — 1.279,128 11 Takarék- és ellátási pénztár ;t

278 169 í l !Ingóságok és bizt. táblácskák társulati tisztviselők számara
az igazgatóságnál' és az ügy- Életbiztosítási oszt ff számlál 229 .582 í56
nökségeknél —  —  — — 37.906 48 Különféie bizlositó intézetek 343.893.77

Különféle adoságok - — — <13,906 13 Kel nem vett osztalékok — 2,245 -
Vezérugvnoks. (a f. sz egyéni ) 1.165.026 87 Osztalék az 1890. évben — 20 0 ,0 0 0
Főügynökségek » 63,676 11 Igazgatók és számvizsgálók il
kerületi ügynökségek » 19.913 46 leléke — —  — —  — 32.663 89,
Különféle biztosító társaságok 282.333 19 Különféle hitelezők — — 142,575|89
Átvitt jutalék és szerv, költs.

8.734.57007
Atvitei az 1890. évre — — 2.703|82

Későbbi években bef. dij összege 20.015 13.120 8.73Í.570 07,

Triesl. 1891. május havában. Az igazgatóság Frigycssi Adolf vezértitkár.
H o r p u r z ó  M a r k . N e u m a n n  I le m - ih .  K á l i t  l*s»l. H e in é id  ( ' . ,  S a l e m  II . 

Számvizsgálók : . t f e n d n l i  í iy ö r z y ,  P o j a i  A lb e r t i  F .m il. «lr . I 'e r u g l n i  F r ig y e s .
Magyarországi osztály:

B u d a p e s t ,  I Y .  v á c i - u t c a  t>. s z . a ., s a j á t  p a l o t á j á b a n .
B á r ó  P o d m a n ie x k y  F r ig y e s  intéző. l - l c l i l e i i b e r g c r  vezértitkár.
A tűz. élet. jég és szállítási biztosításokat illető bővebb felvilágosításokkal -zivesen szolgál az alólirott 
képviselet, a hol ezen biztosítások a legolcsóbb dijak és legelőnyösebb feltételek mellett vétetnek fel.

Főügynökség Turúc-Szt.-Mártonban a „Tátra■“ t'elsömursz. bank.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O B O O O O

I Szt.-Margitszigeti gyógyfürdő, |
Q  A szt.-Margitszigeti sétakert, tiszta, pormentes levegőjével és elismert jó ha- Q
0  tásu 35‘ R meleg kenes forrás vizével legalkalmasabb gyógyhelynek bizonyult. A 2% 
a f  korszerű fürdöberendezéseken kívül van 300 szoba, társalgási es tekejatók-terem. X  

posta, telefon, távirda. Kitűnő eredménynycl használtatott a hévviz mint’ fürdő 
vagy belsőleg mint gyógyital és belélegzésére a következő koralakokellen : czúz. 
zsabak. idült kütegek. külsertések után fellepett izzadmanyok. görvely s bujakor. 
máj-, gyomor-bélbantalmak. idült szekrekedes. hólyag hurut, női bántalmak. garat 
gége tüdóhurut, hüdesek. idegbantalmak. Utóbbiak ellen a villamos fürdők alkal 
maztattak meglepő sikerrel. Fürdő- és menetjegy együtt váltva, valamint furdo- 
bérletnél mérsékelt ar. A gyógyhelyen fürdővendégek a fürdő- és menetjegynél 
előnyben részesülnek A lakásoknál május es szeptemberben 30 százalék enged 
mény. Rendelő fürdőorvos Dr. Bauer Antal főhercegi udvari orvos. Fürdóidény Q  
tartama május l-tól szeptember 30 ig. Hajóközlekedos félóránkat. Mencttéri-jcgy q  
hétköznap 20 kr., vásár- és ünnepnap 34 kr Naponként katona és cigányzene. Z  
Árszabály kívánatra bérmentve megküldetik. w

Megrendeléseket lakásokra átvesz 9
a  sz f.m arK itH zU eti gyó gy fü rd ő  O 

felügyelŐNége HiidapeMten. Oi o
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M elyik lapra fizessünk elő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legucsóbb magyar lap a>

„ E G Y E T É R T É S "
a mely az uj évvel immár 23-ik évfolyamába lépett, l-.j a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból szármázó értesüléseinek gyorsasága, alapossága cs 
.sokasaga. rovatainak valtozatossaga kitűnősége. .1 különböző olvasmányok gaz
dag tárháza tettek az « Egyetértés »-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az «Egyetértés, 
közöl. Gazdasági rovata elismert légi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
s Gazdaközönség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az »Egyetértés 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma már nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos s a mezőgazda m gtalalja mindazt az 
.E g yetértésib en . 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 jo  magyarsagu fordításban kapnak az .E gyetér
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 
1 frt 80 kr., ' , évre 5 írt s egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek az »Egyetér
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.

l • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o • o o  • • • <

E g y sze r i k ísé rle t m in d e n k it  m eg fog győzn i,  h ogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen

E ze n  k ivá ló  sze r m eglepő  e rő ve l és g y o r s a s á g g a l pu szt ít  el 
m ind en  k á rté ko n y  rovart.

Legcélszerűbb a Zacherliu-féle takarékoskodóval 
beporozni.

A  Z a ch e r lin t  sem m iféle  m á s  ro va rp o rra l ö ssze h a so n líta n i 
nem  szabad, a Z n ch e r lin  e gy kü lön le ge sség , m e ly  seho l é s  s o 
ha  m áské n t el nem  á rusitta tik. m int

lepecsételt üvegekben Zacherl J .  névvel.
A  ki Z a ch e r lin t  ké r és p ap irc so m a gb a n  v a gy  sk a tu ly á b a  

kap  va lam ifé le  port, s  azt elfogadja, b 'z lo s a n  megcsalatott. 

V A L Ó D I  K A P H A T Ó :

TuróczSzt.-Mártonban Soltész L. Fábry J zsef, Graber M. és fia. —  L -  
Szt:-Miklós : Palka Péter Mossocz: Perl János fia —  Ruttka: Schulz 
Adolf. Gaal Emil. —  Zsolna: Paradovszky Rób. Wa dapfel I .  i Tordy I., 
Mclzer, A., Hecht M  -  Tot-Próna Skálák G . Tinkó György. —  Turóc- 

Turán : Messinger H.

< X X X *X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H X X K K X X X X X >

A  turócs-sst.-mártoai „MAGYAR NYOMDA"
kiadásúban m egjelent:

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
Irta-: Î éT7-ész Lajos.

A R A  80 K R.
SCj UET Kapható a Magyar Nyomdában

>
0

0
0

0
Q

0
0

*
*

0
*

*
<


	29



