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A munka, mint a társadalmi 
rend oszlopa.

A társadalmi morál apostolai már nagyon 
sokat gondolkoztak, írlak és beszéllek arról, 
hogy mivel lehelne leghatározottabban bizto
sítani a népek lelki egyensúlyát. A világmeg
váltóeszmék: az egyenlőség, szabadság és test
vériség, melyeknek általánossá tételén hová 
tovább kétezred éven át buzgólkodnak az embe
riség boldogításáért hevülö lelkek, — szintén 
nem egyebek, mint álmodott napjai a népek 
lelki egyensúlyának.

Ámde nagy dolgokat, az emberiség boldo- 
gítására hivatott eszméket nem lehet a nagy 
társadalom egyetemére külső hatással erősza
kolni. A tapasztalat mulatja, hogy a törekvések, 
a legfenségesebb irányelvek is csak efemér 
hatásúak voltak, az állandóság elengedhellen 
föltételeit teljesen nélkülözték, ha azok a milli
ókra külsőleg ráerőszakolva, nem a népek lei
kéből, erkölcsi világából bontakoztak ki.

A népek kullurtörléneti fejlődése és a fej
lődés processzusainak koronkint hatalmasabb 
hullámverése elvitathatlanul azt bizonyítják, 
hogy sem egyes népekbe, sem a nemzetek mil
lióiba, sem az emberiség egyetemébe nem lehet 
belegyökereztetni bensőleg meg nem érett 
erkölcsi alap nélkül még oly törekvéseket sem, 
melyek az emelkedeltebb szellemek felfogása, 
ítélete szerint kétségtelenül az általános bol
dogulás világába vezetnének.

Ebből föltétlenül az következik, hogy midőn 
a népek erkölcsi egyensúlyát akarjuk megmen
teni ; midőn az egyenlőség, szabadság és test
vériség eszméinek a népek milliói meg akar
juk hódítani; előbb meg kell’ találnunk az esz
közt, a módot, mely az emberiség egyetemét 
lelkileg azoknak megértésére, befogadásra tel
jesen megérlclje. Nagyon tévednek azok, a kik 
azt hiszik, hogy az emberiség boldogítására 
irányzott nagyobb szabású társadalmi refor
mokat territorizmussal, bombával, dinamiltal és 
holmi szociális eszmékkel meg lehet valósítani! 
Az emberiség erkölcsi egyensúlyát csak a békés

haladással, a szeretet fényével terjesztett vilá
gosság teremtheti meg. Csak a béke magasz
tos munkája vezetheti az emberiséget afelé 
az álmodott világ felé, mely a maga szépsé
gében, isteni magasztosságában még eddig csak 
a magasabb szárnyalású lelkek, szellemek képze
lete előtt lebeg.

Azok a fokonkinti átalakulások, melyek 
az emberiség békés fejlődésének, igazi benső 
haladásának eredményei, —  egytől-egyig e szép 
világ felé vezetnek, melynek létrejötte azon
ban az emberiség erkölcsi egyensúlyának meg
teremtése nélkül szinte a lehetetlenségek sorába 
tartozik, mert csak egyedül ez biztosíthatja az 
összeomlás ellen.

A békés haladásnak, az általános tökéle
tesedésnek, a népek erkölcsi egyensúlyának 
kétségtelenül legbiztosabb, leghatalmasabb esz
köze a munka.

Nem puszta frázis ez! Mert a munka min
denkit szabaddá tesz, a munka nemcsak kenye
ret ad, nemcsak ekszisztenciát biztosít, hanem 
nemes, nyugodt önérzetet is teremt. A munka 
egyenlőséget biztosít, mert a verejtékező ember 
képes csak igazán megbecsülni annak az ember
társának erkölcsi értékét, a ki szintén verej
tékezik, ha talán más téren is és más eszkö
zökkel. A munka becsülésében, a munkás erköl
csi értékének elismerésében fejlődik ki az 
emberiség milliói közt az egyenlőségen ala
puló testvéri szeretet. A munka jogokat bizto
sít ; egyenlővé teszi a munkásokat és kifej
leszti, fentartja a testvéri érzelmeket.

Az őszinte odaadással dolgozó, a munkát 
nem csupán eredményéért, hanem önmagáért 
becsülő embert nem lazítják fel azok a nagy 
aránytalanságok, mik társadalmi életünk mos
tani formái között el nem oszlathatók. A szó 
nemes értelmében munkás embert a társadalmi 
helyzetek fölötti meditáció nem ösztönzi rom
bolásra, hanem saját önérzetében nyugalmat 
találva, munkájának erejével igyekezik magá
nak biztosítani oly jogokat, miket a fenálló 
társadalmi rend mellett másoknak születési, 
vagy vagyoni előnyök adnak meg.

És a jövő igazolni fogja, hogy helyesen

gondolkozik, mert csupán a nemes értelemben 
felfogott és végzett munka adja meg a népek
nek az általános boldogulásra a szilárd erköl
csi alapot; ez vezeti lépésről-lépésre a békés 
haladás, a tökéletesedés útján a megváltói esz
mék Ígért — világa felé.

Azok, kik a társadalmi átalakulásokra 
nem akarják bevárni az emberiség erkölcsi 
érettségét, azok nem a békés munka erejével, 
hanem a türelmetlenség, az esztelenség rom
bolásával akarnak más képet adni a nagy 
emberi társadalomnak ; ily úton azonban csak 
meggátolják a valódi erkölcsi haladás, az igazi 
világosság terjesztőinek munkáját s a maguk 
számára sem teremthetnek még ideig-óráig tartó 
boldogságot sem.

Ne fejsze szilánkolja szél a korhadó vén 
fát, hanem a talajból sarjadzott új fa, mely 
mellett, ha már valóban életerőssé lett, úgy 
is kidől, leomlik életnedvektől megfosztott,elsat- 
nyult gyökerével a régi.

A  magyar csendőrség.
A m. kir. országos csendőrség tavaly ünnepelte 

fennállásának tíz éves jubileumát. Minden zaj és ünne- 
peltetés nélkül tépett működésének második évtizedébe 
és ha volt évtizedes fennállásának egy jelzőköve, az 
abban állott, hogy a belügyminisztérium szükségesnek 
látta a kezdet nehézségei mellett is derekasan megfe
lelő testületet lényegesen megszaporítani.

A miniszter már az i 894-ik költségvetés keretében 
kívánta, hogy a csendőrség látszáma 247 őrmesterrel, 
132 őrsvezetővel és 1477 csendőrrel és 276 őrssel sza
porítandó, de a lefolyt évben a szükségesnek jelzett 
létszámszaporítás csak részben, igen csekély részben 
történt meg, úgy, hogy az emberfeletti munkát igénylő 
közbiztonsági szolgálat továbbra is aránylag nagyon is 
csekély számú közegek vállaira nehezedik.

És ha a csendőrség hiányos létszáma és — vall
juk be — igen szegényes zsoldja és díjazása dacára, a 
közvélemény teljes megnyugvására teljesítette kötelessé
gét, úgy az elsősorban a magyar csendőrség páratlan 
kötelességérzetének köszönhető. Az alföldi szociálista- 
és az erdélyi nemzetiségi mozgalmak, valamint az ország 
különböző részeiben felmerült járványok óriási igénye
ket támasztottak a csendőrség működésével szemben

A „ F E L V ID É K I  H ÍR A D Ó "  T Á R C Á J A .
Cs i l i  ági á tás.

(Paródia.)
Két szúrtos párnával 
Elhalmozott ágyon,
Alszol édcsdeden 
Jó suszter barátom.

Fáradságod nagy volt,
De megvan a díja :
Kész az első cipő 
Nincsen semmi híja.

Szép, fényes bőréhez 
Oly jól áll a strupli,
Mint fekete tálhoz 
A  szép, sárga strudli.

S mintha szelíd fénye 
A  drága anyagnak :
Összes tüzét birn-i 
A ragyogó napnak.

Divatos az orra,
Angolos a sarka.
Utolsó öltésig 
Mind a tied rajta.

Mindene a tied,
Te meg gazdádé vagy 
S mind kettőtök közt 
Én a legboldogabb.

Kicsiny cipő, igaz!
De egészen enyém,
Kivel sem cserélnék 
Széles föld kerekén.

* * *
Egész hosszú éjjel 
Nem fogott az álom,
Mert a szép, új cipő 
Feltörte a lábom.

S a mit én most irok,
Azt nem úgy csinálom,
Oh ! mert ez színvaió,
Igazság! s nem álom.

S hogy az élet álom,
Elhinném éu könuyen,
Csak kilenc tyúkszemem 
Ne fájná oly szörnyen.

Zniói Sándor.

A  legnehezebb téma.
Sohasem éreztem még magamat ilyen cgyűgyűnek 

és ilyen tehetetlennek. Dél óta ülök itt az íróasztalom 
mellett és nem tudok megirni egy nyolcszoros levelet. 
Pedig egészen a mai napig azt hittem, hogy jó levélíró 
vagyok. Hajdan a nevelőm a harmadik pohárka ***-os 
cognac után rendesen konstatálta, hogy okvetlenül 
államférfi lesz belőlem, mert máris úgy levelezek, mint 
egy Savonarola. (Miért éppen Savonarola, nem tudom ; 
azt hiszem, a nevelőm sem tudta.) Államférfiúvá nem 
lettem s ma már levelet sem tudok írni. Öt frázist ősz- 
szekapcsolni a szükséges interpunkcióval, néhány hogy- 
gyal vagy egyszerű és-sel. Pedig csak az unokaöcsém 
eljegyzéséhez kellene gratulálnom. . .

Egész életemben félős és előítéletes voltam. Ha a 
középkorban étek, amikor a lovagvárak konyháiban az 
arzenikum és szcrecsika olyan közönséges fűszer volt, 
mint a só és bors, bizalmatlanságom miatt bizonyosan 
éhen haltam volna. Csak azért nem lettem katonává, 
mert féltem, hogy leendő adósságaim miatt, ha le nem 
is fokoznak, okvetlenül kvietálnom kell. Szobámból most 
sem engedem kivinni az összeászott, tengeri füvei bélelt 
rozoga dívánt, mert bizonyos vagyok benne, hogy az 
újnak ripsz behúzása két hét alatt mcgfakúl és a moly 
megeszi. És csak azért nem házasodtam meg, mert lehe
tetlenségnek vélem, hogy ne csalódjam az asszonyban.

A  sok előre sejtett bizonyosság között ebben
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és mégsem történt semmi olyan incidens, melyből a 
csendőrségnek szemrehányást lehetne tenni.

A nehéz szolgálat azonban számos áldozatot kívánt 
és napról-napra számosabbak lesznek a panaszok, hogy 
a csendőr-altisztek és legények valósággal kidőlnek a 
szolgálatból. A nehéz és fárasztó őrjáratok, a határ
széli biztonsági szolgálat veszedelmessége, a délvidéki 
bűnesetek nagy száma, és azokban folytatandó nyomo- 
zatok nehézsége oly óriási mérvben teszik állandóvá a 
csendőrség szolgálatát, hogy a legényeknek jóformán 
nincsen ideje a pihenésre. Ha valamelyik őrjárat napo
kon át tartó őrjáratokból visszatér a kaszárnyába, biz
ton számíthat rá, hogy ott újabb parancsokat kap, 
melyek annyira kifárasztják, hogy a legénység igen 
nagy százaléka a folytonos szolgálat következtében 
beteggé lesz és kórházba vándorol.

A csendőrség vezetőségét nagyon komolyan fog
lalkoztatja az a kérdés, hogy mi által lehetne a csendőr 
altiszteket és legénységet hosszabb szolgálatra biztosí
tani, mert az eddigi gyakorlat beigazolta, hogy az 
egészségtől duzzadó, szálas, erős emberek, kik legszebb 
korban lépnek a csendőrség kötelékébe, hosszabb vagy 
rövidebb szolgálat után testi szervezetükben eléggé meg
viselve vannak és szívesen néznek kevésbbé öldöklő 
kereset után.

Egyik lényeges faktora annak, hogy a csendőrség 
jobb helyzetbe jusson, a személy-szaporítás volna. A 
belügyminiszter idei költségvetésében megint csak rész
ben felel meg tavalyi programmjának, a mennyiben a 
javasolt 1 5 0 0  újonnan alkalmazandó csendőr helyett csak 
nyolcszázat vett fel az idei költségvetésbe és a körül
belül 4 0 0 -al szaporítandó altisztek helyett csak 1 7 3 -at 
vett fel a budgetbe.

Ilyen körülmények közt a csendorség létszámának 
igénybevétele a túlságig megy és az amúgy is rosszul 
díjazott, mert legjobb esetben is legfeljebb évi 4 0 0  írttal 
díjazott legény mar csak azért is más kenyérkereset 
után néz, mert a csendórségnél az előléptetés nagyon 
nehéz. Maga a miniszter elosmeri, hogy a tervezett őrmes
teri és őrsvezetői létszám felemelésénél azon körülmény 
is mérvadó volt, hogy az előléptetési viszonyok azzal 
javíttassanak, mert idáig az altisztek száma oly csekély 
volt, hogy a legbuzgóbb csendőrök sem részesülhettek 
előléptetésben és azért a csendőrségi szolgálatból, hol 
nagyon is hasznosaknak bizonyultak, kiléptek.

Mi is azt hangsúlyozzuk, hogy a csendorség hely
zetén okvetlenül segíteni kell. Tisztességes fizetést, kellő 
előléptetést és megfelelő pihenést és nyugalmat kell a 
csendőr-személyzetnek biztosítani.

E derék intézmény, mely Magyarország vidékei 
közbiztonságának javúlása kőiül nagy érdemeket szer
zett magának, megérdemli, hogy helyzetének javításához 
hozzájáruljanak mind ama tényezők, kiknek érdekükben 
van, hogy Magyarország csendőrségi intézménye magas 
nívón álljon, hogy ez által az országban a közbiztonság 
érzete fokozódott mérvben emelkedjék.

Lapszem le.
A »Národnie Novinyc folyó évi 8 5 -ik számában 

közölte a nemzetiségi kongresszus tárgyában a román-, 
tót- és szerb-néphez intézett fölhívást, a mely a követ
kezőkép hangzik :

»A belügyi politikából kifolyó helyzet, a melyet 
a magyar kormány főleg 1 8 7 0 . év óta folytat, kell, 
hogy minden hazafit komoly s jogosult félelemmel
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töltsön el. Azok a politikai körök, a melyek az állam 
konsolidálását, összes lakosságának megnyugtatását, 
közös hazánk összes fiainak közreműködése altali 
előrehaladását s boldogulását vállalták magukra, ezek 
a körök ezen feladatukat nem teljesítették, sőt, úgy 
latszik mar eleve azzal vállalták el, hogy később sem 
fogják teljesíteni.

A budapesti kormánykörök s törvényhozó testü
letek az állam konsolidálása helyett kizárólag az utópia 
szolgálatába szegődtek, a melyet maguk sem tudtak 
szóval s konkrét fogalmakkal megjelölni és meghatá
rozni, hanem adtak neki fantasztikus, eufemisztikus 
nevet : magyar nemzeti állameszme. A helyett, hogy 
kiszolgáltattak volna a nemzetiségeknek az igért igaz
ságot, egyetlen-egy nemzetnek faji érdekeit ápolták, a 
melyet, ellentétben az alkotmányos elvvel, a privilegi
zált nemzet magaslatára emeltek, a mellett, hogy a 
többi autochtikus nemzetiséget tulajdon hazájukban 
páriákká alacsonyították. A helyett, hogy a haza vala
mennyi polgárát megnyugtatták volna, — hála érte az 
elnyomatás és üldözés rendszerének, — felköltötték s 
megerősítették az állam polgársága túlnyomó többsé
gének nyugtalanságát egész a lehetetlenség határáig. 
A helyett, hogy a jogegyenlőséget, egyenes s görbe 
utakon, loyálisan és őszintén keresztülvitték volna, 
törvények- s kormányhatalmi rendcletekkel mindent 
megtettek, hogy az egész állami s nyilvános életből 
kihajtsák mindazokat az elemeket, a kik nem akartak 
patentirozott patriotizmusukra esküdni. A helyett, hogy 
valamennyi nemzetiségnek törvényes garanciát nyúj
tottak volna létük és fejlődésük iránt, megvetették 
még ama csekély jogokat is, a melyek számukra 
régebbi törvények áltál biztosíttattak ; manapság már 
nyíltan, fölháborító brutalitással, az egész allami appa
rátussal, valamennyi politikai s társadalmi eszközzel a 
nem magyai nemzetiségek kiirtásán munkálkodnak.

Ezen szerencsétlen politika sajnálatra méltó követ
kezményei el nem maradhattak, s napról-napra oly 
dimenziókká növekszenek, a melyek félelmet ébreszte
nek. Manapság már oly messze vagyunk, hogy a 
nemzetiségi kérdés viták tárgyává lön az európai sajtó
ban, más hatalmak udvaraiban s parlamentjeiben ; az 
egész világ sok szerencsétlenség tűzhelyének tartja 
hazánk belügyeit s szűkkeblűén tekint az elnyomók 
szenvedélyes túlkapásaira s az elnyomottak részéről 
kétségbeesett védelmi kísérletekre. Mar annyira vagyunk, 
hogy a harc barátja vagy ellensége, sőt azok is, a 
kikre panaszolkodunk, kénytelenek elismerni, hogy ez 
igy tovább nem mehet s hogy orvoslási eszközöket 
kell keresni és alkalmazni.

S nem lenne nehéz megtalálni ezen eszközöket 
ha nyíltan s loyálisan akarnák keresni. De éppen abban 
van a nagy átok s nagy szerencsétlenség, hogy az 
állami hatalom birtokában lévő és azzal nem élő embe
rekben nincs meg az őszinteség s a lojálitás legkisebb 
föltétele sem.

Mi nem magyarok igyekesztűnk minden időben, 
a mai alkotmányos korszak kezdetétől, a mai napig, 
ellenségeinket meggyőzni azon tévelyckről, a melyekbe 
estek. No, de hiábavaló volt a mi törekvésünk. Vezér- 
férfiaink és képviselőink a sajtóban, a parlamentben, 
népgyűlésekben igyekeztek a hatalom polcán lévőknek 
bebizonyítani, hogy a haza békéjét s boldogulását és 
konsolidálását, csak igazsággal s jogegyenlőséggel lehet 
megteremteni.

' B I i T l B É i l t  i i l M A P r i . ___ Mindennek csupán az volt a következménye, Hogy 
meggyőződtünk a chauvinistákkal való megérthetés 
lehetetlenségéről. Hogyan lehetséges valakit meggyőzni 
akkor, a midőn nem akar meggyőződni ? Miként lehet
séges valakinek megmutatni a szerencsétlenséget, midőn 
szándékosan behunyja szemeit, hogy azt ne lássa ?

Mindezek folytán manapság nincs már nemzetisé
gét s nyelvét szerető román, tót, szerb, a ki hinné, 
hogy reklamáció útján s azon várakozással, hogy az 
igazság érzete áthatja ellenségeink megkövesült szívét, 
lehetséges volna az elnyomott nemzetiségek elviselhe
tetlen sorsán javítani.

Ilyen meggyőződésre jutván, önmagától értetődik, 
hogy nemzetiségi létünk s emancipációnk ügyében 
folytatott küzdelmeket más, háladatosabb térre kell vin
nünk. Nekünk ugyanis akként kell organizálódnunk, 
— nekünk mindnyájunknak, — akik hivatva vagyunk 
a nevezett jogot védelmezni, hogy az ellenszegülő elé 
nem mint reklamálók álljunk, a kik jószántukból kol
dulnak valakitől jogot, hanem mint olyan tényező, a 
mely jogokért küzd azon meggyőződésben, hogy azok 
őt megilletik s oly erővel, a mely képes azokat ki is 
erőszakolni. Ilyen organizációt egymagában egy nemzet 
sem adhat magának, hanem azt mindnyájunknak egyet
értéssel kell megteremtenünk; egyesült erőkkel a hazá
ban faktorok leszünk, a melynek igazságos követel
ményeit egy pillanatnyira sem lehet ignorálni.

A mi vezérférfiaink már az úgynevezett alkotmá
nyos éra kezdetétől fogva elismerték a nem magyar 
nemzetiségek alliancának jelentőségét s azt alkalomadtán 
gyakran hangoztatták ; manapság — a midőn a nem
zetiségi kérdés ismét akúttá lett, újból hangsúlyoznunk 
kell egységes szolidaritásunkat s organizálásunk miatt 
erős, legyőzhetetlen egységet teremteni — Az utóbbi 
időben oly tevékeny románok iniciativájára, nemzetiségi 
pártjaink központi választmányai delegációkat küldtek 
ki és pedig a románok részéről : dr. Ratiu, Brote
Eugent és Popovici Aurélt; a tótok részéről: Mudron 
Pált, dr. Stefanovics Milost, dr. Daxner Sámuelt, 
dr. Minich Jaroslavot és Dula Mátét; a szerbek részéről: 
dr. Gavril Emilt, akik Bécsben 1 8 9 3 . évi június hó 10  

és 1 1 . napjain összeültek s megvetették azon alapokat, 
a melyeken az egyezménynek létre kellett volna jönnie.

1 8 9 3 . évi november hó 1 4 . és 1 5 . ismét össze- 
gyülekeztek a delegáltak és pedig mivel egynéhányat 
a körülmények akadályoztak, a románok részéről: 
dr. Ratiu és dr. Coronianu Gyula ; a tótok részéről: 
Mudron Pál és dr. Daxner Sámuel; a szerbek részéről : 
dr. Gavril Emil és Joksimovié Miklós. A Budapesten 
megtartott értekezleten formulázva lett a közös munka 
programmja, a meiyet életbeléptetése előtt pártjaink, 
illetve jobban mondva, népünk jóváhagyása alá kell 
bocsátanunk.

Ezt később a delegátusok részéről még tovább 
folytatott tanácskozmányok követték, a melyekben végre 
meglőn határozva a valamennyi delegátus által elfogadott 
programmszerű javaslat formája.

Neheztelt politikai helyzetünk s nevezetesen azon 
politikai -porok, a melyeknek az utóbbi időkben alá 
voltunk vetve s a melyek a mi összes figyelmünket s 
tevékenységünket elnyelték, voltak okai annak, hogy 
a mai napig nem tudtuk meghatározni közös akciónk 
definitiv programmját. Ma — azt hisszük — eljött a 
pillanat, a melyben azt haladéktalanúl meg kell 
teuniink.

1896. augusztus 11.________3á. száiti.

vagyok a legbizonyosabb. Amely napon esküvőt látok, 
nincs étvágyam s ha a szabóm kiváló gonddal vasal 
egy frakkot, nagyon elszomorodom. A szegény feleba
rátomat sajnálom. Mert voltak lovagok, akiket a sza
kácsuk nem vendégelt meg arzenikummal, lehetnek had
nagyok. a kiknek könyvük van a postatakarékpénztárban, 
vannak ripszek, amelyek az ekvator napban sem fakul
nak meg, de nem volt még férj, a ki feleségét leány- 
koraban kiismerte volna.

Mivel kezdődik a házasság ? egy hosszú szallagos 
pásztorkalappal, amely pompásan illik a tulajdonosnéjá- 
hoz. Egy nagyon holdvilágos estével, vagy egy rövid 
paddal, amelyen véletlenül összekerül két emberfia. Egy 
kemény rostbeouf okozza, a mely megútáltatja a korcs
mái kosztot. Egy ügyetlen mosónő, a ki rojtosan hozza 
vissza a kézelőket. Egy nyolchetes betegség, amely 
alatt letépjük a csengetyűzsinórt, amíg valaki betéved 
hozzánk.

Megismerkedünk a pasztorkalap tuhjdonosnéjával, 
hordjuk utana a legyezőt, a színlapot, a gukkert, meg 
a mama csipkés mantilljat, a míg a mantilla s a többi 
hűséges gondozása révén meginvitálnak egy egyszerű 
vacsorára. Arra az estére lehúzzak a vászontakarókat a 
bútorokról, hímzett asztalfutót tesznek az asztalra, a 
házikisasszony maga elé köti a háziasság szimbólumát, 
az ezerfodros battisztkötényt, amelyet megvisel minden

gyűrődés, mi meg az asztal alatt titokban gyűrűs újjunk 
kerületét méregetjük.

A mama, minden mama kitűnően ismeri a garde- 
desdames-kodex minden §-át. Egyelőre nem hagy egye 
dűl a szalonban és időnkint ismétli, hogy nagyon sokba 
került az angyalka nevelése, de ez a nevelés is minden 
hozomány (Rotschild-hozomány, jegyezzük mi meg). A 
vacsorán pedig megtudjuk, hogy az asztalfulot az 
angyalka hímezte negyvennyolez óra alatt, a rántott 
csirkét ő rántotta ki és a pogácsa tésztáját ő gyúrta. 
Az asztalfutó — véleményük szerint — természetesen 
kiállításba való, a rántott csirke a kontinens legízlete- 
sebb rántott csirkéje és csupa courtoisieból tizenkét 
pogácsát gyűrünk le.

Mikor a mama már bizonyos asztalfutók és a pogá
csák hatásáról beszél, minduntalan öt percnyi dolga akad 
a konyhában. (A kódex szerint öt perc elegendő arra, 
hogy a szerelmes nyilatkozzék és az angyalka szemle
sütéssel, köténygyürögetéssel igent mondjon). Mikor az 
ótperc elmúlt, a figyelmes mama erősen kopogó lépé
sekkel visszatér és panaszkodik, hogy a szeles szakács- 
néra semmit sem lehet bízni.

A tizedik magányos öt perez után beszélünk a 
mamával és megrendeljük az uj frakkot. Hiszen ismer
jük a hosszúszidlagos szalmakalapot, a pipacs virágos 
asztalfutót, néhány Schúbert-dalt, a melyeket a mindig

elhangolt zongora miatt az angyalka sohasem tudott 
tehetsége szerint interpretálni. Ismerjük talán az angyalka 
csókjának ízét is ; az bizonyosan édes. Megelégszünk 
ennyivel és hazaviszünk egy asztalba burkolt eleven 
rébuszt, a melynek megfejtésére csak ezután nyílik 
alkalmunk.

C’cst tout. Ez a házasság exordiuma és ezért félek 
minden házasságtól, a mint gyűlölöm a rébuszokat, a 
melyekből azt az egyet fejtettem meg életemben: 

a

A fagylaltozás a czukrásznál, a második négyesek 
a tánezteremben lO-szcr 5 = 5 0  bizalmas perc, bizony 
semmiféle kódex szerint sem elégséges arra, hogy egy 
lelket, különösen leányleiket megismerjünk. Hiszen a 
leány toujours envedettes jelenik meg a férfi előtt. Min
den ház többé-kevésbé színpad, mihelyt vendége van és 
minden asszony többé-kevésbé ügyes színésznő. Akkor 
látjuk először angyalkánkat festetlen arczczal, szerepen 
kívül, amikor a narancskoszorúja elhervad és akkor 
tapasztaljuk, hogy az életben sem mindig igazi naivák 
játszák a naiv szerepeket.

Nem értem, miért szükséges az embernek ezt a 
régi igazságot a maga kárára újra felfedezni. Nem saj
nálom, de irigylem Jákobot, a miért hét évig hordotta



Ennek következtében meghívjuk a román*, tót^
és szerb képviselőket a három nemzetiség közös kon
gresszusára, a mely augusztus hó tóén  Budapesten 
fog megtartatni s a melyen a legégetőbb kérdések 
haladéktalanul tárgyaltatni fognak. A kongresszus napi 
rendje lesz : a tevékenység közös programmjanak meg
állapítása. Szeben, Turőc-Szt. Marton, Újvidék 1895. évi 
július hó 20-án. A román-tót-szerb nemzeti szövetkezet 
provizorius választmányának delegátusai: Mangra Vasi 
lius s. k., dr. Petrovié István s. k., Mudroh Pál s. k.. 
dr. D ixner Sámuel s. h\, dr. Gavrila Emil s. k., Joksi 
movic Miklós s. k.«

H Í R E I N K .
— Áthelyezés. Bánki Gyula, a turóc-szl.-már- 

toni állami építészeti hivatal fönüke. hasomninőségben 
Trencsénbe helyeztetett át. Ezen egyszerűnek látszó 
tény konstatálása mellett azonban mi nem állapod
hatunk meg. Tartozunk annak kijelentésével, hogy 
a majdan körünkből távozó érdemes hivatalfőnök 
alig pótolható űrt hagy maga után. Társadalmunk 
sokáig fogja érezni az ö kedvelt modorának, egyenes 
lelküségének s mindenki által megközelíthető barát
ságának hiányát. De a megyei gyűlések is érezni 
fogják hiányát az ö logikus és mindannyiszor talpra
esett, mesterkéltség nélküli, de többnyire a szónoki 
konstrukció kellékeinek megfelelő zsánerben tartott 
szónoklatainak. Hivatalos működésének méltatása 
nem tartozik ugyan hozzánk, de láttuk, hogy szak
értelemmel párosult tevékenységének szálai mind 
sűrűbben halottak ki a megye területére. És jóllehet 
Bánki Gyula távozása reánk nézve minden tekintetben 
a veszteség érzetével hat, mégis örülni tudunk vele 
együtt az Ő javára történt áthelyezésnek.

— Török Feronc altábornagy szemleútja. Magyar- 
ország összes csendőrségének felügyelője. Török Fe
renc altábornagy, e hó elseje óta a felvidéki csend- 
őrörsök felett tart szemlét. Turóc-Szt-Mártonban két 
napig tartózkodott, honnan e hó 9-én a reggeli vonat
tal elutazott; az itt tapasztaltak felett megelégedését 
fejezte ki Kreit csendőrliszthelyeitestiek.

— A znióváraljai magyar-ifjusag f. hó 4-én erdei 
táncmulatságot rendezett, mely a reggeli órákig tar
tott, s az idő mostohasága dacára is szépen sikerült! 
— ismeretlen az ok. hogy a helybeliek, kik a múlt 
évben oly szép számban jelenlek meg. miért marad
tak el az idén ! — s így a vendégek nagy részét a 
vidéki m. t. közönség képezte. — A hölgyek közül 
becses jelenlétükkel szerencséltettek. Asszonyok: 
Akan'.isz Rezsöné, Aranyossv Edéné, Bedő Béláné. 
Folkusházyné. Hodobayné, Kontsek Györgytié, Koraus 
Mátyásné. Mihalítska Istvánné Rátskay Jánosné, Somo
gyi Gézáné, Szmetana Józsefné. Vanko Lajosné. Wag 
ner Lipótné Leányok ; Aranyossv Ilonka, Folkusházy 
Aranka. Hanzély Vilma. Hodobay Jolán. Jeszenszky 
Olga, Justh Ilonka, Koraus Emília. Koraus Ilonka. 
Koraus Malvin, Koraus Veronka. Marmorstein Ella, 
Nemes Berta. Rutlkay Margit. Schlezinger Malvin, 
Sebesztha Jolán, Szmetana Mariska, Tillesch Her- 
tnin. Ulrich Ilonka. Ulrich Margit. Volko Emília. 
Wagner Ida és Wagner Szidi. — A mulatság költsé
geinek fedezéseihez fel ülíizetéseik kel hozzájárulni 
szívesek voltak : Molnár Gyula úr 2 kor. Mihalítska 
István úr 2 kor. Bedő Lajos úr 1 kor. és Volko 
János úr 2 koronával. — Fogadják mélyen tisztelt 
vendégeink köszönetünket kegyes pártfogásukért. -

— Baltik püspök bűcsúzása Lipto-Szent-miklosról. 
Baltik Frigyes ág. ev. püspököt és liptó-szent-miklósi 
lelkészt tudvalevőleg Balassa-Gyarmatra választották 
meg lelkésznek. A püspök, — mint liptó-szent-mik
lósi tudósítónk írja. -  e hó 10-ére tervezett bemu
tató prédikációját e hó 25-ére halasztotta el. A magyar 
közönség nagyban készül, hogy ovációban részesítse 
a távozó, hazafias püspököt.

32. Bgfllá._______ Turóc-Szenl-Márton,

Kákhel mamája után a mantillat. És én csak akkor 
házasodom meg, ha a mézes esztendőt nem kell psziho- 
logiai tanulmányokra vesztegetnem.

*

Öcsém megírta, hogy elgyűrűzött angyalkájának 
fekete a szeme, haja affele Velasquez-haj (fájdalom nem 
vagyok annyira járatos a műtörténelemben, hogy ezt a 
kiválóságát méltányolni tudjam), egy fejjel alacsonyabb 
nala és ő hozza a bútorokat. Ismeretségük rövid volt, 
négy hét Ausseeban. Úgy látszik, ennyit tud a jövendő
belijéről bizonyosan, ami bizonyára elég négy heti isme
retség után. Már most én gratuláljak a szemhez, a 
hajhoz és az ó-német ebédlő-asztalhoz. Csak rágom a 
tollat, de nem pottyan ki belőle semmi alkalomszerű 
mondat.

Amit megírni szeretnék, nem merem, mert az 
öcsém bizonyosan kitagadna a rokonságból. Hat majd 
kiböngészek régi levél gyakorlataimból nehány frázist 
azok közül, amelyekről nevelőm annak idején konsta
tálta, hogy erősek, újak, nyomósak, valóságos Bismarck- 
kifejezések. Azt már könnyebben tudom megírni, hogy 
májbajom kiájúlt, Karlsbadba kell mennem s így a 
násznagyi szerepet, bár nagyon sajnálom, nem vállalha
tom el.

Vacsoráig csak elkészülök a levéllel . •
Agglegény.

—  Ferdinand bolgár fejedelem folyó hó íj-én 
Oderbergböl jövet, átutazott Rullkán. A fejedelemről 
azt mondjak azok, a kik láthatták, hogy fölötte sápadt 
és levertnek látszott. Kísérete azt beszélte, hogy a 
fejedelemnek utó-kúrára van szüksége s igy néhány 
napig Felsö-Magyarországon fog időzni.

—  Brutális férj. Rumanovszki József turóc-szt- 
mártoni napszámos olyformán enyelgett feleségével 
az elmúlt hétfőn, mint a debreceni talyigás ; mégis 
azzal a külömbséggel, hogy nem a lőcscsel döngette 
az asszony oldalbordáit, hanem a fejét verte és miután 
ezt megelégelte, össze-vissza harapdálta felesége 
arczát, majd végül késsel szurkába meg. Az asszony
nak nagyobb baja nem esett ugyan, de a csete-páté 
egészen felingerelte a szomszédasszonyokat. Ezek 
egyike csakhamar a városi rendőrségért futott, s annak 
egyetlen, de hatalmas termetű képviselője karjainál 
fogva úgy megrázta a hetvenkedö atyafit, hogy az 
menten abbén hagyta virtuskodását.

—  A körmöcbanyai kath. legény-egyesület ifjúsága 
f. hó 4-én a városi lövő-helyiségben, házalapja javára 
énekkel és szavalattal egybekötött nyári táncmulat
ságot rendezett. Bevétel’ 119 Irt volt, kiadás 70 frt, 
s így maradt nevezett célra 40 frt.

—  Tűz. F. hó 1-én este 10 óra után tűz volt 
Szucsánban, melynek Szaksza János vasúti munkás 
báza esett áldozatul. A helybeli tűzoltóságnak azon
ban csakhamar sikerült a tüzet lokalizálni. — íme, 
a miről lapunk előző számában »Vaklárma« cim alatt 
tudósítónk elítélő véleményt kockáztatott, t. i. az 
éjjeli gyakorlatok ellen, az. alig néhány nap múlva 
igazolva lett a gyors kivonulás és fegyelmezettség 
által. Az azonban kétségtelen, hogy a közönséggel 
meg kellene ismertetni, hogy milyen jel szolgál a 
komoly, és milyen a gyakorlati kivonulásokra. Mert 
csakugyan nem kellemes mulatság, ha éjnek idején 
ijedelmek között kell a lakó-helyiségekből kifutni.

—  Zónadijszabás Ausztriában. Boldogult B a r o s s  
Gábor nagy müvére, a vasúti zónadíjszabásra irigy
kedve tekintenek az európai nemzetek. Oroszország 
lett első utánzója Magyarországnak a vasúti zóna
dijszabás terén. Ausztria államvasutai sem térhettek 
ki a merész újítás elöl; a magyar zónadíjszabással 
egyidejűleg az osztrák államvasulakon a Cedik-féle 
krajcáros díjszabás léptettetett életbe, a melynél az 
alapösszeget a III. osztály kilométerenkint egy kraj
cárt tevő viteldija képezte. A krajcáros díjszabás a 
viteldij kiszámításának egyszerűségénél fogva igen 
előnyösnek mutatkozott, ámde a távolsági forgalom
ban, sőt részben a szomszédos forgalomban is a 
magyar zónarendszer olcsóság tekintetében fölötte 
áll az osztrák krajcáros díjszabásnak. Az osztrák 
kormány azonban csak mézesmadzagnak alkalmazta 
ezt a rendszert, mert már 1892-ben behozta a menet
jegy-bélyeget, sőt egyes relációkban, a melyeknél a 
verseny-viszony nem kényszerítette a krajcáros díj
szabás fenntartására a személyszállítási díjakat többé- 
kevésbbé felemelte. Végre az állam íiskális érdekei 
rákényszerítették a szomszédot a zónadíjszabásra. Az 
uj díjszabás ez évi szeptember 1 -én lép életbe, s 
alakilag megegyezik zónarendszerünkkel, lényegileg 
azonben attól abban tér el, hogy a szomszédos for
galomban semmi különös előnyt az utazóknak nem 
nyújt, a távolsági forgalomban a zónákat a végtelenig! 
számítja, így tehát a magyar zónadíjszabásnál a 
szomszédos és távoli forgalomban drágább. Az uj 
díjszabályzat a fokozatos tarifa jellegével bír, vagyis 
a távolforgalomban fokonkínt mérsékli a viteldíjat, 
de a mérséklés csak a 300 kilométert meghaladó 
távolságban ölt nagyobb arányokat.

—  >Millenium< név alatt az államvasutak fenn
hatósága és annak budapesti városi menetjegyirodája 
vezetése alatt egy oly vállalat alakult, mely a jövő 
évben Budapesten tartandó Ezredéves Országos Kiál
lítást meglátogatók részére módot nyújt kedvezmé
nyes vasúti utazásra és mérsékelt áru, már most biz
tosított elszállásolásra és ellátásra és pedig az utób
bit az összes előkelő vendéglőkben és kávéházakban 
úgy a főváros, mint a kiállítás területén. Összkölt
ségek a vasúti meneltéri jegygyei és 2, 3, 4 és 5 napi 
teljes ellátással 12 írttól felfelé. A másik figyelemre 
méltó előnye a fenti vállalatnak az hogy a kibocsá
tandó füzetek kiegyenlítésére részletfizetést köt ki, 
illetve enged meg. Különben utalunk a szerkesztőség
ünkben is kapható felhívásra.

Felhívás Magyaroszág' gazdakö- 
zönségéliez.

Az 1895. évi Vili. t.-c. a f. évi november hó 20. 
és 30-ika közt Magyarország területén általános 
mezőgazdasági statisztikai összeírást rendelt el. Nem
csak a kormány óhajtása volt ez, hanem hazánk gaz
daközönségének is évek óta hangoztatott kívánsága.

A tengertuli nagy gabonatermesztő országok 
versenye s a termények árának rendkívüli hanyat
lása Európaszerte, évröl-évre nehezebbé teszi a mező- 
gazdaság helyzetét. Súlyosan érezzük mi is ezt a vál
ságot s a kormány és a társadalom válvetett erőfe
szítésére van szükség, hogy megállhassunk a mos
tani viszonyok között s megvethessük a mezőgazda
ság újabb virágzásának alapját.

De arra, hogy helyesen tűzzük ki a célt s jól 
válaszszuk meg az utakat és módokat a helyzet javí
tására, szükségünk van a hazai viszonyok és állapo 
tok beható, alapos megismerésére, a mit azonban
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nem érhetünk el máskép, mint egy lelkiismeretes, 
pontos, részletes statisztikai összeírás segítségével.

Beláttft ezt a mezőgazdasági érdekek minden 
igaz barátja és illetékes képviselője ; belátták legki
válóbb gazdáink, belátták a gazdasági egyesületek, 
belátta a kormány. A törvényhozás pedig áldozatot 
nem kiméivé, pártkülönbség nélkül, ritka egyértelmű
séggel szavazta meg a nagyterjedelmü adatgyűjtés és 
feldolgozás költségeit.

Lesz-é haszna az áldozatnak? Lesz e sikere a 
fáradozásnak ? Az egyedül a gazdaközönségtől függ! 
Ha a valóságnak teljesen megfelelő adatokat nyerünk 
megvethetjük azt a biztos alapot, melyre nyugodtan 
építhetünk, de ha a valóságtól eltérő, hamis adatok 
folynak be, nemcsak a sok költség, munka, fáradozás 
vesz kárba, hanem a magyar mezőgazdaság felvirá
goztatásán fáradó hatóságok és szakkörök annak a 
veszélynek is ki lesznek téve, hogy a valótlan ada
tokból félrevezettetve, hasznos helyett, káros intéz
kedéseket tesznek.

Az adatok bevallásánál tehát legelső feltétel a 
teljes őszinteség. A titkolózással gazdaközönségünk 
csak magának ártana ; olyanforma volná ez. mintha 
a beteg azon igyekeznék, hogy az orvos valahogy el 
ne találja baját, hanem egészen más betegség ellen 
gyógyítsa.

A tiszta valóságnak bevallásából senkire semmi
féle kár vagy hátrány nem háramlik. Felkérem 
ennélfogva a hazai gazdaközönséget, hogy ha netalán 
itt-ott olyan balvélemények támadnának, hogy ez az 
összeírás adóztatási célból történik, világosítsák 
fel a tévelygőket és félrevezetőiteket s magyarázzák 
meg. hogy ezek az adatok kizárólág a mezőgazdaság 
és a földmíveló-nép érdekében gyüjtetnek ; adóhiva
talok vagy más pénzügyi hatóságok még csak látni 
sem fogjak ezeket; szóval a mezőgazdasági statisz
tikai összeírás nincs összekötve semmiféle adózta
tási céllal.

De felkérem gazdaközönségünket, ügyeljen arra 
is, nehogy egyesek tréfából vagy hiúságból valljanak 
he hamis adatokat s az ily kicsinyes, nevetséges 
emberi gyarlóságok meghiúsítsák a nagy, országos 
mű sikerét.

A mezőgazdasági statisztikai összeírás az egész*, 
nagy gazdaközönség buzgó, tevékeny közremüködóso 
nélkül eredményes nem lehet. Az ország és saját 
érdekük egyaránt kívánja, hogy tegyenek meg minden 
lehetőt a munkálat érdekében. Minden gazdálkodó 
már jó előre tekintsen körül figyelmesen gazdaságá
ban, jegyezgesse fel, hogy mennyi földön gazdálkodik, 
mennyi és milyen gazdasági eszköze, házi állata, 
stb. van, hogy annak idején egész pontosan jelent
hesse be az adatokat az összeíró ügynöknek.

Az egész összeirási munkálatban legfontosabb 
személy az összeíró ügynök. Kivánátos, hogy erre 
az igen fontos állásra a legintelligensebb gazdák, 
birtokosok vállalkozzanak. Nem alázza ezzel meg 
magát senki, legyen bármily nagy úr, vagy előkelő 
személyiség. Sőt dicsőséget szerez vele, mert polgári 
kötelességet híven teljesíteni s oszlályérdeket tisztes 
munkával szolgálni: csak emelhet mindenkit a köz- 
becsülésben. Ne engedjék gazdáink, hogy összeíró 
ügynökökül olyanok alkalmaztassanak, kik a földmi 
vetéshez csak alig értenek, vagy ha értenek is, nin
csenek közvetlenül összeforrva a mezőgazdaság érde
kével. Az öntevékenységre a legszebb alkalom kínál
kozik, mutassák meg gazdáink, hogy abban a nagy 
és fontos társadalmi osztályban, melyet ők képvisel
nek, van elég közszellem, van elég értelmiség, van 
elég buzgóság s mikor saját javuk, boldogulásuk 
forog szóban, nem állnak félre összedugott kézzel.

A magyar gazdaközönségnek nemcsak hazafisá- 
gára, hanem saját jól felfogott érdekére hivatkozom 
s gazdáinkat a legelsőtől a legutolsóig teljes bizalom
mal kérem fel, hogy a mezőgazdasági statisztikai 
összeírás nagy munkáját minden kitelhető módon 
támogatni és előmozdítani szíveskedjenek.

B u d a p e s t , 1895. julius hó 19.-én.
Gr. Festetits Andor, s. k.

íüldmivelésügyi m. kir. minister.

I r o d a l o m .
Szülök figyelmébe. Rég ismert igazság, hogy a 

világ ismerete egyaránt műveli a kedélyt és a szelle
met s hogy igazán művelt ember a világ ismerete nél
kül alig képzelhető el. Minden szülő tehát bizonyára 
örömmel fogja megragadni az alkalmat, hogy gyerme
kének olcsó pénzért olyan ajándékot vegyen, melyből 
a világot kellemesen szórakozva és mégis híven meg
ismerheti. E díszmü összesen 1 6  füzetben 2 5 6

fényképet fog tartalmazni a világ minden tájáról. Min- 
denik cgy-egy eredeti fényképfelvétel a világ legszebb

______  1896. augusztus 11. 3
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helyeiről. Falvak és városok, hegységek és síkságok, 
folyók és tengerek, sziklás bércek és viz-zuhatagok, jég
borította Gletscher-ormok és forró vizet $kádó Geizi- 
rek, valamint az építészet, festészet és szobrászat műre
mekei vannak e képsorozatban egy-egy rövid, de élet- 
teljes és érdekes magyarázó szöveggel, élethü, fénykép 
felvételekben ismertetve Minden füzet 16 fényképet 
tartalmaz s vidékre való küldéssel együtt nem kerül 
többe 35 krnal. Az egész mű (16 füzet) előfizetési ara 
5 írt 6o  kr. Az előfizetési pénzek az Egyetértés kiadó- 
hivatalába küldendők. Eddig a műből 6 füzet jelent 
meg. A 6-ik füzet a következő oldalas fényképmásola- 
latokat tartalmazza : A börze Párisban. — Innsbruck.
— Haddon Hall, Angolország. — A börze Brüsszelben.
— A  »Tower of London*. — A hamburgi kikötő, 
Németország. — A sixtusi kápolna, Vatikán Róma. — 
Genf, Svájcz. — A fórum, Róma. — Abbodsford. 
Skóthon. — A  mahmudiyah csatorna, Egyptom. - -  
Népkert és Theseum, Bécs. — Konstantinápoly és a 
Bosporus, Törökország. — A  Ponté-Vechio, Firenze, 
Olaszország. — Brassó, Magyarország, Erdély. — 
Cliffe House és Seal-Rocks, aranykapu, California.

Ibank r.-társaság javára Krausz Zsigmond ellen HOO frt 
s jár. erejé g foganatosított kielégítési végrehajtás 

I útján lefoglalt és 487 frt 70 krra becsült mindenféle 
szoba- és házi bútorok, ágyneműből álló igóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szl.-mártonj kir. 
jbiróságnak 2817 — 1895. számú végzése folytan -KíO 
frt tőkekövetelés, ennek 1895. évi március lu> 20-ik 
napjától járó (J°/o kamatai és eddig összesen 9í Irt 
40 krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
Krausz Zsigmondnál Turóc-Szt.-Mártonban leendő 
eszközlésére 1895. évi augusztus hó 22-ik napjának 
d. e. 10 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-c . 10/. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöb
bet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. augusztus 3-án.
Zathureczky Jenő.

kir jbirósági végrehajtó.___

Hirdetmény.
• Dobrovits László és társai tömören hajlított 

fabútorgyár részvénytársaság Turócz-Szt-Márt ónban* 
1895. június hó 20 án tartott rendkívüli közgyűlé
sében felszámolás általi feloszlását batároztu 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 ós társai

tömören hajIítol t fabútorgyár részv.-társaság 
Turóe-Szent-Mártoiilmii- 

i u a ■/. ír a l »  m ú k  t l a  u J a i
mint felszámolók.

1895. uguszlus 11. 32. szám.

Alakult 1888-ban. A la k u lt IHliS-hun.

Cs. kir. szab.

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

Foulárd-8elyemet 60 krtól 3 frt 35 krig méte
renként — japáni, chinai, s. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, feliér és színes, 
Henneberg selyemet 35 krtól 14 frt 05 krig rnéteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázottakat, damasztot 
s. a. t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 
szín és mintázattal s. a. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
l I c n i i e l i e i 'K  €«i. (cs. k. udvarszallitó) H e ly e m  
gyárit Xiirielilicm . Svájcba címzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra ő kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
telnek.

Adriai biztosító Társulat Triesztben.
( E i v m i o n s  - ^ .d .r ia , t i c a ,  d .i  S i.c -u .r ta ,.)

Va g y o n k i mu t a t á s .
Életbiztosítási osztály. A) mérlegszámla 1894. december 31-én.

Árverési hirdetmény.
• Dobrovits 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 fabúlorgvár tartozékával 
együtt f. évi szeptember 9-én d e. 10 órakor a gyár 
irodájában. Turóc-Szt.-Márlonban, a helybeli kir. 
közjegyző által megtartandó nyilvános árverésen fog 
a legtöbbel ígérőnek eladatni. Az árverés feltételei 
a gyár irodájában Türócz-Szt.-Mártonbun megte
kinthetők.

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

tömören hajlított fabutorgyár részv.-társaság 
Tui'óc-Szenl-.'MáitonliHn- 

iSitr.K a l ó  Miiül l a t i j a i
mint felszámolók.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 

102. §-a értein.ében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1895. évi 
2376. számú végzése következtében Dr. Strausz Mózes 
ügyvéd által képviselt »Elsö cseh dugasz-kés/.ítő- 
vállalat* Raudniczban javára Merzl József jahodníki 
lakos ellen 94 frt 20 kr. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás útján lefoglalt és 551 frt 50 
krra becsült szobabútorok, 1 dugaszoló-gép, 1 pléh- 
fogas és 16.150 drb. üvegből álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tek. turóc-szt.-mártoni kir. 
jbiróságnak 2907— 1895. számú végzése folytán 94 frt 
10 kr. tőkekövetelés, ennek 1895. évi január hó 17. 
napjától jaró G°/o kamatai és eddig összesen 27 
frt 26 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Merzl Józsefnél Jabodnikon leendő eszközlé
sére 1895. évi augusztus ho 21-ik napjának délelőtti 
10 órája határidőül kit űzeti k és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-o. 107. és 108. 
§ a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kell Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. augusztus 3-án.
Zathureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.

295. hz. 1805.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. I. c. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tek. luróc-szt.-márloni kir. jbiróság 1895. évi 2417. 
számú végzése következtében Dr. Vanovics János 
ügyvéd által képviselt .Tatra* felsőinagyarországi

V  A  t i  1  «  \  : T  F  I I  i:  IC  .forint k r forint kr.
Ingatlanok Trieszt-, Bécs-, Brünn-, Buda- Külön nyeremény-tartalék............................. 0 0 0 .0 0 0 _

pest-. Milano- és Velenczében.................... 2.918.700 . — Rendelkezésre álló t a r t a lé k ......................... 326.000 _
Értékpapírok az A) részletezés szerint . . 12.081.733 — Tartalék árfolyamingadozások számára . . 420,918 87
Jclzálog-külcsün................................................ 2 1 .8 8 8 90 Díjtartalék........................................................... 10.003,059 48
Szerzett járadékok és t ő k é k ......................... 18.980 80 244,917 04
Kötvényekre adott e l ő l e g e k ......................... 1.862,683 43 Nyeremény osztalékkal biztosítottak számára
Különféle ügynökségek.................................. -104.219 85 kiszolgáltatandó osztalékok......................... 8,576 08
Különféle társulatoknál................................... 281,201- 0 1 Különféle tá rsu la tok ....................  . . . 376,707 03
Társasági összigazgatás (f.-számla egyen 1.) 340,823 47 01,042 14
Különféle a d ó so k n á l....................................... 12.981 78
Átvitt jutalékok és szervezési költségek . . — — —

18.010,281 Ki 18 046,281 84

Elemi biztosítási  osztály.
B) Mérlegszámla 1894. december 31-én (Az életbiztosítási osztály kivételével.)

üszlr. ért. Osztr. ért.
forint kr forint kr.

Künnlevő részvény b e f iz e té s e k .................... 2 . 10 0 ,0 0 0 — Részvénytőke ....................................................... 4.000.(XX) -
Váltótárcza és bankutalványok.................... 103,114 10 Nyeremény tartalékalap................................... 1.241.692 49
Értékpapírok a B) részletezés szerint . ■ . 3.971.112 — Rendelkezésre álló tarta lék* ......................... 325,000 -
Ingatlanok T r ie s z t b e n ......................... 330 000 — Tartalék árfolyamingadozások számára . . 297.009 73
Pénztár-állomány az igazgatóságnál és a Díjtartalék lüzkárbizlositásokra.................... 1.702,291 30

vezérügynökségeknél .................................. 101.907 51 » szállítmány-biztosításokra . . • 81.305 8 6

Jelzálog-kölcsön ............................................. 1,0 0 0 — T ü zk á rlar la lék .................................................. 417,917 _
Értékpapírokra adott kölcsön ök .................... 34.883 05 72,070 0 2

Követelések hitelintézetek, takarékpénztárak Takarék- és ellátási pénztár a társulati tiszt-
és bankároknál ............................................. 1.050,633 72 viselők szá m á ra ............................................. 423,984 67

Különféle adósok ....................................... 184,030 37 Klelbiztositási osztály (folyó számla) . . . 340.823 47
Vezérügynökségek ia 1.-számIák egyenl.) 998,235 2 1 Különféle biztosító in tézetek ......................... 632,874 87
Föügynökségck » > 101,791 57 Kel nem vett o s z t a lé k o k .............................. 2.057 _
Kerületi ügynökségek - . » 11.435 07 Osztalék az 1893. é v b e n ................................... 248.000 _
Különféle biztositó tá rsa sá g o k .................... 438.492 52 Igazgatók számvizsgálók illetéke . . . . 41.270 13
Ingóságok és biztosítási táblácskák az igaz- Különféle h i t e l e z ő k ........................................ 298,273 05

gatóságnál és az ügynökségeknél . . . — — —. Álvitel az 1894. é v b e n .................................... 3.300 29
Átvitt jutalékok és szervezési költségek .

10.092.012 38

10.092.042 38 ♦Tartalék 1893. dec. 31. frt. 5J0, 000
1894. dcc. 31. gyarapodott » 150.000

Későbbi években befolyó dijak összege . 23.313 110 82 frt. 050.000
melynek fele az é lelősz Iá ly va-
gyonában van bekebelezve » 325.000

Irt. 325.000

Trieszt, 1895 május havában.

Glanstátteni dr. Albert Ágost,

Számvizsgálók

Frigyestül A dolf*, vezértitkár.
Az igazgatóság :

Morpurgo Mark, Neumann Henrik. Ralli Pál, Reinelt B, Salem H. 

Afenüuli György, Pojai Alberti Emil. Párisi József.

M agyarországi o sztá ly  :

Budapest, IV. kerület, váci-utca 9. szám
Báró Podmaniczky Frigyes,

intéző.

a., saját házában.
Lichtenberger J

vczérlilkár.
Frigyessi M.

titkár.

Részletes zárszámadási jelentősek ős kimutatások az alanti kerületi főügynokségnél kaphatók, 
ahol bármtly felvtlágos.tások a legnagyobb készséggel adatnak, ős élet-, ,uz- és szállítmány-biztosítások
az .Adria biztosító társulat*: iéohi7tí««i»áamir «. . n«n ___ * ..............................  .
biztosítások
legolcsóbb díjak melleit fogadlalnak el

„  R'Bbtztositások a .Deli jég- ós viszont-biztosito-társasag. és baleset elleni
Nemzet,ko* i ha,le8et ellen biztosító részvény-társaság- számára a legelőnyösebb feltételek és

Turóc-Szt-Mártoni képviselőség! „Tatra" felsömagyarországi bank részv.-társaság.
Turóc-szt.-martoni Magyar Nyomda — Monkóczi Kerencne.
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