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A nagy szédelgések kora.
Valóban a »Panamák* korát éljük. Hol 

ilí, hol ott leplezödik íe égy-egy-nagyobb sza
bású csalás. A mai korrá igazán áll ám az 
a régi közmondás, hqgy: »a kis bűnöst fel
akasztják, a nagyol  pedig futni hagyják*.

Az alatt, mig nálunk a legeslegújabb bank
ház-bukás okozott  nagy feltűnést és még nagyobb 
feltűnést és még nagyobb rémületet az érde
keltek közölt, a szomszéd Ausztriában meg az 
• Ausztria* nevű biztosító társaságnál űzött 
szédelgések keltettek nagy megdöbbenést és 
felháborodást.

Az osztrák képviselőházban is nagy vihar 
támadt rögtön ezen állami felügyelet alatt 
éveken át folytatott nagyobbszabású szélhá
moskodás fölött, s a kormány nem is valami 
nagy többséggel birl megmenekülni a bizal
matlansági szavazat elől.

Magát az »Ausztriát* pedig alapjában 
rendítették meg azok az e l v e s z e t t  m i l l iók ,  
melyeket az igazgatóság évről -évre mint hasz
not, nyereséget osztott föl a helyett, hogy .azok
ból d í j t a r t a l é k o t  alkotott volna, kifizetések 
biztosítása coljából.

És hogyan vált ez lehetségessé? Egyszerűen; 
Át- és visszak'önyveltek, sztorníroztak és s zán ■ 
dékos hibákat követtek el, hogy ezek helyes
bítésének ürügye alatt a vagyonrészek nyilván
tartására szolgáló egyes számlákat oly téte
lekkel gazdagítsák, amelyeknek alaptalan vol 
tát a laikus is képes felismerni. Követeléseket, 
amelyekről rég tudták, hogy egy fabatkát sem 
érnek, a mérleg aktívái között folyvást szere
peltettek, s aktív vagyonként tüntetlek fel 
oly díjköveteléseket is, amelyek sztornírozott, 
tehát tényleg megszűnt kötvényeken alapultak. 
A tartalékalapba az alapszabályok határoz- 
mányai dacára a nyereségből soha egy fillért 
sem helyeztek, hamis mérlegeket .gyártottak 
és jelentékeny nyereséget mutattak ki akkor, 
midőn tetemes veszteségeik voltak.

Ez a csalás folyt évek óla s mivel a 
társulat folyton fényes jövedelmet  mutatott 
ki. a bizalom nőtlön-nőtt  iránta s most, midőn 
az ámítást tovább leplezni nem lehetett, már 
vagy 18.0U0 embernek összegyüjlögetetl pén
zecskéje jut veszendőre.’

A csapás annál nagyobb, mert jobbára 
a társadalom legszegényebb osztályai: iparosok, 
tanítók, kishivatalnokok, szolgák, napszámosok 
hordták ott össze megtakarított filléreiket, hogy 
maguknak későbbre kis tőkét és megélhetést 
biztosítsanak. >

A bukottnak tekinthető intézet minapi 
viharos közgyűlése egyelőre kimondta, hogy 
az összes biztosítási szerződések 80 százalékra 
leszállítandó!;. De ez csak ideiglenes megálla
podás s a befizetett löfre legnagyobb részének 
elvesztésére van biztos és szomorú kilátás.

Ez a rettenetes esel megdöbbenthet minket 
is, mert mjnállunk a biztosítási törvény még 
szabadabb kezet enged s még több módot és 
alkalmat nyújt a visszaélésre, mint Ausztriában 
s még csak állami felügyelet alatt sem áll, 
mint olt. A törvény nálunk mindössze száz
ezer. frt. biztosítási alap kimutatását kívánja 
meg. a díjtartalék megalkotására nézve pedig 
nem állapít meg semmiféle határozott elvet.

“Válóban bámulatos a (örvénynek és az 
államnak ez a határtalan bizalma és sajnos, 
el lehelünk készülve az » Ausztriádéhoz hasonló 
esetekre hazánkban is.

Még rosszabbul állunk a külföldi biztosító 
társulatokkal szemben. Itt a nagy közönség 
minden biztosíték nélkül ki van szolgáltatva 
az idegen társulat kényének s tisztán annak 
jóhiszeműségére és jóakaratára van utalva.

A nép jóléte fölött őrködni hivatott állam 
és hatóságok óriási könnyelműségének és 
közönyének egyik valóban elrettentő példája 
a szintén annyi szegény embert megkárosított 
Kanitz bankár bukása is. Mert hogy lehetett 
egy 7 évig már szintén sikkasztásért (egyház
ban ült embernek jogot, engedélyt adni egy 
oly bizalmi üzlet alapítására, minő egy bank

ház. Hiszen ekkép a hatóságok valósággal 
bünrészesseikké válnak a bukott bankároknak 
a jóhiszemű közönség félrevezetésében.

Lévay Henrik, az Első magyar általános 
biztosító társaság vezérigazgatója, már a keres
kedelmi törvény megalkotásakor megtartott 
ánkét tanácskozmányaiban, tehát több mint 
húsz évvel ezelőtt a biztosító társaságokra 
vonatkozólag szigorúbb rendszabályok élet- 
beléptetését javasolta. Ugyanez ügyben beható 
információkat adott a kormánynak Szapáry 
Gyula pénzügyminisztersége idejében, majd 
Baross Gáborral tárgyalt ez ügyben, terjedelmes 
emlékiratot terjesztve a vasminiszter elé, mire 
ez pótadatokal kért és kapott, de mielőtt ener
giáját ez irányban is érvényesíthette volna, 
elhunyt. Lévay Henrik tehát évek hosszú sora 
óla hangoztatja és szorgalmazza a közönség, 
de egyszersmind a szolid biztosító intézetek 
érdekeit is védelmező, szigorú biztosítási tör
vény megalkotását. Amint biztos forrásból 
tudjuk, pártolja és mielőbb életbeléptetendőnek 
tartja a Beck-féle javaslatot is, nem lehet 
tehát csak úgy általánosságban azzal vádolni 
biztosító intézeteinket, hogy azok gáncsolják 
az uj törvénytervezetet.

Valóban ideje volna a jövendő nagyobb 
katasztrófa elkerülése céljából, ha egyrészt a 
kormány sietne életbeléptéim azt a javaslatot, 
melyet még Szilágyi dolgoztatott ki a magán 
biztosító társulatok reformjáról, másrészt pedig 
a hatóságok szigorúbb ellenőrzést gyakorol
nának már egyszer oly egyénekkel és intéze
tekkel szemben, kiknek kezelésére van bízva 
sok ezer szegény ember megtakarított pénze.

Mert ha a nép arról győződik meg, hogy 
a törvény és a hatóságok nem akarják, vagy 
nem bírják őt megvédelmezni oly intézetek 
zsarolásaival és csalásaival szemben sem, 
melyeket maga a törvény engedélyez és tart 
fönn : úgy ne csodálkozzék senki sem a fölött, 
ha a nép hite megrendül s a szocializmus 
karjaiba menekül.

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó ' *  T Á R C Á J A .
Középkori esküvő.

Tburzó Imre 1618 körül a leggazdagabb magyar 
főár Volt és mikor megkérte Nyáry Krisztina kezét, még 
a hatalmas Nyáry család is azt mondta, hogy ez nagy 
szeren'CSe. Abban az időben bizony nem nagyon kér
dezték még a fiatal leányokat akarsz-e éhez vagy ahoz 
férjhezmenni, hanem a szülök megegyeztek és a leány 
belenyugodott.

Tburzó Imre házassága axonbán nem így kezdő
dött. Krisztinát egy vitézi tornajátékon latta először, 
hol ő volt a győztes. Krisztina nyújtotta neki át a dijat. 
Megszerették egymást és alig két hónap múlva oltárhoz 
vezette Thurzó Imre szive választottját.

Az esküvőt nagy pompával ünnepelték meg. Mind
járt az eljegyzés után következő napon kezdődtek az 
előkészületek. A bitsci várkastélyt kifestették díszesen, a 
vár délnyugati oldalai elfoglaló úgynevezett »na.?zpalotát«, 
melyben minden őse lakodalmat ünnepelte, fényesen föl
diszít tette, uj ruhákat készíttetett az összes, mintegy Soo 
főnyi cselédségnek. Németországból »oszlopos kocsit* 
hozatott a menyasszony szamara, három vármegye 
szabója és varrónője dolgozott az ő kelengyéjén. 
Édes anyja, Cobor Erzsébet a ki már öt leányát adta 
férjhez, azt akarta, hogy a fiának a fehérneműje is bámu
latba ejtse a kényes Nyáry-familiát!

A,z esküvőre, mciy Helmccen ment végbe, mese 
sze földről hívtak,.meg a nemességet. Mintegy 6oo ven
dég jelent, meg. Mindegyik vitt magaval cselédséget, úgy, 
hogy legaJubb is 2000 emberről kellett gondoskodniok 
Thurzóéknák.

Az esküvő után másnap Tokajba ment a násznép,

honnan három napi vigalom után megfogyva, de még 
mindig nagy számmal indult meg a nászkiséret Bitse 
felé, Thurzó Imre családi fészkébe. Tiz napi utazási 
után november 29-én érkeztek oda az igazában csák
óit kezdődött a daridó, mely egy egész hónapig tar
tott. Mivel pedig nemsokára rá Imre buga, Marja is férj
hez ment, Vizkelethy Mihályhoz, a bitsci várban csaknem 
egy egész esztendeig tartott a mulatság,'tánc és muzsikaszó. ,

De lássuk most már, mit fogyasztottak a nagyon 
tisztelt, de nagyon éhes vendégek. Sajnos, hogy a 
naszünnepnek csak az első tiz napjáról maradt följegy
zés ; hanem ez aztán ékesen szóló. Elfogyott élelmi 
szerekben 1079 különféle szapu liszt, 190 akó bor, 
160 akó sör, 6 1/3 akó borecet. 2V2 akó sörecct, 17 
ökör. 60 bárány, 241 juh, 20 borjú, 300 kappan, 50 
malac, 75 lúd, 1000 tojás, 70 császármadár, 20 süket 
fájd, 50 nyúl, 2 szarvas, 1 őz, 55 csuka, 169 ponty, 
100 pisztráng, 500 fehér hal, 600 hering, 80 oldal sza
lonna, 54 itcc olvasztott vaj, 30 itce irósvaj. a gyü
mölcsöt kő!c nem számítva, melyből 60 kocsiderékkal 
fogyasztottak cl. 500 szakács, kukta és étekfogo sütött, 
főzött, síirgótt-forgott egész nap. A nagy dáridóról 
fogalmat nyújt az, hogy egy hegyi patakot lecsapoltak, 
medrét kikövezték és viz helyett szinbort bocsátottak 
bele. A bor három nap és három éjjel folyt a mederben.

A menyasszony, nászajándéka egész vagyon volt. 
Egy szegfűszinű világos vont arany szoknya, egy bíbor 
vörös vont arany szoknya, egy janaker (felső ruha) 
fekete bársonyból, arany köves, gyemántos és rubin- 
tos boglárokkal, egy fekete bársony kis suba, gyön
gyös prémmel és nyuszttal bélelve, egy aranyköves 
nyakravaló, egy gyöngyös lánc, egy köves aranykar
perec, egy gyémantos arany öv, egy bőrrel bevont 
kocsi hat lovai, egy aranyprémü testszinü guba. 
Mindezeket az ajándékokat a vőlegény anyja válasz
totta ki.

I A vőfélyeket és »ceremoni; se vendégeket is meg
ajándékoztak. Nyáry Pálné virágos fekete bársonyszok
nyát, Nyáry Istvánná egy ruhára való bíborvörös virá

gos bársonyt, Nyáry Borbála tetigerszinü virágos bár
sonyszoknyát, Nyáry István egy délceg paripát köves 
szerszámmal, Nyáry Miklós egy paripát sallangos 
szerszámmal, Nyáry l’ ai egy fogatot és Nyáry Ferenc 
úrfi a menyasszony öcscse. egy kis lovat kapott. Az. 
esketést AÍvincy Péter l’al kassai prédikátor végezte, 
a kit ezért 500 körmöd aranynyal ajándékoztak meg. 
Azonkívül minden vendégnek jutott egy-egy emlék, 
úgy, hogy az összes naszünnep költségei, az élelmi 
szereket bele nem számítva, 70,000 körmöci aranyra 
rúgtak.

S te l la .
— Irta: Tabarin. —

Meghalt, ma temették el. Ott volt a temetésén, 
látta a nehezen mozgó tömeget, a mely a koporsót 
követte. Hallotta beszélgetésüket s olyannak talalta, 
mint bármely közönségét, mely halottat kisér. Közel a 
kocsihoz az elhunytról beszéltek, a kik hátrább álltak 
unalmas kérdésekkel faggatták egymást. — A legtöbben 
zsebkendőt tartottak szájuk elé, hogy a felvert port 
ne legyenek kénytelenek nyelni. Senkisein nézett 
hátra, de a ruhák suhogásából tudta mindenki, hogy 
még sok ember jön utána sötét rqhában. Fekete, sötét 
ruhában, a mely elnyeli a forró sugarakat s azokat 
átadja a testnek. Forró volt a nap, a ruhák, a testek, 
forró a fölvert por, a gyászkocsi, az érckoporsó ; csak 
ő fázott, ő reszketett. — Homlokán a veríték hideg 
volt; didergett. Majd a gyászolók mellett volt s nézte 
vájjon azok nem sajnálják-e őt, majd meg elmaradt s 
akaratlanul is odatamaszkodott egy feketeruháshoz, 
hogy tőle kissé fölraelegedjék. Ez eltolta s ő ismét
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népiskoláiban ?*)
— Irla: Zsorna Rezső, tanító. —

A későbbi kor számtalan hőse csillagként ragyog a 
történelem lapjain ; de a legtöbb azon korban ragadja 
bámulatra a világot, midőn a vész sötét felhői tornyo
sulnak hazánk egén. Hogy csak nehányat említsek, 
nézzük a nagy Hunyadi János fényes tetteit, ki hol 
maga, hol a vallást hívá segítségül oroszlánként küzd 
hazája szabadságáért; nézzük egy Zrínyi Miklós, Szondy 
György hősi halálát ; Jurisics, D obó, Kinizsi és : 
más halált megvető küzdelmeit, kik nem tekintve sem 
saját, sem családjaik sorsát, jövőjét, — vagyonukat, 
életüket, egyszóval mindenüket a hazának áldozták fel 
s keressünk példát a történelemben, mely elhomályo
síthatná ezek dicső múltját, tetteit.

S hogy minden küzdelmek között még önműve
lődésre is gondolt avagy gondolhatott a magyar, 
bizonyságot tesz annak államfentartó képességéről. 
Magyarország uralkodói kezdettől fogva gondot for
dítottak népeik nevelésére ; így Szt. István behozza a 
kereszténységet, nemcsak hanem gondoskodik annak 
terjesztéséről, nagy áldozatokkal iskolákat állít s min
denfelé apostolként fárad ; Mátyás ápolja a művészetet,

: a tudományt, — az iskolákat emelni, kitűnő tanerőkkel 
ellátni igyekszik; az elsők között van, a ki a könyv
nyomdát meghonosítja, hogy ez által is előmozdítsa 
az ismeretek terjesztését. S többi királyaink csaknem 
mindegyike egyik vagy másik módon igyekszik népe 
művelődését előmozdítani.

Van ugyan egy korszak, mely nehéz fátyolként 
borítja hazánkat; a 150 esztendeig tartó török uralom 
sok szép intézményünket, sok jeles királyunk fáradsá
gos munkáját részint végleg romba döntötte, részint 
pedig fejlődésében megakasztotta. Mindamellett nem 
tagadhatjuk, hogy éppen a megpróbáltatások ezen kor
szakában tűnik ki a magyar nemzetnek úgy áldozat- 
készsége — midőn versenyre kél az ismeretek terjesztésére 
szánt intézetek állításában, mint szabadság szeretete. — 
Az önállás fentartása, annak megvédése mellett hazánk 
legjelesebb fiai lépnek a küzdő térre, ép úgy, mint a 
török kiverelése utáni időszakban, midőn idegen befolyás 
akart uralkodni hazánk felett, részben pedig azt csupán 
martalékul tekintette, nem-e a nemzet szabadsága s 
minden idegen beavatkozástól ment önállása érdekében 
fogott fegyvert Bethlen s a Rákócziak ?

Szabadságszeretete, függetlenségének megóvása 
jellemzik a magyar nemzetet az első időktől kezdve 
mind a mai napig, melyet azonban mindenkor párosí
tani tudott az uralkodó család iránti hűséggel. Évszá
zadokon keresztül hűsegeskűjéhez híven, az Árpád-család
ból választja királyait, sőt annak kihalta után, midőn a 
szab'ad király-választás joga visszaszáll reá — legalább 
rokonágon kívánja az összeköttetést fentartani a volt 
uralkodó családdal. A Habsburg-ház trónralépése óta 
már akkor is a mellett tart hűségesen, midőn még 
semmi-féle törvény nem szab neki e tekintetben irányt, 
majd pedig a legszélesebb körben örökösödési jogot 
biztosít annak s nem egyszer megmentöje az uralkodó 
család hatalmának.

De nincs terem és időm, hogy részletesebb képet 
rajzoljak szeretett magyar hazánk múltjának jellemzé
séről, azért csak utalok arra, hogy dicső őseink nagy 
munkája alkotása, ezernyi ezer fényes tettei késztetnek 
minket művök megalkotásának ezer éves megünneplé
sére. Ezen ezer éves dicsőségnek fényes hirdetője.

jövő kor munkájának irányítójaegyúttal’
m,ll' nMagyarorsíág szép fővárosában Budapesten, fogja

magyar "nemzet "legfényesebb alakban hWetlietm 
magyar ezer éves munkáját; arra fog nézni első 

sorban* a müveit világ szeme s annak minél impozansabb
feltüntetését óhajtja felséges királyunk, óha .ja a nemzet 
képviselete -  az országgyűlés, óhajtja a szekes-fö.áros, 
dePóhaj!ja egyúttal minden hazáját hőn szerető magyar 

A  történelmileg nevezetes orszaer
nagyobb városai mindmegannyi

*) Felolvasta szerző a Turócmegyei Általános Tanító- 
egyesületnek ez évi június 4-én tartott közgyűlésén.

helyek, az ország
______ # fényes pontja lesz

magyarország ezer éves” megünneplésének. De nem 
szabad itt megállapodnunk! Nem szabad lenni hazank- 
bán egy községnek sem, mely tudomást ne vegyen az 
ezer év munkájáról. Tudnia kell nagynak, — kicsiny
nek, gazdagnak, — szegénynek egyaránt a vilagtor- 
ténelemben ezen párját ritkító eseményről.

A haza jövője, boldogsága, honpolgárainak ragasz
kodásától, áldozatkészségeitől függ. A jövő nemzedék, 
a leendő polgárok nevelése s így a haza jövője a nem 
zet napszámosaira, a tanítói karra van bízva. Ezeknek 
munkássága, ezeknek odaadó hazaszeretete a kezeik 
alól kikerült nemzedékben, ennek a hazához való 
ragaszkodásában, szellemi és anyagi erejének a haza 
oltárára szentelésében nyilvánuland.

Minden egyes tanítónak szent kötelessége minden 
módot és eszközt megragadni és felhasználni, melylyel 
növendékeinek a haza iránti érdeklődését, a hazaszere
tetét felébresztheti, szilárdíthatja kebleikben.

Minden történeti óra anyagot szolgáltat arra, 
hogy a gyermekek szívvilágában a hazaszeretet érzel
mét tápláljuk, erősítsük; A jelen példátlanul álló eseménye 
azonban úgy állítandó eléjük, hogy annak emlékezete 
kihasson a későbbi korra, ne törülhesse azt ki sem idő, 
sem a sorsnak bármi változata ; s ép azért nem tartom 
elegendőnek csupán közönséges iskolai előadással hívni 
fel figyelmüket ez eseményre. A körülményekhez képest 
kisebb vagy nagyobb, de minden esetre ünnepi színt 
magán viselő iskolai ünnepély tartását vélek ez alkal- 
lomból. S hogy ezen ünnepély annál impozánsabb, 
annál megkapóbb s a növendékek szívvilágát anniyra 
betöltő legyen, hogy arra mindenkor mint gyermekkoruk 
egyik legfényesebb pontjára emlékezzenek vissza, bevo- 
nandónak tartom az ünnepélybe első sorban növendé
keink szülőit, a közönséget. A  szülők túlnyomó része, 
különösen a falusi népet tekintve — gyermekei mun
kásságáról, haladásáról amúgy is ritkán — legfeljebb 
vizsga alkalmával vesz némikép tudomást, mely azon
ban már rövidségénél fogva sem lehet elég hű kifeje
zője, tűkre a gyermekek szívnemesülésének. Nemes 
szolgálatot teszünk az iskolának, nemes szolgálatot a 
szülőnek, ha alkalmat szolgáltatunk, hogy közvetve 
szemlélője legyen a módnak, melylyel gyermekei szív
érzelmeire hatni, azt nemesíteni kívánjuk.

A család és isko|% együtt munkálása, az egymásra 
utalás átérzete mily egészen más eredményt teremt, 
mint ezeknek egymás iránti közönyössége vagy éppen 
ellentétes álláspontja, azj hiszem nem szükséges vitatnom. 

(Folyt, követk.)

F e l h í v á s .
Miután valamely nemzetnek az összes művésze

tekben való előhaladoltságát, tehát műveltségi fokát 
nyilvános műalkotásain s mtígyüjteményein kívül, 
főleg abból Ítélhetni meg. hogy a művészetek s a 
müipar iránti érzék és hajlandóság azokkal foglal
kozni, miként van annak minden rétegében elterjedve, 
— az 1896-iki ezredéves országos kiállítás II. cso
portjának kebelében, mint önálló alcsoportban a hazai 
műkedvelők müveinek kiállítása vétetett tervbe.

E csoportban ki fognak állíttatni a mükedvelés- 
képen űzött képzőművészetek termékei, tehát fest
mények, szobrok, a mennyiben amatőrök által készít-

"tettek el és a kiállítás kópzőmévészati csarnokában 
való elhelyezésre igényt nem tarthatnak ugyan, de 
mind amellett a művészet bizonyos fokán -állanak, 
továbbá az immár oly jelentékeny kulturális tényező 
gyanánt jelentkező műkedvelői fényképészet termékei.

Ugyancsak e csoport keretében fognak bemut- 
tatni a műkedvelőknek az iparművészet keretébe 
vágó mindennemű müvei, tehát a legyező- és selyem
festés, fametszós, faragás és égetés, továbbá minden
nemű női kézimunka s főleg a hímzés magasabb 
müizlést és ügyességet tanúsító termékei s általában 
az iparművészeinek bármely ágába tartozó tárgyak, 
a mennyiben amatőrök által készítettek.

A női kézimunkának e csoportba való felvéte- 
tése által egy igen jelentékeny és intelligens elemnek 
kívántunk alkalmat nyújtani müügyessóge bemuta- 
tására. A különböző női tanintézetek, továbbá az 
ipari és házi ipari csoportok kiállításaiban szerepelni 
fog. De mig a tanintézetek kiállítása a kezdők mun
káinak és tanmódszernek bemutatására vonatkozik 
s a különféle ipari csoportok a hivatásszerüleg, 
kenyérkeresetből és gyárilag űzött ipari női kézi
munkák és a nép hagyományos és egyszerűbb techni
kájú házi iparát fogja feltüntetni : a műkedvelők 
kiállításának egyik szép feladatát a müveit közép- 
osztály és a főrangú hölgyek magasan képzelt ízlé
sének, alkotásainak egybegyűjtése és bemutatása 
fogja képezni. . • ,

Van szerencsénk mindezek folytán, tisztelettel
jesen fölkérni mindazokat, a kik a fentebb vázolt 
keretbe álló műalkotásokkal foglalkoznak, hogy azok
kal kiállításunkon részt venni szíveskedjenek.

Kérjük egyszersmind, hogy eziránti szíves kész
ségüket az ezredéves országos kiállítás igazgatóságá
nak (Budapest, Városliget) vagy a pozsonyi kerületi 
kereskedelmi és iparkamarának, mint az 1896-iki 
ezredéves orsz. kiállítás pozsonyi kerületi bizottsá
gának, mielőbb, legkésőbb pedig f. évi június 31-ig 
bejelenteni szíveskedjenek. Maguk a kiállítandó műtár
gyak a jövő  évi február hó 28-áig küldendők be

A közelebbi felvilágosításokat a kiállítás igaz
gatósága, nemkülönben a fentebb említett kereske
delmi és iparkamara készséggel adja meg, és a 
szükséges bejelentési iveket is szívesen bocsátja 
rendelkezésre.

1895. június 2 3 . ____________

h í r e i n k .
—  Justh Kálmán főispán úr ő  méltósága, az ő 

császári és királyi fensége, Stefánia özvegy trónörökösné 
védnöksége alatt álló fehér-kereszt egyesület fiókjának 
megalakítása érdekében, június hó 29-ének d. e. 10 órá
jára értekezletet hívott egybe.

—  Érettségi vizsgálat. A  tnróc-szt.-máríoni állami 
kereskedelmi középiskolában június \"j. és i 8 án voltak 
az érettségi vizsgálatok, melyeken S^üllo Géza kir. taná
csos tanfelügyelő és D e il je n ő ,  a kassai ipar- és keres
kedelmi kamara titkára voltak a 'biztdsök. Az Írásbeli
hez bocsáttatott 23 rendes és 1 magántanuló. A z írás
beliek alapján szóbelire bocsáttatott 23 tanuló, a kik 
közül B crger Ármin jelesen tette le a vizsgát, I3 jóered - 
mcnynyel, 8 elégségesen és egy tanuló két tárgyból 
pótvizsgára utasíttatott. Jutalomban részesült Deil Jenő 
kereskedelmi ministeri biztos kiváló gondoskodása foly
tán nyolc tanuló. Hat tanuló értékes könyveket kapott, 
két tanuló pedig 20 — 20 koronával ajándékoztatott meg. 
Az ajándéktárgyakat lioldis Ignác igazgató adta át 
egyenkint a tanulóknak, cszmefordulatokban gazdag 
egy-eSy his beszéd kíséretében; méltatta a kitünte
tett tanulóknak érdemeit s mindegyiknek szivére 
kötötte, hogy a jövőben minő eszme szolgálatába álljon 
A kiosztás megtörténte után pedig csinos búcsúbeszé
det intézett az intézetet elhagyó tanulókhoz. Beszédében

előre rohant. Megnézte a koszorúkat, melyek fehér virá
gai a hőségtől s hullaszagtól összezsugorodtak. Elgon
dolta, hogy ezek a virágok azt várták, hogy a leány 
hókeblén fognak diszleni s annak illatából fognak elbó
dulni, a midőn abból a boldogító >holtomiglan-holto- 
diglaiu száll a magasba. Igen, abból a hókebelből jött 
volna a hang, mert az érzett, az szeretett.

Elkísérte a temetőig. Ott maradt mig leeresztették 
a koporsót, mig eltemették boldodságat. Már mindenki 
eltávozott, csak a sirásó rendezgette a fris halmot s ő 
némán nézett arra, a ki olyan egykedvűen, olyan hide 
gén dolgozott azon a drága síron. - -  A  sirásó is elment 
s ő még mindig ott állt a fölásott, agyagos földön. 
Végre elfáradt a sok állástól, de nem ült le, hanem 
botorkált a sok sírkő között. Sok ismerőse nevét olvasta 
el a márvány lapokon s majd minden elszáradt koszo
rúból tépett egy sárga levelet vagy virágot s azt újjai 
között összemorzsolta. Olt látta anyja sírkövét is, a 
mellet is elhaladt, az ö koszorújából is tépett egy 
ágacskát, azt is eldobta — nem érzékenyítette el, ez 
már nem hatott rá. — Egyetien egy nevet sem jegy 
zett meg, csak a betűket olvasta s azokat úgy rakta 
össze mint egy olvasni tanuió gyerek.

A  nap már lenyugvóban volt a mikor haza felé 
indult. Belenézett s megijedt tőle. Egy nagy, tüzes érc
korong látszott ott a sötét, kék felhők alatt s azzal 
fenyegette a földet, hogy ráesik és összeperzscli. S 
összeégette volna ott a temetőben azt a halottat, a 
mely az ő szerencséjét magával vitte mélyre, nagyon 
mélyre, a föld ala. A sötét felhők fölött a világosabbak 
egy gyönyörű teli tájképet alkottak meg. A fehér 
felhőcsoport ozat fénylctt, mint a holdtól megvilágított 
hómező s rajta hosszú, kékesszürkc árnyékok nyúltak 
végig. Ez a hideg táj le látszott hűteni, azt a forró 
atmospherát, a mely a nap körül keletkezett s a melyet 
ő minden tagjában érzett, mert egyszer tiszta cseppek

rakták ki homlokát, egy pár pillanat múlva pedig fej
bőre feszültségén látszott a hideg hatása. A  nap egy 
hegy mögé bujt s ő szórakozottságában lábujjhegyre 
álit. mintha igy ismét meglátta volna. Tagjai elzsib 
badtak, látóidegei a nap fényétől elfáradtak s a hová 
csak nézett, nagy, piszkossárga foltokat látott, melyek 
orületes gyorsasaggal lorogtak s röpültek.

Ösztünszerűleg indule haza. Gépiesen szaladt föl 
a lépcsőn, nem tudott magáról semmit és mégsem 
botlott meg. Lámpája már meg volt gyújtva, de le 
volt csavarva. Nem nyújtott semmi világosságot úgy 
is mindig sötét szobának. Egy karos-székbe vetette 
magát s merően nézett egy sötét szögletbe. Visszagon
dolt a legutolsó 6 hónapra. Milyen szép tervei voltak 1 
Elveszi a gazdag Stellát s kinyomatja legújabb mun
káját, a melyet majd elragadtatással olvas el a világ ; 
ezer meg ezer üdvözlő táviratot kap, az újságok majd 
magasztaljak. S ő a sikeren felbuzdulva ir sok-sok ilyen 
müvet, emelkedik s mindenütt a legnagyobb tisztelettel, 
fogadják. Látja a sötétben a sok sárgakötésü könyvet, 
a melyekből kártyavár van készítve, látja hogy kapdos 
sák szét azokat s a könyvek beljébcn ott marad egy 
födetlcn koporsó, benne egy sápadt leányarc. Megijed 
s sietve csavarja föl a lámpát, hogy a rémképet elűzze. 
Előveszi munkája kéziratát s föllapozza ama helyeket a 
hol róla irt. Ott sétálnák együtt az árnyékos fák alatt, 
érzi forró lehelletét, szőke, puha fürtjeit, finom ujjait, 
Visszaképzeli magat abba az időbe, a mikor vele sétált 
a nagy kertben. Ott, hol a sima tó partján a szomorú fűzek 
nézegetik magukat a természetes tükörben ; ott a fapadon 
esküdött neki örök szerelmet, ott érintette ajkával először 
azt a biborszájat, ott ölelte először azt a derekat, a 
mely hajlékonyabb volt a nádnál. S most ez ajkak 
kékek, mint a hamvas szilva, s a test merev, mint a 
koporsó, melyben nyugszik.

A z első csók után lementek a kert végéig. Hall

gattak. A leány bizonyára boldogságáról gondolkozott! 
ő pedig visszaborzadt önmagától, hogy ilyet tett. Ön
kívületi állapotban lehetett, mert sohasem gondolt arra, 
hogy szereti, nem érzett semmit ha közelében volt, de 
tudta, hogy boldogságát csak ő szerezheti meg, az 
ő kezét, az ő  szerelmét kell bírnia. Annyira nem volt 
egoista, hogy csak magára gondolt volna, hánem föl
tette magábau, hogy a leányt is boldoggá teszi. S 
most — vége a reményeknek, vége a boldogságnak.

Elgondolja, miért akarta tulajdonképen elvenni. 
Nem szerette, de tudta, hogy nélküle nem szerezhet 
dicsőséget, nem lehet boldog, —  nem adhatja ki mun
káját. Megszokta, de nem szerette. Soha sem vette észre 
pillantásai melegségét, hangja rezgését; csak bányát 
látott benne, melyet féltett, melyért remegett. S most 
a bánya elpusztult, mielőtt még kiaknázta volna. Nem 
tett magának szemrehányásokat, hogy ő  ölte meg, mert 
sohasem vehette észre, hogy nem szereti, csak pénzére 
vágyik, eleinte maga sem tudta. Munkájában mint imá
dott lényről beszélt róla s csak most vette észre, hogy 
könyve tele van hazugsággal, alakoskodással; csak 
most látta, mily tettetett benne a hangulat s mily hamis 
minden sora. Hazugra ismert magában, a ki pénzéit, 
a dicsőség reményéért küzdött. Munkájában nem ismert 
énjére, hanem egy hamis, durva jellemre, milyeneket 
a legalsóbb osztályokban lehet találni. Összeborzadt s 
sóhajtott. Összerakta a könyvet, mely már csak haszon
talan, befirkált papír volt, összerakta, földre tette s 
meggyujtotta. Aztán az ablakhoz futott, hogy ne lássa 
reményei pusztulását'

Egy jó  negyedóra mürva megfordult s ott látott 
a földön egy fekete, szomorú* halmot, a melyből egy 
megmaradt fehér papirszelet állott ki. Magnézte, hogy 
mi lehet ráírva s ezt találta rajta: Stella és Andor. • •



az igaz hazafitógot, a becsületet és a munkát ajánlotta 
követendő vezérfonal gyanánt. Végül Deil Jenő és Szüllő 
Géza mirtisteri biztosok intéztek nehány szót a tanulók
hoz s ezzel a hóventlékek könytelt szemekkel hagyták 
el azt az intézetet, melynek oly sokat köszönhetnek, 
s a melynek igazgatója '■■•s tanárai évek során át atyai 
gondossággal és szeretettel készítették elő őket az élet 
küzdelmeihez.

—  Nyilvános számadás. A folyó hó 18-án megtar
tott műkedvelői színi előadás minden tekintetben *igen 
szépen sikerült. Az .anyagi sikerről a következő adato
kat szereztük be: Összes bevétel 91 írt 10 kr. Felül
fizettek: Justh Kálmán főispán úr ő méltósága 2 Irt 20 
•kr., ip. Justh György orsz. gyűlési képviselő 5 Irtot, 
Szüllő Géza kir. tanácsos tanfelügyelő úr 30 krt, Keviczky 
István 60 krt, Janthó János 1 frt 40 krt, Zányi Flóra 
1 irtot, Langer N. úr 30 krt. A szereplők derekasan 
megfeleltek feladatuknak, a miért a szép számmal meg
jelent közönség sűrűn megtapsolta őket.

— Főispán! látogatás Justh Kálmán főispán úr Ő 
méltósága, június hó 18-án meglátogatta a helybeli áll. 
é/$mi fiúiskolát s a tanításon hosszabb ideig jelen volt. 
Láthatólag jól esett Ő méltóságának azon szabatos s 
préciz felelet, melylyel a tanylók az egyes kérdésekre 
iparkodtak megfelelni, lfj. Justh György orsz. képviselő

' fiáf, .Ödön és Andor, a kik az elemi iskola IV. illetve 
■ If. ősztáryát végzik magán útón, — szintén belevonattak 
a felelők körébe s oly kitűnő jártasságot tanúsítottak 

' műidért tárgyban, hogy a jtelen voltak e fölött nem 
győztek elismerésüknek kifejezést adni. Az iskolás 
növendékek eltávozása után a fiúcskák magán-vizsgá
latot tettek a hittanból Cserei Emil, róm. kath. plébános 
előtt, a ki elismerésének a legmelegebb szavakban 
adott többszörösen kifejezést.

— A székgyár közgyűlése. A  turóc szent-mártoni 
Dobrovics és Társai székgyár-részvénytársaság folyó 
hó 20-án közgyűlést tartott, melyen határozatilag 
kimondatott, hogy a kedvezőtlen üzleti eredmények 
folytán a részvénytársaság likvidálni fog.

—  Nincs 80rtósvé8Z. Lapunk előző számában közöl
tük azon értesülést, hogy Ruttka és Klicsén községek
ben kiütött a sertésvész. E közleményre a vármegye 
állatorvosától azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a meg
betegedett és elhullott sertéseket úgy ő, valamint a 
budapesti állatorvosi akadémia megvizsgálta és a bete- 
gedés okául sertésorbánc állapíttatott meg. E szerint 
Turócmegye területén nincs sertésvész.

—  Interpelláció a közbiztonság érdekében. Turóc- 
vármegye törvényhatóságának folyó hó 15-én tartott 
közgyűlésén egy bizottsági tag meginterpellálta a megye 
alispánját, intézkednék aziránt, hogy az utcán járó-kelők 
ne legyenek azon kellemetlen helyzetben, hogy mindun
talan ki vannak téve az utcákon csavargó s a 
házak előtt heverő kutyák megtámadásainak. — Való-

t ‘ tény,, hogy 'l'uróc-Szti MártoQ utcái hasonlók Kon- 
Uinápply mellék utcáihoz. A kutyák némelykor cso
portosan úgy vágtatnak végig az utcákon, hogy az 

embernek örülnie lehet, ha kellő időben félre állhat, 
mert különben leütnék lábáról. Az esteli órákban pedig 
e város közönsége egyenesen ki van téve annak, hogy 
a mint a kapu nélküli házak előtt elhalad, valóságos 
harcra provokálja a házat őrző hatalmas komondor. 
A megye alispánja megígérte, hogy ezen szégyen
letes állapot ellen a kellő insézkedéseket meg fogja tenni.

— Búcsú-estély. A helybeli állami kereskedelmi 
középiskola növendékei június 19 én búcsú-estélyt ren
deztek, melyen a tanárok közül is többen megjelentek. 
A kedélyes estélyen a tanulók közül többen sikerült 
tósztban búcsúztak el a tanári kartól s egymástól.

— Halálozás. Idősb Sventiványi Márton, Liptó- 
vármegye volt főispánja s volt ág. ev. egyházfelügyelő 
június hó 17-én meghalt.

— ZárVHE8gálátok. A Paulai Szent Vincéről elne
vezett szatmári irgalmas nénék vezetése alatt álló liptó- 
rózsahegyi íéU óbb  leánynöveldében az 1895. évi nyil
vános zárvizsgálatok a következő réndbcn tartatnak 
meg: Az í. polgári osztályban június 25 én délelőtt, a 
ll. polgári osztályban június 25-én délután, a III. pol
gári osztályban június 26 án délelőtt, a IV. polgári osz
tályban június 26 án délután, az évzáró ünnepély június 
27-én délelőtt. A  vizsgálatokra, melyek délelőtt 9 óra
kor. délután pedig 3 órakor vecndik kezdetüket, a t. 
szülőket és tanügybarátokat meghívja az intézet elöl
járósága.*

— Helyreigazítás. Lapunk 24-ik számának hírro
vatában, >A nemzetiségi izgatások ellen* című közle
ményben nem jogász tudósítónk oly kitételt mondat a 
királyi ügyész úrral, melyet ő magara nézve dehonesz- 
tálónak tart. Ennélfogva a kérdéses kitételt a kir. ügyész 
kívánságára sietünk ekként rektifikalni: »a sajtóvétségek 
ellenőrzése és a vádkeresetek megindítása a kir. főügyész
ségek, jelen esetben a budapesti kir. főügyészség jog- 
és hatáskörébe tartozik.

— Hó Turóomegyében. Június hó 17-én viradóra 
hólepel borította a (uróci hegyeket, s a nagy hideg 
sokat ártott a havasi legelőre felhajtott marha-állo
mánynak.

— Baleset. Kostyál Antal itteni asztalosmester, 
múlt szerdán a helybeli mesteremberek által rendezett 
erdei kirándulás alkalmával egy fára mászott fel — a 
mint soxan állítják, beszédet akart mondani — az ág 
azonban melyre támasíkodott, gyöngének bizonyult és 
leszakadt. A  szerencsétlen ember oly nehéz sérüléseket 
szenvedett, hogy felépüléséhez semmi remény sincs.

— Elgázolt gyónnak. A múlt héten Turóc Szt.- 
Márton főutcáján egy sebesen haladó kocsi Gregor 
szabósegéd, 10 éves Sándor fián ment keresztül. A gyer
meknek kisebb-nagyobb sérüléseken kívül egyéb baja 
né® esett.

25. szám. Turóc-Szcot-Márton. F E Z T I B É R I  H  I  R  A  I» Ú .

K özgazdaság .
— A Á lta lá n o N  H izloM Ító - TÚmaMÚK

(Assicurazioni Generáli) f. é. május hó 11-én tartott 63-ik köz
gyűlésén terjesztettek be az 1894. évi mérlegek.

A zárszámadási jelentéséből látjuk, hogy a társaság élet- 
bistositási dijtartaléka 1891. évi decem ber 31-én 13.200.101 írt 
59 krra emelkedett, mig kár- és nyeremény részesülési tarta
lékok címén 1.083.976 frt 16 kr. vezettetett uj számlára elő 
1891. december 31-én az érvényben volt életbiztosítási tőke 
összegek 169.029.625 frt 03 krra em elkedtek; az életbiztosítási 
ágban uz év folyamán bevett dijak 7.071.166 fit 18 krt tettek.

A tűz- és szállítm ány-biztosítási ágakban a díj és ille 
ték bevétel 9.819.270 frt 01 kr. volt, a miből 2.778 822 frt 16 kr. 
mint díjtartalék és 602.906 frt 69 kr. mint kártartalék lett m in
den tehertől menten a jö v ő  évre átvitelezve. 1891 decem ber hó 
31-én érvényben volt biztosításokért a jövő években esedékessé 
váló dijkötelezvények összege 30.511.700 frt 61 krra emelkedett.

Károkért az 1891-ik évben 9.737.611 frt 18 krt fizetett ki. 
Ebhez hozzáadva az előző években teljesített kárfizetéseket, a 
társaság alapítása óta károk fejében 272.139.320 frt 99 krnyi 
igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési összeg
ből hazánkra 51.009 119 frt 80 kr. esik, melyet a társaság 158.261 
káresetben fizetett.

Az értékpapírok árfolyam ingadozása fedezetére alakí
tott tartalék 1.1Ö0.644 frt 33 krról 1091.167 frt 11 krral gya- 
rapittatott, úgy, hogy az 1891. december 31-én 2.282.011 frt 44 
tett ki dacára annak, hogy a kisorsolás alá eső és a névértékükön 
beváltható értékpapírok csakis névértékükön vétettek föl a mér
legbe, mig a nyereség tartalék alapszabályszerü mérvében, a 
részvénytőke fele összegében, vagyis 2.626.000 írtban, a kétes 
követelések tartaléka 80.000 írttal változatlanul fentartatott.

A társaság biztosíték alapjai az idei átalakulások fo ly 
tán 51.990.003 frt 31 krról 58.071.678 frt 81 krra emelkedtek és 
következőképen vannak elhelyezve:
1. Ingatlan és jelzálog követelések . . . 7.886,069 frt 18 kr.
2. Életbiztosítási kötvényekre adott köl

csönök .......................................................... 1.388,122 frt 25 kr.
3. Letéteményezett állampapírokra adott

. k ö l c s ö n ö k .................................................... 62,311 frt 61 kr.
1. Értékpapírok . . . ..........................  39.020,210 frt 59 kr.
5. Tárca v á l t ó k ...............................................  281,735 » 02 »
6. Folyó-számlák (Adósok a hitelezők köve

teléseinek lev on á sá v a l)..........................  1.211,297 frt 10 kr.
7. Készpénz az intézet pénztáraiban és

b a n k ok n á l.................................................... 1.520,891 frt 59 kr.
8. A részvényesek biztosított adóslevelei . 3.675.000 » — »

O. é. 68.071,673 frt 18 kr.
Ezekből több mint 15 m illió magyar értékekre esik.
Az elért 818,536 frt 92 krnyi tiszta nyerem ényből a tár

saság osztalékul részvényenkint 120 frtot aranyban vagyis 
300 fronkot fizet.

A közgyűlés az eszközölt uj választásoknál az igazgató- 
tanács magyar tagjait Hegedűs Sándort és dr. Jókai Mórt egy
hangúlag ismét megválasztotta.

N y i 111 é r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

A szóban forgó munkálatokra vonatkozó műszaki 
műveletek, szerződési minta, általános és részletes 
feltételek a turóc-vármegyei m. kir. államépitószeti 
hivatalnál, a rendes hivatalos órákban, naponkint 
megtekinthetők.

Kelt Turőc-Szt.-Mártonban, 1895. évi június 13-án.
B e n i c z k y ,

alispán.

970. tk. sz. 1895.
II.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Krupecz Andrásnak, 
Buocz György elleni végrehajtási ügyében a beszterce
bányai kir. törvényszék területén Laszkár községében 
fekvő: 1) a laszkári 40. sz. tljkvben A. I. 2. sor-, 
128. hr. sz. alatt felvett s Buocz György nevére írt 
ingatlanságra 390 frtban; 2) az ugyanottani 52. sz. 
tljkvben A. I. 1— 6. sorsz. alatt felvett ingatlanságból 
Buocz Györgyöt B. 38. alatt Vm -ed részben megillető 
jutalékra 25 frtban; 3) az ugyanottani 61. sz. tljkvben 
A. I. 1—2. sorsz. a. felvett ingatlanokból Buocz Györ
gyöt B. 27. alatt Vm-ed részben megillető jutalékra 
20 frtban és 4) az ottani 35. sz. tljkvben A. I. 1. sorsz. 
alatt felvett ingatlanságból Buocz Györgyöt B. 27. a. 
Vm -ed részben megillető jutalékra 28 frtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1895. évi 
július hó 13-ik napján d. e. 10 órakor Laszkár községben 
a község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi április hó 17-én.

M e d z ih rad szky ,
kir. aljbiró.

_________________1895. június 23._________3 _

K O R I  S.
Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz

vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14 frt 6ö krig méterenként — sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb. (mint- 
egy'240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb.) 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: l l e  1111 ebei*?; €■ • (cs. k. 
udvari szállító) tM^lycingyára Z ü r ic h b e n . — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elinléztettnek. 1

tisztelettel tudósítja a n. b. közönséget, hogy 
f. Iió flO-töl 9 5 - i f  a  H O ifI  g zá llo d á ím ii

elfogad rendeléseket

o g a k ,
egész fogsorok, plombirosások,

részére, úgyszintén

2211. sz. alisp. T u ró c -v á n n e g y e  a lispán já tól.

Hirdetmény.
Turóc-vármegyc közigazgatási bizottsága az 1895. 

évi június hó 12-én kelt 215/kb. számú határozatával 
a Turóc-vármegye tvhatósági közútjain szükséges 
mütárgy-épitéseket és javításokat, valamint úttest
tartozékok helyreállítását 8956 forint 52 kr. összeg 
erejéig engedélyezte.

A vállalatilag biztosítandó építési munkák, útvona
lanként csoportosítva, következők :
I. Jánoshegy—prókopaitvh közút.Újból 

építendők a 42., 43., 59., 73., 74., 75.,
76. és 78. számú műtárgyak.

Javítandók : a 3., 15., 17., 18.,
25., 32., 55., 62., 67., 68., 69., 81. 
és 82. számú műtárgyak. Ezenkívül 
fölál li tandói 12 m.védkorlát, 75 drb. 
kerékvető; összköltség . . . .  4756 frt 42 kr.

II. Gajdéi— prlbóci tvh. közút. Újból 
építendők az 1., 3., 10., 23., 28.,
29. és 30. számú műtárgyak. Javí
tandók : a 11 . és 18. számuak.
Felállítandó 900 m. védkorlát, 578
drb. kerókvető; összköltség. . . 3466 frt 89 kr.

III. Zsolna— prékopa— kralovánl tvh. 
közút. Javitandók a 3., 11. a, 11. b,
1 1 . c, 1 1 . e, 11 . f és 1 1 . h számú
műtárgyak; összköltség . . . ■ 733 frt 21 kr.

Főösszeg 8956 frt 52 kr.
A fentemlített munkálatok foganatosításának biz

tosítása céljából az 1895. évi június hó 24-ik napjának 
d. e. 10 órájára Turóc-Szent-Mártonban a vármegyei 
székház kistermében tartandó zárt ajánlati verseny- 
tárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fen
tebbi munkálatok végrehajtásának elvállalására vonat
kozó, az engedélyezett költség után számitandó s a 
részletes feltételekben előirt 5% -nyi bánatpénzzel 
ellátott zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 órá
jáig a vármegye alispánjához annyival inkább igye
kezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figye
lembe nem fognak vétetni.

Ajánlatok elfogadtatnak úgy az összes munkákra, 
mint külön-külön az egyes útvonalakon végzendő 
csoportmunkákra is; előbbiek azonban, egyenlő árén- 
gedmény mellett elsőbbségben részesülnek.

és valamennyi a szakmájába vágó műveleteket a leg
nagyobb pontossággal végez.

Nem a reklámnak, hanem a sok ozer ember általi 
személyes továbbajánlásnak, —  a kik a

Nchter-Jéle Tincr. capsia comp.-t
(Horgony- Pain - ExpeUert)

az utolsó 25 évben jó sikerrel használták, — kö- 
szenhoti ozon igazán biztos hatású háziszor nagy 
oltorjesztósót és általános kedvoltsógót. Ki a Tinct. 
capsici comp.-t (Horgony - Pain - Expellort) kösz- 
vénynél, czúznál (tagszaggatásnál), keresztcsont
fájásnál, fej- és fogfájásnál, csipfájdalomnál, fáj
dalomcsillapító bedörzsölóskónt alkalmazta, abból 
ogy üvegot mindig készletben fog tartani, hogy 
azt meghűléseknél is, mint levezető, elhárító 
szernek alkalmazhassa. Ezon rég jónak bizonyult 
háziszernek ára igen olcsó, tudniillik 40 kr., 70 kr. 
és 1 frt. 20 kr. üvegenként — Kapható a gyógy
szertárakban ; B u d a p e s t e n :  T ö r ö k  
t f ó x s o f  gyógyszerésznél.

Csak a „Horgony" védjegygyei ellátott 
üvegek elfogadandó!:.

Rlchter-féle gyár Rndolataitban, Thür.

1895, évi 2110. sz.

Árverési hirdetmény.
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal részéről köz

hírré tétetik, hogy a garamrévi m. kir. erdőgondnök- 
ság kezelése alatt álló lukavicai védkerületben a 
Garam-folyótól mintegy 3—4 kilométer távolságban 
478 tirm8 bükk és 4023 ürm2 tölgy vegyes kész tűzifa 
az 1895. évi július hó 3-ik napján d. e. 11 órakor az 
erdőhivatal tanácstermében megtartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.

Az eladandó bükkhasáb- és dorongfa kikiáltási 
ára ürmeként 80 kr., azaz nyolvan krajcár, a tölgyfa 
ürmeként 75 kr., azaz hetvenöt krajcárban állapít- 
tátik meg.

Az árverés zári ajánlatú és szóbeli is. Az árve
rezni kívánók kötelesek a kikiáltási árnak 10% -ka 
gyanánt 350 frtot, azaz háromszázötven forintot, 
készpénzben bánatpénz fejében az árverési bizottság



Turóc-Szent-Márton, F E L V I D É K I  H Í R  A P 6. 1895. június 23. 25. szám.
k em h e i letenni és az árverezési feltételeket saját* 
kert .'e-f Aláírni.

A szabályszerűen bélyegzett és bánatpénzzel 
ellátott Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés meg
kezdése előtt adandók be. a felajánlott vételár szám- 
és betűkkel kitüntetendő és határozott nyilatkozat 
teendő azokban, hogy ajánló a feltételeket ismeri és 
azoknak magát feltétlenül aláveti. Utóajánlatok nem 
fogadtatnak el.

Az árverési illetve szerződési feltételek az alulirt 
erdőhivatalnál az árverés határnapjáig, a hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők

Z8arnócan, 1895. évi június hó 17-én.
.'VI. k l r .  E r d ü l i l v a t a l .  j

527. tk. sz. 1895.

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Matisz 
Andrásnak, Bízik József elleni végrehajtási ügyében, 
a besztercebányai kir. törvényszék területén. Klicsin 
községben fekvő:

a klicsini 5. számú tljkvben A. I. 1— 3., 5—8.. 
10— 11., 14— 15., 19. és 21. sorsz. a. felvett ingatla
nokból és a 7. összeirasi számú házból Bízik Józsefet 
B. 22. a. á «-od részben megillető jutalékra 313 frtnyi 
kikiáltási árban az árverést''elrendelte és hogy a

fennebb megjelölt ingatlanság az 1895. cvi július 8-ik
napján d. e. 10 órakor Klicsin községben a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10% -át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előlegei 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmervénvt 
átszoígál tat ni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóaág.
Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi április hó 9 én 

Medzihradszky,
kir. aljbiró.

ASSICURAZIONÎ GENERALI 1894. ÉVI MERLEGE.
Nyereség- és veszteség-számla az A  mérleghez ( 1894).

A tétel neve

■ rbirtodtáai lg :
Díjtartalék a műit évről 
Függi károk tartaléka • mait 
DJ a törteiéit ..vonáséval .
Kötvényüktékak .

DJtartalék t múlt értél 
Függi károk tártakén » ma 
Difi törlése* kvonáaáva] . 
Kötvényüktékak .

.eset biztosi táaz áf :
Díjtartalék a moh írrel 
Fuggl karok tartaléka * ma
Díj 1 törlések (•vonásával
Kötvény illet ekek .

j i  őkeclhelyetétek jor*______
| a) Jclzalogkovetelésck.................................
j b) Értekekre idolt előlegek . . . .

c) Aliim, ét mit enckpapirok . . . .  
' d; Knaitok valtoVetaamitaabol, folyó arámiétól
I ej lagaüan bútok..............................................

j A türbirt öli táti ágba befoflilrák t tdkor- 
uref biztosításban elén eredmények.
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1891 erzember 3i-én meg folyó binositnsoki

Balesetből .1
Kir k

Leírás kelet követel.i

Nyereség- és veszteség-számla a B  mérleghez. — Életbiztosítási osztály ( 1894).
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A tétel neve

A réuvényesek adóslevelei a töke be c
IngatLtn b ir t o k .................................
Levonva az ingatlan tartalékot •

fizetett rétiéről -
• Irt 6864090 92 

• • n 1389*80:«
u . , , St 667*600 -a) Vkosi ingatlanok.....................................

b) Merőgazdatagi b irtok ok ..........................................
Gazdasági termények ..................................
Építés alatt álló intézeti hár P rágá ba n .................................
•1 Kölcsönök a társaság életbiztosítási kotvényeúe •
V) Jelzálog által biztosított, a felek halilako: felveendő tőkék 
Kamatoso jelralogi'ag bútositott (

1 l!|kf|lC,a0Ók •, J •) fo'yó frt 168876*35£. jelzálog' OKtilybr tartoiók J b) hátralékos ■ 2509.02
Kölcsönök letéteméoyeaett állam és más értékpspúokr.
Állam- és más értékpapírok . . .
Folyó kamatok • ..................................
Váltók a tárcsában
?z81*‘,ekz í  j«Hilogon»alynak (alapsr. 1 ez. e. pont)
Kewlenl°v£ u,*m'í 0 k'*lő"bo'*  bankoknál ét huelmleieteknel 
Kéunélü'vt!' I , a lt L . vekn'r " ' '*»r*»tótagok penrliraban Kéupénz-k'Srlet a fiókok pénztáriban . . .
Mazadvány a viuontbiriontók srámlaibol .
Maradvány az intézet fiókjainak a/ámjáibol *
Maradván) az A  métleg fo'yó Kimlijibol (I.. Teher) .•) Adótok különböző cnmek alatt
b) Adótok jelzálog kölcsönökre hátralékot kamatokkal !
e) Letetek kezeitég ét biitoiiték gyanánt 
€) Letet Goldtehmiedi alapítvány
•j • Benő Józtef »l ipuvány
f) • Cilsbi R. alapítvány . * '
Díjtartalék átadott eleiv.szontbixtosiiiiokri *
Butortat et vanjekrények a tartatig 8 „ ,e t  hivatala,bán. erígtáb-
FIAI... r.T't' u* •« »**«• raktátakban . .Előlegezett jutáiéi ok es Siervexést költségek.................................
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TEHER.

Összesen
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281164 5*

1878180 7 
359333 7 
10191I t
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A  téte l n e v e

■ z — -o  intézet ti lkjainak sz.
a: Hitelezők különböző enmeket. . 
a Í í ' e,ek, e* bmosuek gyanán
G , " „ X í “ ' 4 • U I - I . .
Oirard alapítvány .
poldschmiedt alapítvány .  . '
Besso Ji.sef alapítván • .  .  .
kalabi K alapítvány • ■ • a
Felosztható nyereség .  ,  # ,

86890 s;. k̂ »rc.̂ iira:xr ;
M agyarországi vezórUgynÖkség : s  í m h u i

* .  H M  h . v . U l o .  h . , y , . 6B . ,  B u d a p e s t e n ,  D o t o . ^ . u l c U  ^

Bővebb zárszámadási jelentések az alanti üevnökséínél k-mbstúk
I-U ll. j e g b l i t o t i t a s o k ' a ^ l H g j n í . ' a d a t n a k  és élet-, tűz-, szállítmány 
. . - " . . . m r - n s n .  szám..... a .nem biz

* a ....... .. u ,JaK m e l l e i t  l o g a d t a t n a k  e l .

A Uirooz-szt-nnu'toiii ügynökség: Kuffler Zsigmond.
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