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Nőnevelés és női munka.
Hogy a nőnevelés és női munka helyes 

érleimére nézve mily sokai vélenek újabb 
időben, meggyőződhetünk naponkint, ha fárad
ságot veszünk magunknak a szemeink előli 
lefolyó eseményeket figyelemmel kisérni és a 
családokban előforduló egyes mozzanatokat 
tanulmányunk tárgyává lenni.

Nőnevelés!  mily mélyreható, magasztosé 
szónak igazi, nemes értelme, ha meggondoljuk, 
hogy az nem csak a családokra, hanem egész 
nemzetekre terjeszti ki áldásos hatását!

Előrebocsátjuk, hogy ezúttal csupán a 
polgári, az úgynevezett középosztályról kívá
nunk szólani. Kérdés már most: kellő figye
lembe részesül-e épen ezen, a nemzet magvát 
képező osztályban e fontos tényező ? E kér
désre határozottan nemmel felelhetünk; bár 
elismerjük, hogy mint mindenütt, úgy itt is 
vannak dicséretes kivételek, csakhogy —  fáj
dalom —  elvesznek a nagy tömegben.

Állításunkat példával akarjuk illusztrálni, 
s mintául vesszük egy szegény mesterember 
leánykáját. EZen gyermek alig lépte át az iskola 
küszöbét, apró tanulótársai már is élesztik 
benne az anyagiak utáni sorvasztó vágyat az 
által, hogy éreztetik vele szegénységét, nem 
lévén oly csinos öltözete, mint a tehetősebb 
szülők iskolájába járó, bábként felcicomázott 
gyermekének. Ennek természetes következ
ménye aztán nem más, mint a jobbmódú. 
esetleg csak jobbmódúnak látszó szülők gyer
mekeinek önhittsége és gőgjének kényelmes 
fejlődése, ellenben a szegény ember gyermeke 
ezek állal lenézetvén, —  elkedvetlenedik, mi 
rendesen magukon a szülőkön is erőt vesz és 
csiráját képezi úgy egyik, mint másiknál a 
világ és saját magukkal való meghasonlásnak.

A középosztályhoz tartozó szülők sokszor 
saját tönkrejulásuk árán is beszerzik a zongorát 
leányuk számára; taníttatják énekre, nyelvekre, 
rajzra, deklamálásra stb., azon véleményben, 
hogy ezzel megállapítják gyermekük boldogsá
gát, jövőjét. Szép ugyan a jóakarat, csakhogy 
a legtöbb esetben ellenkezője éretik el a kitű

zött célnak. A helyeit, hogy nevelték volna 
gyermeküket eredeti rendeltetésének megfele
lően: háziasságra, szerénységre, hivatását álértő, 
sorsával megelégedni és egy családot boldogí
tani képes nővé. —  minden áron igyekeztek 
belőlezenevirtuoznőt, nevelőnői kapaicitást vagy 
más kitűnőséget nevelni.

Pedig ez a ferde nevelési irány sokszor 
gyászos következményeket von maga után. 
A különös hajlammal vagy felfogással nem 
rendelkező leánykából ily módon önmagával 
meghasonlott kedélyű lény fejlődik ki, a ki 
még fiatalsága virágában van, készebb nyo
morogni, semhogy egy becsületes, jellemszilárd, 
még annyi férfi-erénnyel felruházott, de nem 
valami fényes állással, ranggal dicsekedhető, 
vagy épen kereskedőhöz, avagy iparoshoz 
menjen nőül. És ha előrehaladottab korban ez 
mégis megtörténik, a házi teendők szokatlan- 
sága folytán rendesen elhanyagol mindent, s 
igy férjét anyagilag tönkreteszi, maga pedig 
azon gondolattól kínoztatik, hogy: mivé vevel- 
tetett ő, és mi lehetett volna belőle.

A nőnevelés elvéül felállíthatjuk ugyan 
azt az elvet, hogy mennél többet tudjanak 
leányaink, csakhogy szemelőlt tartandó irány
elv legyen, hogy ne akarjunk belőlük minden 
áron oly valamit képezni, mire sem természeti 
hajlamuk, sem hivalotlságuk nincs; tartsunk 
be itt is, mint általában mindenben bizonyos 
középutat, melyen haladva, a gondos, gyer
meke boldogságát szívén viselő szülő könnyen 
fel fogja találni ama helyes irányt, a melyben 
gyermekét fejlesztheti és a mely bizonyosan 
előbb kecsegtet jó eredménynyel, mint hiúsá
gunknak anyagi erőnket túlhaladó kielégítése.

A nők munkaképesílésénél, legtöbbnyire 
szintén a hiúság képezi a főrúgót. A szülők 
avval ámítják magukat, hogy bizony ők nem 
nevelik leányukat iparos számára s e gondo
latban nem a legszükségesebb kézi munkákra 
fektetik a fősúlyt, hanem valami kézműi szakra 
azon czélzattal, hogy ezzel jövőt  biztosító 
kereselforrásl nyissanak gyermeküknek.

Nézzünk csak körül, mit eredményez az 
ilyen munkaképesílés! — Nyomorúságos ten-

gődést, mely csak nehezen menti meg az 
éhenhalástól azt, a ki erre támaszkodik. Mert 
miért alkalmazzák az illető üzletek a női 
munkaerőt? Csupán azért, hogy felét fizessék 
azon díjnak, melybe egy férfi által végzendő 
bizonyos kiszabott munka kerülne.

A női munka nem felelvén meg a kere- 
setképesííés céljának, ne is szorítsuk leányain-, . 
kát ex professó e térre, hanem tanuljana 
meg mindent oly czálból, hogy azt a maguk 
családja körében, önmaguk számára értékesít
sék. így érvényesül legjobban a női munka 
és nem követeli azt az áldozatot, hogy a hő 
egyik legszebb ékességét. a háziasságot elha
nyagolja. Igaz ugyan, hogy az élekben látunk 
eseteket, midőn egyesek kézi munkájuk után 
után élnek, de itt figyelembe veendő, hogy 
azok a különféle összeköttetések útján boldo
gulnak.

Mindezekből aztán az következik, hogy a • 
leányok eredeti hivatásuk s rendeltetésüktől y  
elvonatván, jövőjükbe vetett reményeikben á : -! 
szülőkkel együtt csalatkoznak, kedélyileg1 idő 
előtt megtörnek és többé már nem-bírnak 
kellő erélylyel a mulasztottakat szorgalom és ' 
jó akarattal pótolni. A helytelenül alkalmazott ■ 
nőnevelés adja azon nőket, kik jól. tudnak n 
öltözködni, de a háztartás miattuk felfordul- • 
hat. A nőnevelés helyes elvei félreértésének 
köszönheti nem egy háziasszony, hogy'*'ha 
cselédje nincs, vagy esetleg a főzés mestersé- « 
gében járatlan cseléddel rendelkezik, inkább ■ • 
éhezik, semhogy magára vállalná az ebéd elő- - 
állításának gondjait. Hogy aztán milyen léhet 
az ilyen női képesítés mellett a családi . élet 
is, azt úgy is mindenki elgondolhatja. ■*■■■>

Az öreg honvédek ügye. =.
Örvendettünk, amidőn híre járt, hogy a kormány- I 

az 1848-49 iki szabadságharcosok .segélyére ioo.ooo. 
írttal többet vett föl a költségvetésbe. Azt reméltük, 
hogy végre-vaiahára, habár elkésve is, le tudjuk-törUlfti' 6 
azt a szégyenfoltot, a melyet a régi honvédek nyomor
ban hagyása ragasztott arcunkra; Hittük, hogy. azon. í  ̂
kevesekre, a kik még élő tanúságai a dicső szabadság?. u 
harcnak, életük alkonyán jobb sors várakozik ajsután..,..

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
A  l e á n y é  k.

Engedelmökkcl megbontom a rendet.
Tudom, hogy az, mit most tenni fogok, nagy bűn 

is, melyet ajkbigyesztéssel fognak »trats«nak »indiskrét 
hivalkodás«-nak minősíteni.

Nem bánom! I l i  ezentúl kedélyesen csevegni fog
tok leányok, nézzetek körül, nincsen-e köztetek olyan, 
ki tollat forgat — ha még olyan ügyetlenül forgatja 
is — s ha van, tanácslom hallgassatok, mert nincs az 
az ártatlan, ostoba kis fecsegés, amit az képes ne 
legyen elárulni, ha még úgy esküdüzik, fogadkozik, 
»Akármi tegyek, ha elmondom!* »Harapófogóval sem 
vehetnek ki belőlem egy szócskát!* »Bizony Isten!*

Hát hiszen harapófogóval nem is; de ha toll ke
rül a kezébe, akkor nem állok jót semmi titoktartásért.

Félhomályban ültünk a kandalló előtt, Rózsika és 
én a két nagy karosszékben; egy kis tabouretten Irén 
és lábainál a zsámolyon Mariska.

Letárgyaltuk volt már egymás báli toilettjeit, 
könnyedén érintettük a sütést, főzést, már úgy befőttet, 
tortákat és croquenbouchct illetőleg, aztán áttértünk 
egy igen hálás themára; a mamákra.

Az enyém aranyos, édes. Nincs más gondja, mint 
hogy én jól mulassak, csinos legyek.

—  No azt az enyém is teszi, csakhogy már sze
retné, ha férjhez mennék.

Hogy, hogy nem, egy percre csend lett.
—  Angyal szálott át a szobán! jegyezte meg 

pazar szerelemmel Rózsika.
Jc, szerelmes, szerelmes, szerelmes! Ő törte meg 

a csendet, ergo szerelmes!
— A h ! Hová gondoltok, bolondság, ráfogás!
— De bizony! Az egész biztos! Kibe? Szőke? 

Barna? magas? alacsony? csinos? okos? kedves? hang
zott össze vissza.

— De ki ?
— Hát ő, ő, ő !  A  nagy Ü !
—  Először nekem nincs is nagy »Ő«-m, másod

szor pedig tudhatjátok, hogy ha nekem tetszik, feltétle
nül csinos, kedves, okos.

Tehát van! ujongott unisono a kar, — No mesélj, 
beszélj hát! Halljuk!

Jól van. Ha utánam sorba mindegyik elmondja 
a szíve titkát, nem bánom megkezdem én.

— De röviden. Mindenki öt percig beszélhet. 
Te kezded.

Rózsika kényelmesen visszadölt a nagy karos
székbe, aztán nevetve kezdte:

—  Hát, hát . . . persze, hogy szerelmes vagyok, 
mint ti is, hiába is tagadnátok. Nagyon csinos, szőke, 
de milyen gyönyörű szőke. Óriási jellem, no meg aztán 
remek csárdás-táncos. Egy majálison ismerkedtem meg

vele. Már nekem akkor is nagyon tetszett, bár akkor 
épen másba voltam szerelmes, de az nem volt- ott a 
így ő udvarolj, annyira, hogy még meg is kértem az , 
anyát, engedné meg, hogy meghívjam. Anya azt-mondta,
hogy várjak egy kicsit. ...................

Röviden, röviden, türelmetlenkedett Irén, kire már 
kint várt a szobaleánya.

—  Hát elég az hozzá, apa megtudta; hogy 
miniszteri hivatalnok,..gyenge fizetéssel, melyet azonban . 
erősen ellensúlyoz két gyermektelen gazdag, nagybácsi., 
l’ali, most nagyon gyakran, jár hozzánk és hallottam, 
mjkor a mama azt mondta a papának: »Kitűnő partié 
és tisztességes em ber: már egészen bizonyos ! És én 
oly formán érzem, mintha egy április vége, május ele
jére menyasszony lennék : Azóta ugyan láttam . . .

, Elég, Elég ! az öt perc már régen letelt.
Halljuk Irént!
Irén volt köztünk a legfiatalabb. O qjég nem 

hálózott cs babérjait csakis a jégpályán gyűjtötte, a 
hol az ifjú urak vontatták. Mindig azzal szekiroztuk, 
hogy 25 udvartójának együtt nincs több mint r2V» » 
centiméter bajusza. ,v

l'oscba vágta magát, egyik kezét a szivére tette, 
a másikban egy arany medaillont tartott. Aztán lesü
tötte szemét és sóhajtva monda : Lássátok itta  mcdail- 
louban ezt a kis piros papirt. Ez egy emlék, tőle I 

Haj gyerekek olyat ti még nem láttatok : nem 
ismerem ideáljaitokat, de bizton tudom, h 3j y  az enyóip



Turóc-Szent-Márton,
Örömünk korai volt. Reményünk tűnőben van. 

Hitünkben csalódva érezzük magunkat. Mert úgy lát
szik, hogy a 100.000 frtnyi többletet akként akarjak 
felhasználni, hogy mindenkinek inkább lehet haszna 
abból, mint a szegény nyomorgó honvédeknek,

Az ügy rendezését újabb hivatalos apparátus fel
állításával kezdették meg. Külön osztályt szerveztek a 
miniszterelnökségnél a honvédek nyugdíj- és segélye
zési ügyeinek ellátására. A honvédegylctek ezúttal saját 
alapjaikat kezelik s annak jövedelmét osztják ki.

A különálló osztály részére már ki is neveztek 
egy méltóságos miniszteri tanácsost. Előtte alkalmaztak 
ugyanezen osztályhoz titkárnak egy országgyűlési kép
viselőt. Következik ezenkívül a fogalmazási szakban 
néhány alsóbb állás, továbbá segédhivatalok s szolgai 
állások betöltése — akkor azután készen áll a hiva
tal, melytől lesheti az öreg, eltörődött honvédség, hogy 
megmenti az éhhaláltól.

Az már csak nyilvánvaló, hogy ez a nagy hiva
talos gépezet sok pénzbe kerül, a mit a 100.000 írt 
többletnek kell fedezni, amely tehát ekként már tete
mesen raegcsökként. Az uj hivatalnak első feladata 
lesz szigorú inkvizíciót tartania afelett, hogy vájjon a 
nyugdíjban vagy segélyben részesülők között nincse- 
nek-e olyanok, a kik sohasem voltak honvédek, csak 
valahogy becsúsztak az igazoláskor ?

Maga az eszme helyes, mert csakugyan nem járja, 
hogy érdemes honvédek elől szédelgők szedjék el pénzt, 
akik, mialatt mások szenvedtek és véreztek, ők a sut
ban legföljebb reszkettek a hazáért s méginkább saját 
bőrükért. Ámde a kivitel módját a lehető legszerencsét
lenebbnek tartjuk.

Azt tervezik ugyanis, hogy minden 1848 49-iki 
honvédet záros határidő allatt — ha jól tudjuk f. évi 
október i-ig, — ezen minőségük igazolására szólítanak 
föl. Aki ezen felszólításnak eleget nem tesz, vagy nem 
tehet, az örökre elüttetik a nyugdíj vagy segély iránti 
igényétől. No hát ezt a tervet a leghatározottabb módon 
kárhoztatjuk.

Először azért, mert nagyon költséges s igy a
100.000 frt többletet újból tetemesen megcsökkenti. 
Másodszor azén, mert vérlázító kegyetlenségnek tart
juk a szegény, elfáradt, nyomorék agg honvédeket zak
latni újból igazolással. Inkább húzza jogtalanul egypár 
szédelgő a nyugdíjat, avagy segélyt, mintsem ezreket 
költségnek, kellemetlenségnek ésjogvesztésnektegyünk ki.

Jól tudjuk, hogy az igazolás bizony felületesen és 
könnyelműen történt sok helyen s ez utón olyanok is 
vétettek föl a honvédek sorába, a kik soha még csak 
felé sem szagoltak a szabadságharc küzdelmeinek.

De vájjon mi adhat biztosítékot arra nézve, hogy 
újabb igazolás esetén hasonló visszaélések meg nem 
esnek ?

Avagy drákói szigorral, okmányokkal és perrend- 
szerű bizonyítékokkal akarják végrehajtani az igazolást? 
Hiszen akkor ezreket és ezreket fosztanak meg igaz
ságtalanul, jogos nyugdíj- és segély iránti igényeiktől. 
Az a honvéd, aki elment a hazáért életét feláldozni, 
az nem gondolt arra, hogy erről magának bizonyítványt
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szerezzen az iránt, hogy majd 30-40-50 év múlva az
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éhhaláltól koldus-alamizsnával mentsék meg. Gondolják 
meg a minisztériumban, hogy a szabadságharcra oly 
idők következtek, midőn a honvéd minőségét eltagadni, 
okmányait elpusztítani kényszerült, mert akasztófa, bol
ton vagy osztrák hadseregbe való besorozás állott 
előttük.

Vagy talán tanúkkal akarják valakinek honvéd 
voltát igazolni ? Sok esetben lehetséges. De az esetek 
túlnyomó részében lehetetlen, mert a tanúkat a más- 
világi ól le nem idézheti semmiféle külön hivatal sem

Nem igy lehet az öreg honvédeken segíteni. Nem 
kell ehhez uj hivatal, uj inkvizíció. Hanem tessék nekik 
adni annyi nyugdíjat és segélyt, a mely lehetővé teszi 
nekik, hogy életük hátralevő csekély napjait anyagi 
gondoktól menten élhessék le.

Ne felejtse el egy magyar sem, hogy a mit Kos
suth, a kormány s a nemzetgyűlés Ígértek a szabadság- 
harcosoknak, annak teljesítését a magyar nemzet becsü
letének védő pajzs alá helyezték.

Az agg honvédek kellő ellátása tehát becsületbeli 
tartozása a magyar nemzetnek, sőt minden magyar 
embernek egyenként is.

Az a tervezet, melyet föntebb ismertettünk egyál
talában nem lerovása, meg csak nem is törlesztése e 
tartozásnak. Még csak nem is szemfényvesztés, hanem 
rut visszaélés, lelketlen merénylet a még élő szabad
sághősök világában.

Nem függetlenséget, nem szabadságot, hanem 
zsarnoki elnyomást és kancsukát érdemel az a nemzet, 
a mely hálátlan azok iránt, a kik mindenüket kockám 
tették a haza jólétéért.

Lapszemle.
A »Národnie Noviny« f. évi július hó 25-én kelt 

száma »Általános nyomorúság* címén a következő 
vezércikket hozta:

Mi tótok háromféle nyomorúsággal bírunk. 1. Saját 
speciális tót, másoktól egészen elütő, csak nálunk sajátos 
nyomorúsággal. 2. Szent-István koronája alatt lakó 
nem magyar nemzetiséggel közös s végre 3. ezen 
szerencsétlen, árendába adott ország összes lakosságá
val közös nyomorúsággal. Árendába, és még milyen 
árendátoroknak adott országnak.

Elég volna nekünk abból a 3-as számú nyomorú 
Ságokból. És pedig teljesen elég, mert ezek nem cse
kélyek. Szipolyuznak bennünket magyarokat, tótokat, 
románokat, szerbeket, németeket, csak a cigány szabad 
s a zsidó nem hagyja magát. Ez utóbbiaknak Magyar 
ország az eldorádó non plusultrája. A lelkiismeretlen 
adórendszer már úgyszólván lehetetlenné teszi a szé
delgés nélküli értelmes gazdálkodást. A jogi alapot 
nélkülöző adminisztrátió rontja a rend, a rend lehető
sége iránti utolsó bizalmat. Minálunk inkább keresztet 
vet az ember s önként lemond a jogról, mintsem hogy 

szolgabiró- vagy alispánnal érintkezésbe lépjen. A 
hivataloskodás mellékes dolognak tartatik, a fellebbe
zések el nem intézteinek, a kérelmek, feliratok évekig 
és évekig a poros irodában hevernek. A közigazgatási

tisztviselők valamelyes teremtő munkásságáról szó sincs 
azóta, mióta az utolsó bachhuszár elhagyta az országot. 
Az apró tisztviselőcskék fölött nincs ellenőrzés, fel
ügyelet, nem jut ki nekik sem a bátoritásból, sem a 
megdorgalás sem a dicséretből. Tengődnek a falukban, 
a hivatalos órákra úgy jelennek meg, mint a napszá
mosok, a dolog iránt való érdeklődés nélkül. El kell 
ismernünk, hogy az elsőfokú bíróság megjavult, de az 
igazságszolgáltatás a lehetetlenségig drága lett. Európá
ban a legdrágább jurisdikció Magyarországon van. A 
betáblázási s hagyatéki átiratási bélyegilletékek nagyök. 
Valóságos laesio enormis vár mindazokra, a kiknek a 
bírósággal van dolguk.

A nép jövedelme nem lett nagyobb, ellenkezőleg, 
a íöldmivelő-osztályt, tehát a nép zömét, már évek 
óta a gabona olcsósága sújtja, az adó azonban nagyobb 
lett, mondhatjuk háromszorosan nagyobb azóta, a mióta 
az úgynevezett »alkotmányos* érát éljük. Az ipar s 
kereskedelem egészséges fejlődéséről csak azok beszél
nek, a kik az ipart s kereskedelmet csak eszköznek 
tekintik a minden áron való meggazdagodásra. A  valu
tával baj van, Wekerle összes, gyorsan fölépített arany
várai nem aranyból valóknak bizonyultak be, még 
nikelből sem, hanem levegőből. Nem titok, hogy a mi 
háztartásunk mérlegében az egyensúly mesterséges volt 
s már a jövő évre oda lesz. Uj jövedelmi források 
nem nyíltak meg, a régiek közül sok bedugult.

A ki a budapesti szájhősök szerint akarná meg
ítélni a magyar, nemzetiségi tekintetben szabad nép 
helyzetét, nagy tévedésben lenne. Persze, neki nemzeti 
szempontból hízelegnek, a kormányzók magyaroknak 
nevezik magukat, nevezzék őket bár Schulzoknak s 
Müllereknek, vagy végződjék nevök >ekerle«- vagy 

eles«-re. A magyar népnek füleibe zengik szüntelen 
isteni s más halandók fölött való fölülcmelkedésének 
dalát, a legbizantiasabb hízelgés cukorkáit nyújtják 
neki, sőt sokoldalú reális jótéteménynyel is clhalmozzák. 
S mégis a magyar nép is érez általános nyomorúságot. 
Az ő lába alatt is tünedezik a föld, a nép erkölcsisége 
hanyatlik, sőt még kivándorlással is segítenie kell 
önmagán. A magyarok a tilalom dacára is Amerikába 
vándorolnak. Természetes módon nem szaporodnak s 
mégis kevés nekik már a hely ezen országnak széles, 
termékeny s állami pénztárból hitelekkel és javadal
makkal segélyezett vidékeken. Ezek nagyon jellemző 
dolgok.

S mindezek mellett a kormány s az országgyűlés 
első gondja a polgári házasság s a polgári anyakönyv
vezetés volt, töménytelen hivatal, sinekurák, állami 
költségen utazgató s egyenruhába bujtatott s fizetéssel, 
lakás illetménynyel s végre nyugdíjjal javadalmazott 
kenyérevők teremtése. Halljuk, hogy a 13. anyakönyvi 
felügyelői állásra közel 3000 kompetens pályázott. A  
főváros a vidék különféle figuráival telt meg, a kik 
protektortól-protektorig kilincseltek. Ez is az idő s az 
úgynevezett nagy intelligencia bukásnak a jele.

A mint láthatni, már ezen 3-as számú általános 
nyomorúság elég volna arra, hogy roszul érezzük 
magunkat — no de mi reánk tótokra még a nemze-

valamennyinél egy fejjel nagyobb. Barna. A szeme is 
barna. Micsoda szemei vanDak és nagy bajusza. Külön
ben — huszártiszt.

— Hogy hívják ?
— Azt nem tudom, csak annyit tudok róla, hogy 

-keztyűit Baliczkynál veszi, és hogy a 140-es fiakkerben 
szokott járni, no meg hogy Bock szivart szí. Hanem 
azért, tudjátok mikor először találkoztak szemeink egy 
hosszú végtelen édes pillantásban felvillant az a szikra, 
mely lángra szokott gyújtani.

Azóta egyszer elestem a jégen és ő  felemelt és 
ismét ream tekintett. Tegnap pedig, ah, tegnap ! Mikor 
hazamentünk, sarkon követett és a mama nem is vette 
észre, pedig én a kapuban : íjobbra át* és egy mosoly- 
lyal jutalmaztam meg hosszú gyaloglását 1 ó h  ha tud
nátok, mint szeretem ! Óh . . .

— Elég. e lég ; a folytatást majd megtaláljuk 
abban a regényben, melyet épen olvasol.

— Coquette, kis béka. mormogta Rózsika.
— Na, most rajtad a sor !
— Nem a; előbb Mariskán a sor.
— Csak beszélj előbb te.
Szegény fejem ! Házi kisasszony lévén, nem ellen

kezhettem és beszéltem. De tőlem elég kedves, hogy 
a többiek szivük titkait elfecsegem, azt, hogy a magamét 
is-eláruljam, nem kivanhatják tőlem.

Miután egy érdekes báli jelenettel, melyet röpkén, 
mintegy akaratlanúl emlékeztem meg fenomenális sike
remről — fejeztem be beszédemet, odatettem gondo
latban a ifolyt. köv .cet és elhallgattam.

Mariska hátat fordított a kandallónak melynek 
lobogó tüze most csak csinos kis fejét világitá meg.

— Én nem tudom, kedvese, csinos-e, okos-e? 
Nem tudom, szeret-e? annyira, mint Irén szép szemű 
ideálja? jó parthie-e mint Rózsika vőlegénye in spe ? 
csak azt az egyet tudom, hogy végtelenül kimondha
tatlanul szeretem.

— És ő ?
— Ő is szeret!
— Megmondta ? Mikor mondta meg? Hol ? Hogyan ?
— Hát azt nem lehet úgy elmondani; tulajdon

képen úgy történt, hogy egyszer megfogta a kezemet, 
én egy kicsit odahajtottam a fejemet és azután — 
megcsókolt.

Mariska, mintha maga is megijedt volna ettől a 
szótól egyszerre elhallgatott. Mind a négyen iszonyúan 
jól nevelt fiatal leányok voltunk, kiket az intézetben 
ép úgy megtanítottak arra, hogy nem iliik a kést a 
szájba venni, mint arra, hogy nem illik más fiatal 
embert megcsókolni, mint a vőlegényt: azt is csak, ha 
már egészen bizonyos.

Kiváncsi ostobasággal bámultunk tehát Mariskára, 
ki mint egy bűnös, horgasztotta le szőke fejecskéjét.

— No és aztán? — biztatta Rózsika.
—  Hát mikor mar egyszer megcsókolt, akkor, 

akkor — — —
— Akkor megcsókolt másszor is, segítettem én 

udvarias toleranciával.
Mariska félig szomorúan, félig pajkosan mosolygott.
—  No és mi lesz? Mit gondolsz?
— Én nem gondolok semmit, csak szeretem, ki- 

mondhatlanul szeretem !
Megint csend lett.
Eszembe jutott, hogy a házi kisasszonynak lehetnek

kellemes oldalai is, és kimentem a szakácsnőt a vacsora 
ügyben interpellálni.

Mikor ismét beléptem, Rózsikát és Irént heves 
feleselésben találtam a felett, melyikük a szerelmesebb, 
regényesebb, ideálisabb. Mariska nyugodtan ült helyén, 
mint versenyen kívüli jury-tag.

— Hiszen te nem is őtet szereted, hanem a nagy
bátyáit, hadarta méltatlankodva Rózsika.

— Hát nem is"szeretek csak bele egy emberbe, 
mert a kesztyűit Baliczkynál veszi és a 140-es fiakkeren 
jár, vagy mert Bockszivart szí.

— Te meg csak azért szereted, mert elvesz!
— Örökké fogom szeretni, nem mint te, ki már 

a jövő héten kiábrándulsz.
— Irigy !
— Vaskalapos 1
— Ha szóhoz hagynátok jutni, én azt indítvá

nyoznám, ismerjük el, mint legszebb, legnemesebb 
érzelmet a Mariska szerelmét; ő  nem számit, nem 
mérleggel, nem kaczérkodik, csak szeret!

— No hallod! Csak nem gondolod igazán? Ah ! 
ő  maga sem hiszi!

És valóban, Mariska nagyra nyitott szemekkel 
nézett reám, mintha azt kérdezné: komolyan beszélsz.

En pedig abban a pillanatban elhatároztam, hogy 
leírom ezt az egész beszélgetést, úgy a hogy volt, 
ítéljék meg nálamnál okosabb, tapasztaltabb emberek, 
melyikünk szerelme hát a legszebb, a legvalóbb, a lég- 
önzetlenebb; persze a magamét kivéve, mert az . . 
óh az . . .  !

Arról majd máskor szólunk.



31. szám. T u r óc-Szen l - Márton,
tiaégl-i iskolai-, egyházi nyomorúságok iá zúdulnak, a 
Felvidék depauperisálása, a hivatalos és sportszerű 
renegátság ; bizony sok ez s minden gondolkozó ember 
félelemmel néz a bizonytalan jövő elejébe.

H  Í  R  E I  N  K .
— Esküvő. Dr. Haáz Simon szucsányi orvos, 

lapunk derék munkatársa, augusztus hó 6-án, délután 
4 órakor tartju esküvőjét Pollák Emília kisasszony
nyal a szucsányi izr. templomban. — Minthogy űz 
esküvő után dr. Haáz orvos úr tíz napi nászúira 
eltávozik, ezen idő alatt dr. Brichta Arnold, várnai 
körorvos, ki egyúttal kitűnő fogorvos, fogja helyette
síteni és mindennap délután .‘í—0-ig fog Szucsányban 
rendelni, mely időben a fogászatba vágó mindenféle 
műtétet végezni fog, nevezetesen: foghúzást, tömést, 
művi fogak beillesztését sat.

— Elhalasztott nyári mulatság. A ruttkai főmű
hely munkásai által rendezendő nyári mulatság — a 
rendezőség által hozzánk beküldött értesítés szerint — 
augusztus 4-ről, augusztus 11-re halasztatott.

— Az anyakönyvek ügye. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter, mint értesülünk, az összes egyházi 
főhatóságokhoz rendeletet intézett, a melyben fölhívja 
Őket arra, hogy a közegeik által vezetett anyaköny
veket — tekintve, hogy az állami anyakönyvvezetés
ről szóló törvény október elsején éleibe lép. szep
tember 31-én zárják le, s az azokról való másolato
kat október hó folyamán terjeszszék be az illető 
törvényhatóságokhoz. Erről az intézkedéséről a minisz
ter a törvényhatóságokat is körrendeletileg értesítette.

—  A nemesi családfák igazolása. Perczel Dezső 
belügyminiszter körrendeletét intézett, az összes tör
vényhatóságokhoz, a kamarási és egyéb ősfák hitele
sítése körül követendő eljárásról. E szerint jövőben 
az ösfákra vonatkozó igazoló adatokat maga a bel
ügyminiszter fogja megvizsgálni, mellőzve az eddig 
megkívánt alispáni hitelesítési záradékot. E helyett 
az alispán köteles iguzolni, hogy az ősfán megneve
zettek csakugyan azon családhoz tartoznak. Minden 
családi ösfa felszerelendő a családi leszármazást, az 
ősfán előforduló családok nemességét és az előnevek 
és czimek használhatásának jogosultságát tanúsító 
igazolványokkal. A hol a vérbeli összeköttetés okmá
nyokkal nem igazolható, a családtagok bizonyítványai 
pótolhatják azt. Az ösfán előforduló külföldi csalá
dok nemessége az illető államok nemesi főhatósága 
által igazolandó.

— Árpavásár Nyitrán. A nyitramegyei gazdasági 
egyesület által szeptember hó 2-án Nyitrán rende
zendő árpavásár szabályzata, valamint a bejelentési 
ívek most kerültek ki a sajtó alól, melyek a nyitra
megyei gazdasági egyesület titkári hivatalához intézett 
megkeresésre úgy a termelőknek mint a kereskedők
nek rögtön megküldetnek. A bejelentési ív augusztus
18-ig, a bejelentett árpaminták pedig augusztus 27-131 
30-ig küldendők bérmenlvc az .Árpavásár rendező 
bizottság* címére Nyitrára. Minta gyanánt 10 kg. 
küldendő két 5 —5 kg.-t tartalmazó erős vászonzacs
kóban. A gazdaközünség ügyeimébe ajánltatik az 
árpának tökéletes megrostálása, mert az ilyen árút 
a kereskedők, sör és maláta gyárosok sokkal jobban 
fizetik. A minták az eladásra elkészített garmadából 
vétessenek, vagyis olyan minta küldessék a vásárra 
a milyen az eladandó készlet, nehogy az árpa átadá
sánál viták merüljenek fel. A nyilrai árpavásárnak 
semmi kiállítási jellege sincs, ide tehát a sárga vagy 
a tarka árpa éppen úgy beküldhető, mint a legszebb 
fehér árpa. Itt minden minőség megtalálja a maga 
vevőjét, mert úgy a külföldi mint a hazai nagykeres
kedők, sör- és malátagyárosok elismeréssel üdvözlik 
a nyilrai árpavásárt s közülük már eddig is számo
sán bejelentették a vásáron való megjelenésüket A 
mull évben Galgóczon rendezett árpavásárou is tapasz
talható volt, hogy az árpavásárnak a felvidéken való 
rendezése úgy a termelőre mint a kereskedőre egya
ránt előnyös. Az árpavásár szabályzatában gondos
kodva van arról, hogy az üzletkötésnél a termelő 
mint a kereskedő érdekei megóvassanak.

— Vaklárma Szucsányban. Múlt pénteken folyó 
hó 20-án esti 10 óra után trombitaszóval zavarták 
fel Szucsány lakosságát. Az aratási munkálatokkal 
kora reggeltől késő estig elfoglalt nép már pihenőre 
tért volt és a legnagyobb izgatottságban kiszaladt az 
utcára azon nézetben, hogy tűz van. Később kide
rült, hogy Lukács Gyula, túrócz- és barsmegyei tűz
oltósági felügyelő, ki épen akkor Szucsányban idő
zött, éjjeli gyakorlatra egybehívta a szucsányi tűzol
tókat. Jó volna, ha a felügyelő úr, eleve értesítlené a 
községi lakosokat, mert a nép nem tudja megkülöm- 
böztetni a valóságos tűzjelzést a gyakorlati jelzéstől 
s akkor kikerülhetők lennének olyan jelenetek, min! 
a milyenekre ezen vaklárma szolgáltatott okot. Egye
bek közt csak arról akarok említést lenni, hogy egy 
beteg asszony ijedtségében kiugrott az ágyból, minek 
folytán nagyfokú vérzést kapott. Különben minden 
tűzoltó már egy órával a gyakorlat megkezdése előtt 
értesült a nagy eseményről és »marschbereit« ''ária 
az első trombilaszót, nem csuda tehát, ha a gyüle
kezési próba olyan jól sikerült.

-  Előkészületek a kiállításra. A Szmimában 
megjelenő Ahenk czímü török lap főszerkesztője, 
Vedjati Mehetned, francia nyelven írt lelkes levelet 
küldött a milléniumi kiállítás elnökségének. A torok
szerkesztő megemlíti, hogy nemzeti ünnepünk prog
ramját, melyet egy barátja révén szerzett meg, kiadta 
lapjában s az mély hatást lelt olvasóira Az emberi
ség — úgymond a szerkesztő -  érdekkel és ü g y 
iemmel nézi azt a lázas küzdelmet, a melyet Magyar- 
ország az utóbbi években vívott, hogy a nagy nem-

P l i l i  V  1 »  fe K  1  H Í R A D Ó .
zetek körében helyet hódítson magának. Ezt a helyet 
kivívta s az egész világ el fog most menni nagyszerű 
bokrótaünnepóre. A nemzetek, a melyek a magyart 
megelőzték a civilizáció útjain, tapsolnak a haladás 
diadalának, — a melyek hátramuradtak, röstellik, 
hogy ennyire maga mögött hagyta a dicső magyar 
nemzet. A török nemzet nevében üdvözli a testvér
nép géniuszának eme bámúlatos megnyilatkozását és 
a nemzetet, mely a műveltség szféráját tovább ter
jeszti Keleten. Végül arra kéri a szerkesztő a kiállí
tás igazgatóját, küldje meg lapjának a kiállítás dicső
ségét hirdető közleményeket, hogy azokat közzétehesse 
és megismerhessék honfitársai a magyar nemzet sike
reinek erkölcsi és anyagi értékét. Az országos magyar 
dalegyesület a következő ajánlatot tette a kiállítás 
igazgatóságának: »Az eddig szokásos sablonos eljárást 
mellőzve, az egész ország körülbelül 40J0 dalosából 
kiválasztják a 200 legjobb hangot s ezek réz-fúvó 
vagy vadász-kürt kísérete mellett (imaszerü kantátét, 
vagy milléniumi himnuszt) énekelnek a megnyitáskor. 
A himnusz szövegére és azután a dallamára pályáza
tot hirdetnek, még pedig a szövegre száz koronát, a 
zenére ezer koronát. A dijakat a kiállítás igazgatósága 
adja s mivel a tervet elfogadták, az országos dalegyesület 
már legközelebb kitűzi a pályázatot. A kiállítás idején 
az ünnepek csarnokában országos dalverseny is lesz a 
jövő év augusztus 11-én és 16-án, mindig este G órá
tól 9-ig. A dalversenyben az összes dalos-egyesületek 
résztvesznek. Kiállításuk is lesz a dalegyesületeknek, 
a mennyiben kiállítják majd zászlóikat, jelvényeiket, 
dijaikat, stb. A kiállítás falujában több vigalom lesz. 
Ilyen a kun lakodalom, a sváb búcsú, egervidéki 
búcsú, örmény esküvő, szász lakodalom, oláh szent
ünnep. hegyaljai szüret, stb. Minden ünnepségen 
2—300 ember vesz részt. A m. kir. államvasutak 
már megrendelték azokat a kocsikat, a melyekből a 
millenium alkalmával a föbb vonalakon vonatok fog
nak közlekedni. E vonatokon kupék nem lesznek, 
hanem társalgó-, étkező-, fürdő- és háló-termekből 
lógnak állani. A kocsik belső berendezése igen ele
gáns lesz s a vonalok a gyorsvonatoknál gyorsabban 
fognak közlekedni.

— Aratás. Túrócmegyében az aratás a múlt 
héten általánosan megkezdődött, s a kedvező időjárás 
folytán a munka annyira előre haladt, hogy a rozs
nak csűrbe való szállítása is folyamatba volt vehető.

K  i> 7. g a z cl a s á g.
Cs. k. szab. Adriai biztositó társulat. Folyó hó 

12 én tartatott meg Triesztben ezen társulat rendes 
közgyűlése, melyben az 56-ik .üzletévre (1894.) vonat
kozó üzleti jelentés és zárszámadások beterjesztettek. 
Ezekben következő jelentékenyebb adatok foglaltat
nak: Életosztály. Az említett évben elfogadott bizto
sítások 12 701,125 frl tőke és 22,869 frt évi járadék 
összegre rúgnak. A biztosítási állomány 1894. év 
végével kerek 76 millió forint tőke és 197,255 frt 
évi járadékösszeget tüntet kii A díjbevétel 3.074,252 
frtra rúgott. Halál- és életbiztosítások után 1.255,137 
forint fizettetett ki és ezenkívül függő károk részére 
241.917 Irt helyeztetett tartalékba. A díjtartalék 
1.444,558 frltal szaporodott és tesz 17 2 millió frtot. 
Az elemi biztosítási ágakban (tűz és szállítmány) a díj
bevétel 6.935.650 frtot tett, a visszbiztosítások 2.293,693 
frtot veitek igénybe és károkért a visszbiztosítókat 
illető részek levonása után 2.379,261 frl fizettetett ki. 
A kártartalék 490,593 frtot, a díjtartalék 4.746,587 
frtot és a több évi biztosítások tárczája 23,343.117 
frtot tesz. - Az 1884 december 31-iki árfolyam 
szerint a társaság értékpapírjai 396.702 frt érték- 
emelést tüntetnek ki, mely összeg a létező áringado
zási és tartalék gyarapítására fordítlatott. Az eszkö
zölt 48.571 frtot tevő leírások levonása után marad 
évi feleslegként 482,521 frt, melyből 150.000 forint 
a disponibilis tartaléknak utaltatott át. Osztalókúl, 
miként a múlt évben, részvénvenkint, 62 frt fizette
tik ki. — A tartalékok 1.977.208 frltal emelkedtek és 
meghaladják a 21 millió forintot, ebből esik díjtarta
lékra (tisztán, tudniillik a visszbiztosításokat illető 
részek levonása után) 17.849.656 frt. nyereségtarta
lékokra 2.491,592 frt és áringadozási tartalékra 
723,988 frt.

Ir o d a lo m .
Jókai önéletírása. A legtekintélyesebb new-yorki 

folyóirat, »The Fórum* szerkesztősége, fölöttébb lekö
telező módon fölszólította Jókait, közölje veie önélet
írása adatait. Jókai megírta az adatokat és közleményét 
a következő bevezetéssel látta c l: Ez évben (február
18-án) töltöttem be hetvenedik esztendőmet. Tavaly, 
szintén az év elején, ünnepeltem az ötvenedik évfordu
lómét irodalmi működésemnek. Hetvenéves koromban 
egy uj hazát, egy uj nemzetet, egy uj családot és egy 
uj irodaimat látok magam körül és nem érzem maga
mat benne idegennek és kivénílltnek: én folyton együtt 
maradtam a megujulókkai: az uj a régiből támadt s
én együtt fejlődtem vele: ott maradtam a közepében, 
otthon vagyok benne: hozzájuk tartozom. S én tudom 
most is viselni a munka terhét: élvezni az örömöket: 
dacolni a szenvedésekkel s remélni a jövendőben. Min
den este úgy hajtom álomra a fejemet, mint a ki a 
számadásait végképp befejezte s minden reggel ugy 
kelek föl, mint a ki előtt még évtizedek föladatai áll
nak. Tavaly megtartott irói jubileumom alkalmával 
kétszáz varmegye, város és társulat választott meg
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díszpolgárává, az egyetem doktorává. A számomra 
beküldött albumok és diplomák, művészi és indusztriális 
tekintetben is egy ritka érdekes múzeumot képeznek : 
mondhatnám, egy unikumot. Először azért, mert Magyar- 
országon kívül egy kontinensi államnak sincsenek önkor
mányzattal bíró municipiumai a kik íróiknak díszpolgári 
kitüntetéseket oszthassanak : másodszor, mert az iró '
is ritkaság, a ki ötven esztendei folytonos munkás
sággal erre alkalmat szolgáltasson. E félszázados mun
kásságról ismét egy egész megtelt könvvtár tanúskodik, 
a mi irószobám dekorációját képezi. Müveimnek első 
rendes kiadásai háromszázötveu kötetet számítanak, 
kiadói szeszély szerint kisebb-nagyobb formátumokban 
bekötve. Azután a népszerű kiadások. Kiegészítik a 
gyűjteményt az idegen nyelvre lefordított munkák. 
Azok között kétszáz kötetre megy a német kiadás ; 
ezen túl legtöbb a svéd, azután az angol, a francia, 
lengyel, olasz, hollandi, dán, finn, cseh, orosz, szerb, 
horvát és tót. Tizennégy nemzet nyelvébe lettek átül
tetve. Sikernek kell neveznem, hogy annyi miveit nem
zet érdeklődött müveim nyomán nemzetem élete, viszons 
tagságai iránt s tanulta megismerni hazám viszonyait, 
népe alakjait, jellemrajzát és művelődési stádiumait.' 
Most megszaporítja még e könyvtárt összes munkáim--' 
nak jubiláris kiadása, mely száz kötetben, kétezer nagy
alakú íven fogja csupán szépirodalmi munkáimat 'a‘ : 
közönség kezébe juttatni; Történelmi és politikai műveim, 
nyilvános beszédeim, valamint a gyűjteményes müvek
ben megjelent dolgozataim nem foglaltatnak benne.: 
Eddigelé harminc kötet lett kinyomatva s még — 
négy év kell rá, hogy az egész elkészüljön. Magam 
dolgozom át az egészet: a számos hibát kiigazí
tom s a nagyobb műveket jegyzetekkel ellátom. — 
Megvallom, hogy jobb szerettem volna összes munkái
mat elébb a kritika rostáján átverni s azoknak egy 
részét megsemmisíteni. Különösen azokat, a mik netn 
a magyar történelemből és társadalomból vannak véve; 
(kivételt csak a keleti tárgyú müveimre tennék, a miket 
hasonló szeretettel írtam, mint a saját hazámra vonat
kozókat), azután azokat, a melyek egy tulcsigázott fan
tázia alkotásai, meg az alkalmi munkákat; de abban 
állapodtam meg, hogy azt később egy avatottabb kéz ‘ 
könnyebben megteheti, mikor már nekem nem fáj. *

Milléniumi történet. Az .Athenaeum* r.-t. kiadá-’ '• 
sában megjelenő »A magyar nemzet története* című 
tízkötetes nagy munkából (milléniumi kiadás) most 
került könyvpiacra a 3 1 . füzet, mely a második kötet 
folytatását képezi és a 3 2 . fűzet, melylyel meg a har
madik kötet megkezdődik. A kiadó r.-társulat ugyanis 
ugy intézkedett, hogy ezután váltakozva, a második és 
a harmadik kötet folytatólagos füzeteit fogják megkapni 
a nagy munka előfizetői. Ez az intézkedés pedig any- 
nyival is inkább célszerű, mert ez a harmadik kötet 
teljesen önálló az előbbi kötettől, mely az Árpádok -.- - 
korát festi, mig ez a harmadik kötet Pór Antal kiváló 
történetírónk tollából az Anjouk korát tárgyazza, mely : 
egészen uj világot, mondhatni európaisságot, finomabb A 
műveltséget hozott hazánkba, a külföldi udvarokkal 
való közeli rokonság révén. Ennek a 3 2 . füzetnek pom
pás műmclléklete is erre utal, mely Brozik V.-nek 
híres festménye után »V. László követeit leány nézőben 
VII. Károly francia király udvaránál* tünteti fel, mind
járt a másik műraclléklet pedig a magyar fegyverek 
dicsőségét hirdeti, a máriacelli templom portaléján levő 
dombormű után »Nagy Lajos diadalát a törökök felett 
és a máriacelli templom alapítását* ábrázolja. A füzet 
aztán tele van az Anjou-korszakra, nevezetesen, pedig''' 
Róbert Károly uralkodására vonatkozó történelmi emlé-' 
kék képeivel. De vissza kell még térnünk a 3 1 . füzetre, 
melynek mindjárt színes műmelléklete okvetlenül felhívja 
figyelmünket. Ez Than Mórnak a nemzeti muzeum 
képtárában levő országos hírű festményének sikerült 
másolata, melynek címe »Kun László és Habsburg:' 
Rudolf találkozása a morvamezei csatatéren*; A füzet
ben pedig a II. Géza alatti orosz és görög háborúk, 
majd III. Béla uralkodásának, családi összeköttetésének, 
az ország és a király pénzügyi és gazdasági viszonyai
nak leírását találjuk számos szövcgképpel illusztrálva, 
melyek közül legszebbek a párisi nemzeti könyvtár 
miniatureje után a »Görög császár és családja* és a 
Szent Hedvig-legendából »Bertold meróni herceg .és 
családja*. Egyes füzet ára 3 0  kr. Előfizetési ár negyed
évre ( 1 2  füzet) 3 frt 6j kr., félévre ( 2 4  füzet) 7  frt 
2 0  kr. Az előfizetők minden szombaton uj füzetet :■ 
kapnak. ' • ,  ■

N y í l t t á  r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Hamisított fekete selyem. Égessünk el egy kis
mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás 
rögtön kiderül: mert míg a valódi s jól festett selyem 
az elégetésnél nyomban összepödörödik és csakha-



mar kialszik, maga után csekély barna hamut hagy
ván ; addig a hamisított selyem (mely zsíros szinü 
szallonás lesz és könynyen törik) lassan tovább ég 
(minthogy rostszállai a festanyagtól telittetten tovább 
izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után, mely 
valódi selyem módjára soha öszsze nem pödörödik, 
csak meggörbül. Ha a valódi selyem hamuját össze
nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. — f lc n -  
iiebern; €■• (cs. k. udvarszállitó) a c l $ c n i j o á i a  
K ü r ie liltn i. házhoz szállítva, poslabér- és vám
mentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akár 
egyes öltönyökre való, akár egész végekben levő 
valódi selyem szöveteiből. Svájcba címzett leve
lekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon
tosan elintéztetnek.

4 Turóc-Szent-Márton,

Árverési hirdetmény.
»EJobrovits László és társai tömören hajlított 

fabutorgyár részvénytársaság Turócz-Szt-Mártonban« 
f. évi junius 20-án tartott rendkívüli közgyűlésén, 
felszámolást határozván el, ezen 1889. évben felál
lított teljes működésben levő és naponta 600 darab 
bútor készítésére berendezett fabútorgyár tartozékával 
együtt f. évi szeptember 9-én d. e. 10 órakor a gyár 
irodájában, Turóc-Szt.-Mártonban, a helybeli kir. 
közjegyző állal megtartandó nyilvános árverésen fog 
a legtöbbet ígérőnek eladatni. Az árverés feltételei 
a gyár irodájában Turócz-Szt.-Mártonban megte
kinthetők.

Turóc Szt.-Márton, 1895. július 15-én.
„Dobrovits László és társai

tömören hajlított fabutorgyár részv .-társaság 
Turóc-Szent-Martonban- 

i u a /. ic a i ó  n ű b i ( a kJ ni
mint felszámolók.

Somogyi Bernát
söruagykereskedő

IBim I i ipct*f • v á c / . l  k ö r ú t  fl. «*»»*»»
Átmeneti pincéi: Kőbányán 

szállít naponta vasúttal vagy hajóval

kőbányai sört
hordókban és ládákban 50 nagy-, vagy 60 
kis üvegként jutányos árban és a legjobb 

minőségben.
IV* Kívánatra árjegyzéket küldök. "TWI 

Viszonteladók árkedvezményben részesülnek.

w w w w w w

¥. T i n i !  K  £  II I  H A  »  Ó 1896. ugusztus í-

Hirdetmény.

31. 9zám.

iDobrovits László és társai tömören hajlított 
fabúlorgyár részvénytársuság Turócz-Szt-Mártonban« 
1895. junius hó 20 án tartott rendkívüli közgyűlé
sében felszámolás általi feloszlását határozta el. 
Minek következtében ezen részvénytársaság hitelezői 
ezennel felhivatnak, hogy követeléseiket jelen hirdet
ménynek harmadszori közzétételétől számított hat hó 
alatt érvényesítsék.

Turóc-Szt.-Márton, 1895. július 15-én.
„Dobrovits László és társai 

tömören hajlított fabútorgyár részv.-társaság 
Turóc-Szent-Mártonban“ 

i K i t z K a i Ú N i i K i  t a g j a i  
mint felszámolók.

Alakult 1838-baii. Alakult 1838-ban.

Cs. kir. szak.

Adriai biztosító Társulat Triesztben.
CESi-U -nion.© _ d V d .r ia .t ica , d .i  S i c i a r t a . )

V a g y o n k i m u t a t á s .
Életbiztosítási osztály. — A) Mérlegszámla 1894. december 31-én.

3 i i l .  tk. az. 189.V

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

hatóság közhírré teszi, hogy Kollár Mihálynak, Zsila 
György elleni végrehajtási ügyében Lazán községben 
fekvő, a lazáni 131. sz. tjkvben A. I. 1—2. sorszámok 
alatt felvett, s Zsilla György nevére írt ingatlanságra 
304 forint kikiáltási árban a visszárverést elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1895. évi 
augusztus hó 26-ik napján d. e. 10 órakor Lazán köz
ségben a község házánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmer- 
vényt álszolgáltalni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban. 1895. évi július hó 16-án.

Fekete.
kir. ítélő táblai biró.

Lóversenyek
1895. július 28 és 30-án augusztus 1, és 4-én.

A »Magyar Lovaregylet< által rendezve, kezdetük m in 
d ig  d élu tá n  3  ó r a  4 5  p e rc k o r .
A legkényelmesebb vonat a Budapestről éjjel 

11 órakor induló rendes gyorsvonat; érkezik Nagy- 
Lomnicra 8 óra 18 perckor reggel (a vonatok egé
szen a versenytérig közlekednek), vissza 9 óra 12 perc 
este, érkezik Budapestre 8 óra 10 p. reggel.

Ezen felül minden futatási napon Kassáról, 
Eperjesről, Lőcséről, Podolinból és Szepes-Bélából az 
összes közbeeső állomások érintésével, de rendes 
zóna-díjtétel mellett kfllönvonatok indulnak a verseny
térre és vissza, a melyeknek menetrendéi az egyes 
indóházakban kifüggesztve lesznek. A versenyek végével 
külön vonatok indulnak vissza minden irányban.

H e ly á r a k  a  v e rse n y té rre  t l-só hely 
3 frt, Il ik hely I frt, Ill ik hely 20 kr.

Jegyek kaphatók 1 nap a versenyek elölt: Uj- 
Tátrafüreden Kertész Todor bazárjában, Ó-Tátrafü- 
reden Maurer Adolf urnái, Késmárkon Genersich E. 
kereskedő urnái. Tátra-Lomnicon a fürdőpénztárnál, 
Poprád Felkan Ehn József vendéglősnél, Kassán Kissvári 
Sándor úr czukrázdajában és a versenynapokon Tatra- 
Lomnicon a versenytéren. —  Restaurációk az I. és II 
helyen, szintúgy totalisateurök.

H ftz lieeso  n a p o k o n  T á tra -L o n iiile z o n

galamblövészet.

X  A  « -  1  O  A : Osztr. ért. T  K  11 E  l t :
Osztr. ért.

forint kr forint kr.
Ingatlanok Trieszt-, Bécs-, Brünn-, Buda- Külön nyeremény-tartalék........................ 600,000 —

pest-. Milano- és Velenczében................ 2.918,700 — Rendelkezésre álló tartalék.................... 325,000 —
Értékpapírok az A) részletezés szerint . . 12.681.733 — Tartalék árfolyamingadozások számára . . 426,918 87
Jelzálog-külcsön........................................ 21.888 90 Díjtartalék................................................ 16.003,059 48
Szerzett járadékok és tőkék.................... 18.986 80 Kártartalék............................................ 244,917 64
Kötvényekre adott előlegek.................... 1.362,683 43 Nyeremény osztalékkal biztosítottak számára
Különféle ügynökségek............................ •KM,219 85 kiszolgáltatandó osztalékok.................... 8,676 08
Különféle társulatoknál............................ 284,264 61 Különféle társulatok . . . 376,767 63
Társasági összigazgatás (f.-számla egyenl.) 340,823 47 Különféle hitelezők................................. 61,042 14
Különféle adósoknál................................ 12,981 78
Átvitt jutalékok és szervezési költségek . . — “ —

18.046,281 84 18.046,281 84

E l e m i  b i z t o s í t á s i  o s z t á l y .
B) Mérlegszámla 1C94. december 31-én (Az életbiztosítási osztály kivételével.)

X  A  «  A  O  A ;
Osztr. ért.

T E K E  l t  : Osztr. ért.
forint kr forint kr.

Künnlevő részvénybefizetések................ 2.400,000 — Részvénytőke ............................................. -
Vállótárcza és bankutalványok................ 463,114 16 Nyeremény tartalékalap............................ 1.241.692 49
Értékpapírok a B) részletezés szerint . ■ . 3.971.112 — Rendelkezésre álló tartalék*.................... 325,000 -
Ingatlanok Triesztben................ ...  . 330 000 — Tartalék árfolyamingadozások számára . . 297,069 73
Pénztár-állomány az igazgatóságnál és a Díjtartalék tüzkárbiztosításokra................ 1.762,291 30

vezérügynökségeknél ............................ 101.907 51 » szállítni.'ny-biztositásokra . . • 84,305 86

Jelzálog-külcsön .................................... 1,000 — Tüzkártartalék........................................ 417,917 —
Krtékpapirokra adott kölcsönök................ 34.383 65 Szállítmány-károk tartaléka.................... 72,676 02

Követelések hitelintézetek, takarékpénztárak Takarék- és ellátási pénztár a társulati tiszt-
és bankároknál .................................... 1.056,538 72 viselők számára.................................... 423,984 57

Különféle adósok .................................... 184,036 37 Életbiztosítási osztály (folyó számla) . . . 3Í0.823 47
Vezérügynökségek (a f.-számlák egvenl.) 998,235 21 Különféle biztosító intézetek.................... 532,874 87
Főügynökségek » > 101,791 57 Fel nem veti osztalékok ........................ 2,657 —
Kerületi ügynökségek » » » . 11,435 67 Osztalék az 1893. évben............................ 248,000 —
Különféle biztositó társaságok................ 438.492 52 Igazgatók számvizsgálók illetéke . . . . 41,276 13
Ingóságok és biztosítási táblácskák az igaz- Különféle hitelezők................................. 298,273 65

gatóságnál és az ügynökségeknél . • . — — Átvitel az 1894. é v b e n ............................. 3,300 29
Átvitt jutalékok és szervezési költségek . . 10.092,042 38

10.092,042 38 ♦Tartalék 1893. dec. 31. frt. 500,000
1894. dec. 31. gyarapodott » 150.000

Későbbi években befolyó dijak összege . . 23.343.116 82 frt. 650,000
melynek fele az élctosztály va-
gyonában van bekebelezve » 325,000

frt. 325,000

Trieszt, 1895 május havában.

F rig yest*! A d o l f ,  vezértitkár.
Az igazgatóság :

Glanstátteni dr. Albert Ágost, Morpurgo Mark, Neumann Henrik, Ralli Pál, Reinelt B, Salem H. 

Számvizsgálók: Afenduli György, Pojai Alberti Emil, Párisi lózsef.

M agyarországi o s z t á ly :

Budapest, IV. kerület, váci-utca 9. szám a., saját házában.
Lichtenberger 1 Frigyesei M.

vezértitkár. titkár.
Báró Podmaniczky Frigyes,

intéző.

Részletes zárszámadási jelentések és kimutatások az alanti kerületi főügynökségnei kaphatók, 
ahol bármily felvilágosítások is a legnagyobb készséggel adatnak, és élet-, tűz- és szállítmány-biztosítások 
az .Adria biztosító társulat.; jégbiztosítások a .Deli jég- és viszont-biztosilo-térsasag. és balesel elleni 
biztosítások a .Nemzetközi baleset ellen biztosító részvény-társaság, számára a legelőnyösebb feltételek és
legolcsóbb dijak mellen (ogadtatnak el.

_lu ró c -S z t-M á r to n [  képviselöséoj_,,Tatra“ fe lsőm agyarországi bank részv.-társaság.
Turöc-szl.-mártoni Magyar Nyomda — Moskúczi Ferencié


	31



