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Jubiláló iskola.
A znióváraijai állami tanítóképző intézet 

f. é. november hó 7-én ünnepli meg huszonöt 
évi fennállásának jubileumát. Olyan korban 
élünk, midőn egy-egy jubileumi ünnepség már 
úgyszólván mindennapos számba megy. fel
tűnést nem kell s a legközvetelienebbül érin
tetteken kivül alig vonja valakinek figyelmét, 
érdeklődését magára. így az állami tanítóképző 
intézetek jubileumai is csendesen, zajtalanul 
hangzanak el, legfeljebb az a város, a melyben 
vannak, ölt ünnepi színt magára; szélesebb 
körök alig vesznek tudomást róluk s mind
össze egy-két fővárosi lap vidéki rovatában 
közölt néhány s a szerkesztő által a hely 
szűke miatt erősen megnyirbált sor örökíti 
meg — ha ugyan megörökítés ez —  az öröm- 
ünnepekeh Még a pedagógiai lapok is csak a 
vegyesek rovatában, a legsoványabb petit- 
betűkkel foglalkoznak e jubileumokkal.

Hál oly jelenléktelen dolog a magyar 
állami tanítóképzés huszonötéves fennállásának 
az emlékünnepe? Hát oly jelenléktelen az a 
munka, a melyet az állami tanítóképzők 25 év 
óta becsülettel végeztek? Nem bocsátkozunk 
itt annak fejtegetésébe, mily fontos állást tölt 
be a népiskolai tanító, mert unalmas dolog ez 
sok ember előtt. A kik a néptanítói állás fon
tosságát elismerik — kevesen vannak — . 
azoknak felesleges erről beszélnünk, a kik el 
nem ismerik, hanem a tanítói a legalacsonyabb, 
legkevesebb jövedelmet hajtó foglalkozást végző 
egyénnek tartják —  sokan vannak — , azok
nak úgy is hiába beszélnénk. A régi görögök
nél a gyermekek mellé állított pedagógus rab
szolga volt, sokan még most is, évezredek 
múltával, annak szeretnék tekinteni. Ámde 
rabszolga nem fog szabad polgárokat nevelni, 
mert a ki valakit nevelni akar — mondja 
Rousseau — annak mindenekelőtt magának 
kell neveltnek lennie. Ha tehát a jövő nem
zedéktől vallásosságot, hazaszer.teetet, jó erköl
csöket, munkakedvet s más egyéb erényeket 
várunk, akkor előbb magát a tanítót kell eme 
jó tulajdonságokkal felruházni. A chinaiak az

előkelő gyermekek hibáiért a nevelőt büntet
ték; Sallzmann pedig ezeket mondja: »Növen- 
déke minden hibájának okát saját kebelében 
keresse a nevelő.« Épp ezért ha gyermekeink 
sorsát szívünkön viseljük, nem tekinthetjük a 
tanítót közönséges egyénnek, sőt ellenkezőleg 
lelkünk mélyében megvagyunk győződve, hogy 
ők, a néptanítók fogják a jövendő Magyar- 
országot, s azt a bizonyos »jobb kort, mely 
után buzgó imádság epedez* megteremteni s 
ha ezt megteszik, az első és legnagyobb érdem 
azon intézeteké, a melyek a tanítóságot erre 
kiképezték, ezen hivatás betöltésére képessé 
tették. Hosszadalmas volna fejtegetni, meny
nyire feleltek meg a magyar állami tanító
képzők hivatásuknak az elmúlt 25 év alatt, 
ám hasonlítsuk össze — a kik még erre emlé
kezhetünk — az állami lanítóképzők felállítása 
előtti néptanítói kart a mostanival: s azonnal 
tisztán áll előttünk az óriási munka, a melyet 
ez intézetek végeztek.

Az állami tanítóképzők jubileumai alkal
mával tehát őszinte háiaérzettel és tisztelettel 
kell megemlékeznünk e derék intézetekről. 
Minket mindenesetre legközelebb érdekel a 
znióváraijai áll. tanítóképző intézetnek most, 
november 7-én tartandó emlékünnepe. S ha 
már országszerte oly zajtalanul, alig észrevé
t e l e  hangzanak is el a tanítóképzők ünnep
ségei, tegyük mi a zniói jubileumot díszes, 
lélekemelő s az egész megye által felkarolt 
ünneppé! Mert nem lehet közönyös nekünk 
ez intézet, a mely védőbástyája a felvidéki 
magyarságnak, a mely melegágya a majdan 
átplántálandó tiszta hazafiúi érzéseknek.

A zniói állami tanítóképző múltja valóban 
nehéz küzdelmekkel volt teljes. Elmondhatja 
Berzsenyivel: »Sok Charybdis közt, sok ezer 
veszélyben izzada orcám*. A nagy közönség
nek ritkán van tudomása azon nehézségekről, 
akadályokról, melyeket egy-egy iskolának le 
kell győznie. Messziről tekintve, az Lkola nyu
godtan halad útján, éppen úgy, mini a hajó a 
sík tengeren, melynek haladását a messzi 
partról szemléljük. A hajó látszólag csendesen 
evez tova, mi nem ludjuk a messzi partról1

nézve, mint dagadnak, feszülnek, szakadoznak 
a hajó vitorlái, mint recsegnek, ropognak egyes 
alkotórészei; mily erőfeszítő munkát végeínwfr-~- 
a hajósok, hogy a tenger hullámaival meg- 
küzdhessenek. Mi mindebből semmit sem látunk, 
a mi szemünkben nyugodtan, háboríllanul 
halad a hajó. Nem mondok túlzást, midőn azt 
állítom, hogy talán az ország összes állami 
tanítóképzői közül a legnehezebb sorsa volt a 
znióinak. Ezt bizonyítja az a sok és gyakori 
személyvállozás is az intézet tanári karában. 
Kevés kivétellel majd minden tanára alig töl
tött Znión egy-két évet, már is »jobb hazába* 
igyekezett. Tényleg a kis, félreeső Znióváralja 
nem képes mindazon előnyöket nyújtani a 
képzőintézeti tanerőknek, melyekben például 
a Losoncon, Léván, Pozsonyban, Aradon s 
más helyeken elhelyezett tanítóképzők bőven 
részesülhetnek. Pedig a gyakori személyválto- 
zás a lanteslületben sehogy sem válhatik vala
mely iskola előnyére. Nem szabad tehát mere
ven elitélnünk a tanári karnak azon mozgal
mát, melyet pár évvel ezelőtt a zniói képzőnek 
más nagyobb városba való áthelyeztetése érde
kében indítani megkisérlett. Viszont azonban 
Turócvármegyének s különösen Znióváraljának 
is elengedhetetlen szüksége van e fontos inté
zetre s így semmi esetre sem nézhette össze
tett kezekkel, hogy eme nagy közmívelődési 
tényező oly helyre tétessek, .a ho! talán keve
sebb szükség volna reá. Turócvárinegyében 
nem apasztani, hanem inkább szaporítani kell 
a magyar kubúr-intézménveket.

Tény az, hogy ezen intézet, dacára nehéz 
helyzetének, sikerrel oldotta meg nagy jelen
tőségű feladatát, tény az, hogy úgy igazgató
tanácsa, mint eddigi igazgatói és tanárai min
dent megtettek az intézet felvirágoztatása 
érdekében. Mutassuk meg tehát most, hogy 
tényleg fontos tényezőnek tartjuk a zniói tanító
képzőt. Jelenjünk meg tömegesen örömünnepén, 
hogy szívünk egész melegével üdvözölhessük 
a hazai kultúrának negyedszázados harcban 
megedzetl eme bajnokát.

Boldis Ignác.

A  „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
Idegen könnyek.

Irta: Újlaki Antal.
— A ‘ Felvidéki Híradó* eredeti tárcája —

I.
Baróti Pálnak határozottan kellemetlen volt az 

utolsó nehány nap. Életének az a korszaka volt ez, midőn 
szakítani akart nejével, hogy egy másik nővel kösse 
össze életét. Naponkint drámák játszódtak le, amelyek
nek áldozata fiatal neje volt, egy halvány arcú, töré
keny, szenvedő nő. a kinek arca félelmesen hasonlított 
a megfeszített Jézus lábainál térdeplő Máriához, a szen
vedő női nem ez örök típusához. A ki pedig a dráma 
többi szereplőire kiváncsi, 'az menjen el a kaszinóba, a 
jourokra, a kávéházakba s ha fiilhegygyel is, de hall
gassa meg, hogy mit beszél a város, melynek egész 
lakossága staffage-ul szolgál e drámához. Az unalomig 
sokat beszéltek Baróti Pálnak válásáról. Szánták a 
szenvedő asszonyt és szidták ő t ; kegyetlennek, szívtelen 
nek nevezték. Sőt némelyek úgy beszéltek róla, mint 
valami gazemberről s az emberek, mikor utána néztek 
ökölre szorították a kezüket, mikor végig ment az utcán, 
az asszonynép pedig a boltajtóból vagy ablakból nézte 
s azt sugdosták egymásnak :

—  Ott megy . . . .

Baróti Pál pedig az ő nagy megfeledkezésében 
mindezt nem vette észre, bárha kellemetlen érzések bán
tották, melyek miatt olykor kimerülést érzett. Ilyenkor 
arra a másikra gondolt s a gyönyör eifeledtette vele 
minden keserűségét. Uj szerelmesét angyalnak képzelte, 
a ki kiterjesztett szárnyakkal var reá, hogy a boldog
ság egébe repüljön vele.

Ilyenkor lázas megfeledkezésében, egészen önkény
telenül, szinte hangosan szólt:

— Megyek, sietek már !
Nehezen szánta rá magát, hogy még egyszer 

találkozzék nejével. Az asszony zokogott s ez olyan 
unalmas volt Baróti Pálnak, alig tudta visszatartani 
ásítását.

Az emberek azt mondták, kőből van a szive. 
Nem érzett semmi elérzékenyülést. Hidegen hagyták 
neje könnyei, aki félájultan borult ősz atya karjai közé. 
Az agg ember egyre vigasztalta :

— Még jóra fordulhat minden, Pál 22 éves korá
ban házasodott. Nem szenvedett még és nem csalódott, 
hogy értené meg hát a te könnyeidet ?

Baróti Pál könnyebbitlten lélekzett föl mikor kint 
volt az utcán. Azt hitte, az öreg jelenetezni fog. Lelő- 
véssel, vagy effélével íog fenyegetőzni. Az öreg Csu- 
csi Ferenc bizonyította, hogy higgadt ember, aki belátja, 
hogy faxnik nem érnek semmit. Végre ő  gyerekfővel 
házasodott, nem a saját jóvoltából, hanem azért, mert 
egyszerűen összeházasítottak. Mikor észrevette, hogy

nem szereti nejét, hanem egy más. nőért rajong a szen
vedély egész hatalmával, nem alacoskodott egy percig 
sem a neje előtt, hanem elébe állott nyílt homlokkal :

— Megesküdtem, hogy hűséges férjed leszek, bevál
tom szavamat, de színlelni nem tudok, közlöm tehát 
veled, hogy Való Annát szeretem.

Az asszony első pillanatban, mintha sóbálványnyá 
változott volna. Fejébe szállt a vére és szemébe a 
könnye. Percig szótlanul néztek egymásra. Akkor az 
asszony megszóllak, arca zavarodott volt, a szive' fájt, 
mintha éles késekkel vagdalnák, hangja vibrált :

— Visszaadom a szabadságod. Eredj utadra.
Ekkor már hideg reszketés fogta el és félig zokogva

fejezte be :
— Pedig milyen nagyon, nagyon szerettelek.
Ez volt az első jelenet.
Azután következtek a viharok. Az rohamában 

egyik percben megbánta, hogy visszaadta férjének a 
szabadságát s mikor az, egyszer pezsgős állapotban 
megölelte, kacagva kérdezte !

— U gy-e most már sohasem hagysz el. Örökre 
engem, csakis engem szeretsz ?

Máskor pedig kergette :
—  Eredj, pusztulj, ne lássalak !
És Baróti Pál ment, Csucsi Ilka pedig, mintegy 

összetört, hideg, fehér márványszobor omlott ősz átyja 
lábaihoz, a ki öreges felindulásában azt zokogta -félig 
vigasztaláskép, félig m eggyőződésből:



Sik  k a s z t o k .
Az Óceánban vannak bizonyos tulipán fajra emlé

keztető virágok, az úgynevezett aktiniák, melyek olykor
olykor kinyitják kelyheiket, kinyújtják himszálaikat és 
az odasiető ostoba halacskákat irgalmatlanul elnyelik.

A társadalom szintén bir ilyen aktiniákkal. A divat, 
a beteges fényűzés csápjai ezek, melyek irgalmatlanul 
magukhoz ragadják a gyönge lelküeket, hogy tönkre 
tegyék azoknak becsületét, nyugalmát, életét.

S a mig az eltántorodott bűnösöket megnyug
vással, sőt sokan kárörömmel látják az igazságszolgál
tatás hatalmában, addig vajmi kevesen törődnek a baj 
gyökeres orvoslásával. Vajmi kevesen gondolkoznak a 
modus vivendi fölött, hogy a megtántorodásnak elejét 
vegyék és kiirtsák a társadalom testén élősködő férgeket.

Nem a közönséges emberi gonoszságon sarkallik 
mindig a bűn. Nem egyedül a hajlam szüli a vétkes 
cselekedeteket. Az alkalom, az a nagy keritő-mester 
a legtöbb rosznak a forrása és különösen az a körül
mény, hogy exponált, pénzforgalmat közvetítő állásokra 
szegény embereket helyez az államhatalom, a kiknek 
silány fizetésükből az állásukkal együtt járó dekórum
ból csupán a száraz kenyérre jut gyakran.

Noha a bonton megköveteli a szerencsétlenektől, 
hogy bizonyos fényt, bizonyos jólétet is szimuláljanak, 
mivel ők államtisztviselők és tényezői az államgépezet 
hatalmának, fényének, rangjának. A legvisszásabb hely
zeteket, a legellentétesebb viszonyokat tapasztalhatjuk 
az állami tisztviselők állása és dotációja között. Mig 
egy könyvelő minden nagyobb kvalifikáció, minden 
lélekölő szellemi munka nélkül játszva éri el a nagy 
fizetést, addig egy adótárnok, a kinek kezén gyakran 
százezrek mennek keresztül, évek hosszú során eped a 
silány előléptetésért.

A számokkal agyonkínzott ember gyakran elke
seredik. A csengő pénz elvakítja, látja családja nyo
morúságát, tapasztalja, hogy mások nálánál — sokkal 
könnyebben • szerzik meg a kényelmet s egyszerre 
kinyitja kezét a tiltott gyümölcs után és gazemberré lesz.

Mit nyer vele ? Börtönt. De mi nem tehetünk 
róla, ha az aradi sikkasztás alkalmával ismét a ferde 
rendszer jut eszünkbe inkább, mint egy rósz útra tévedt 
ember bűnhődése. Nem tehetünk róla, ha fájdalmasan 
észleljük, hogy a napi lapokban rovatot kivívott sik
kasztok cselekedeteinek rugóját a legtöbb esetben nem 
az emberi romlottságban, hanem a szerencsétlen áldo
zatok kínos helyzetében keressük. Ideje volna már, 
hogy a kormány belátná, miszerint a nehéz munkát 
végző napszámosnak több bért kell fizetnie, ha azt 
nem akarja, hogy az a napszámos lopással pótolja ki 
fizetését.

A mai kor jellemző vonása a becsületérzés álta
lános meglazulása.

Szomorú dolog. Nemsokára oda jutunk, hogy a 
becsületet érdemnek tekintjük és Diogenes szerint lám
pával keressük az embert. De ha el is ismerjük, hogy 
az erkölcsük ilyen sülyedése úgyszólván a levegőben 
van s e szempontból nem vonható érte felelősségre 
senki sem, másrészről be kell latnunk azt is, miszerint 
több oly tényező működik közre, mely ezen erkölcsi 
lazulást fejleszti, elősegíti s melyet alkalmas eszközök- i 
kel ki lehetne küszöbölni. * II.

2 Turóc-Szent-Márton,____
Első sorban Is oda kellene hatni az államnak, 

hogy bizalmi állásokra, különösen a hol pénzkezelésre) 
van szó, jobban dotált tisztviselőket nevezzen ki. A > 
éhes, az éhség kínjaitól gyötörtetik s bizonyára túllépi 
a határt, a mértéktelenség korlátáit, ha terített aszta - 
hoz ültetik. Ha az egyszerű kereskedő dusásan díjazza 
a maga emberét, az államnak is ezt kell megcse
lekednie.

Másodsorban az ellenőrzésre kellene nagyo 
súlyt fektetni. Nem vagyunk szakemberek és igy az 
ellenőrzés szabályait boncolgatni nem lehet hivatásunk. 
De laikus ésszel is fölérhető, hogy jó és lelkiismeretes, 
minden körülményre kiterjedő és gyakrabban fogana
tosított vizsgálatok után, nem vált volna lehetővé egy 
majdnem száz ezer forintra rúgó sikkasztást évekig 
eltitkolni.

Végül magának a társadalomnak is kötelessége 
lenne, hogy oiyan gyanús egyénekkel, a kik jóval 
többet költenek ismeretes jövedelmüknél, ne elégedjék 
meg a nemtörődömség konvencionális civével, de legott 
szakítsa meg az érintkezést, tagadja meg velük a 
közösséget és igy a sújtó igazságnak mintegy útmuta
tást adjon a bűnös feltalálására.

A törvényhozásnak pedig mielőbb gondoskodnia 
kell, hogy a felburjánzott sikkasztás bűntetteit szigo
rúbban torolja meg, mint az eddig dívott törvény.

Igazgatók és felügyelők 
felelőssége.*)

( S z . )  A részvényjog leghomályosabb részét a 
részvénytársuiati igazgatóság és felügyelő-bizottság fele
lősségre vonásáról intézkedő határozmányok képezik. 
A magyar kereskedelmi törvény 189. §-a csak az eset-1  
ben állapítja meg az igazgatóság tagjai ellenében a 
kárkövetelés jogát, ha azok megbízásuk határain túl
mennek, vagy a törvény, illetve alapszabályok ellen 
cselekesznek, minélfogva c határozmányt többen akként 
értelmezik, hogy az igazgatósági tagok csak a törvény, 
az alapszabályok vagy közgyűlési határozatok által 
tiltott cselekményekért, illetve ezekbe ütköző mulasztá
sokért vonhatók felelősségre. A német részvénytörvény 
241. §-a már tovább megy, amennyiben követeli, hogy 
az igazgatóság tcendőioen a rendes üzletember gon
dosságával tartozik eljárni, mit ha nem tenne, cselek
vései, illetve mulasztásai altat okozott kárért a károsult 
által felelősségre vonható. Az 1867. julius 24 iki francia 
törvény 44. cikkelye szerint az igazgatóság nemcsak a 
törvény megsértéséért, hanam hivataloskodása körében 
elkövetett hibákért is hclytallani köteles, mig a belga 
törvény az ügyvitelben elkövetett mulasztásokat és 
elnézéseket is a felelősségre vonhatás okai közt 
említi fel.

Feltűnő, hogy a magyar kereskedelmi törvény a 
felügyelő-bizottság felelősségre vonását szabatosabban 
határozza meg, amennyiben a 195. § bán felsorolt ősz- 
szes teendők bármelyikének elmulasztása esetére a 
196. §. a felügyelő-bizottság tagjait egyetemleges kár
térítésre kötelezi. A 195. §-ban pedig — a többek 
közt — kötelességévé tétetik a felügyelő-bizottságnak, 
hogy ha a törvénybe vagy alapszabályokba ütköző

*) A »Magyar Pénzügyiből vettük át ezen tanulságos 
közleményt.
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— Pál nem tudja, mit csinált. Nem volt gyerme
ketek és idegen maradtál hozzá, ez az egész : ha annak 
a másiknak sem lesz gyermeke, bánni fogja . . . .

II.
Baróti Pált, a mint a tükörbe nézett, megdöbben

tette Baróti Pál. Az utolsó napok borzasztó szenvedései 
után szemhéjai mintha földuzzadnának, arca csupa merő 
folt. Ruházata úgy áll rajta, mintha vasvillával hányták 
volna rá, az alakja is törődött. Kétségbeesetten néz 
körül s a mint a Baróti Pál pillantása a tükörben ismét 
találkozik a Baróti Pál pillantásával, olyan szánalmasan 
komikus alaknak tűnik föl maga előtt, hogy úgy rém
lik, mintha a bensejében egy ördög kacagna a külse
jén. De ez a kacagás összetörik az ajakán, mire felretten. 
Fölsohajtott:

— Istenem,
Azt hitte, a sok ágú csillár szakadt a fejére, s 

százezer darabbá tört a csillár is, meg a feje is. Ezután 
gyerekes fájdalom esett a szive legfen ekére és szeretett 
volna sírni, keservesen. Arra gondolt, elutazik, keres 
bizalmas lelket, akinek a szárnyai alatt vergődhetnék 
egész szabadjára. Annak a valakinek nagyon jó lélek
nek kellene lenni, aki együtt sírna vele. De hát hol 
talál a kerek földön olyan bolondot, a ki sírva fakad 
az ő bánatán, azon, hogy a második felesége : Való 
Anna megunta őt, s egész nap csavarog az ismerősei
nél, a kik a házasságról szintúgy gondolkoznak, 
mint ő.

— A férj egy szükséges kölönc. Amolyan deko
ráció, no meg kenyéradó. Mindezekért, a mikkel a férj 
ellátja a nőt, köteles a nő, szeretettel szolgálni a férjet.

Es ha a nő megunta a szolgálatot, — szabad 
akar lenni!

Baróti Pál fogait csikorgatta e gondolatra és vad 
indulat szállja meg.

— Ej, megölöm ő t !
Ezt vágta a szemébe a hazatérő asszonynak, 

a ki alig vetett rá ügyet és ha mégis rá kellett néznie, 
kitört belőle az ásitás. Fürre a férj részéről egész zápora 
hullott rá a szemrehányásoknak, mire a nő levetette 
magát a hintaszékre és anélkül, hogy fölnézett volna, 
egész flegmatikusán mondta :

— És miért nem ölted meg az első feleséged ?
— Az nem volt olyan komisz, mint te. Az a 

megtestesült hűség volt.
— No persze, nem volt olyan, olyan........  hát

akkor ki volt közietek a komisz, ha ő nem ? Az isten
ért csak nem te, a hűséges férj . . .. ?

És bátran, nyugodtan nézett a reszkető emberre, 
a kivel keringett, forgott a világ . . . .  A könnyei befagy
tak a szivébe és mereven nézett a könyelmű asszony 
büszke, szép arcába, a ki hideg maradt; hogyne 
maradt volna hideg és hogyne nézett volna rá olyan 
közönyösen, hiszen nem hullott a férj könnyeiből egyet
len csepp sem az ő szivére, tehát nem értette meg a 
könnyeit.

intézkedéseket, vagy a társaság érdekeit sértő mulasz- 
tásokat avagy visszaéléseket tapasztal, a közgyűlést 
azonnal összehívni tartozik, mit ha nem tenne, a 196. 
§. érteimében felelősségre vonható és a felmerült kár 
megtérítésére kötelezhető. Látszólag tehát a magyar 
kereskedelmi törvény a felügyelő-bizottságot súlyosabb 
felelőséggel terheli, mint az igazgatóságot, mert mig 
utóbbi a K. T. 189. §. értelmében csak törvény- és 
alapszabályellenes cselekményeiért vonható felelősségre, 
a felügyelő-bizottságot kártérítési kötelezettség terheli 
az igazgatóság oly cselekményei, illetve mulasztásaiért 
is, melyek nem ütköznek ugyan sem a törvénybe, sem 
az alapszabályokba, de ennek dacára a társaság érde
keit sértő mulasztásoknak vagy visszaéléseknek minő- 
sithetők, ha azok felmerültével a felügyelő-bizottság a 
közgyűlést egybehívni elmulasztotta. E pontra alább 
még visszatérünk, itt tartalmára csak annak bizonyíté
kául hivatkozunk, hogy a felelősségre vonás tekintetében 
fennálló, eddig sem felsőbirósági döntvények, sem a 
kommentátorok által el nem oszlatott fogalomzavart a 
törvény homályos rendelkezései okozták.

Hogy egyébként mennyire homályosak az e rész
beni fogalmak ott is, hol a törvény a felelősség tekin
tetében világosabb intézkedéseket tartalmaz, azt a 
következő eset igazolja :

A porosz Máriavölgyi bánya-részvénytársaság igaz- 
gatósága a társaság tulajdonát képező bányavasut egy 
szárnyvonalát — a felügyelő-bizottság tudta és bele
egyezésével, de a közgyűlés megkérdezésének elmu
lasztásával, — minden ellenszolgáltatás nélkül, tehát 
teljesen ingyen bocsátotta az állam tulajdonába. Erre 
a részvényesek kártérítési keresettel támadták meg az 
igazgatóság és a felügyelő-bizottság tagjait, vitatva,

[ hogy a közgyűlés megkérdezése .és beleegyezése nélkül 
a társaság kérdéses tulajdonát elajándékozni az igazga
tóságnak jogában nem állott, a felügyelő-bizottság pedig 
köteles lett volna a tudomására jutott cselekményt a 
közgyűlésnek bejelenteni. Minthogy tehát az igazgatóság 
érintett cselekményével hatáskörét tulhágta, a felügyelő
bizottság pedig köteleszégét nem teljesítette, a társaság 
mindkét közegét felelősségre vonni s az okozott kár 
megtérítésére kötelezni jogosult. Az országos törvény
szék azonban felperest kárkövetelésével elutasította, 
okul hozván fel, hogy az igazgatóság a kérdéses ügylet 
megkötése tekintetében sem közgyűlési határozatokkal 
sem az alapszabályok intézkedéseivel korlátozva nem 
volt s habár e tárgynak a közgyűlés hatásköréből 
elvonása kötelességmulasztásnak tűnik fel, de ezen 
mulasztás és a kárkövetelés közti okozati összefüggés 
meg nem állapítható. Ennek ellenében a birodalmi 
törvényszék a felelősségre vonás jogát megállapítandó- 
nak találta és pedig azért, mett az nem egyszerű 
mulasztásra, hanem oly jogcselekmény elkövetésére 
van alapítva, mely az ügy természeténél fogva annak 
dacára is a közgyűlés hatáskörébe tartozik, hogy az 
efféle ügyleteknek közgyűlési intézkedés tárgyává tételét 
az alapszabályok kifejezetten el nem rendelik. Megem
líti az indokolás továbbá azt is, hogy az igazgatóság 
hatáskörének ilyetén tulhágása folytán előálló kártérí
tési kötelezettségtől alptresek csak akkor szabadulhat
nának, ha a per folyamán képesek lettek volna beiga
zolni, miszerint a kérdéses jogcselekményt a közgyűlés 
is jóváhagyta volna, valamint felemlíti, hogy az igaz
gatóság és felügyelő-bizottság a képviseleti jog és 
hatáskör tekintetében nemcsak az alapszabályok hatá- 
rozmányait tartoznak szem előtt tartani, hanem a német 
keresk. törvény 236. §-nak azon utasítását is, inely 
szerint az igazgatóság köteles a közgyűlést mindannyi
szor egybehívni, valahányszor annak cgybehivása a 
társaság érdekében szükségesnek mutatkozik, valamint 
a törvény 241. §-ának második bekezdésében foglalt 
azon kötelezettséget, mely szerint az igazgatóság a 
rendes üzletember gondosságával tartozik eljárni, miDŐl 
következik, hogy az igazgatóság megsérti törvényszerű 
kötelességeit, ha oly ügylet megkötése tekintetében, 
melynek természete a társaság beleegyézését teszi 
szükségessé, a közgyűlés előzetes jóváhagyását kikérni 
elmulasztja.

E példából is látható, hogy a németországi felsőbb 
bíróságok szigorítani igyekeznek a törvénynek az igaz
gatóság és a felügyelőbizottság felelősségére vonatkozó 
intézkedéseit, mert nem lehet eltagadni, hogy a biro
dalmi törvényszéknek a felelősségre vonhatást kimondó 
ítéletét támogató okai a szigorú kritikát nem állják ki. 
Ezen indokok szerint ugyanis sem a törvény, sem az 
alapszabályok határozmányai szempontjából nem állít* 
ható, hogy az igazgatóság a kérdéses jogcselekmény 
által hatáskörét túllépte, a felelősség azonban mógis 
megállapítandó volt, mivel tudnia kellett volna, hogy 
az ügy, melyre! szó van, természeténél fogva a köz
gyűlés hatáskörébe tartozik. A birodalmi törvényszéknek 
elvben persze hogy igaza van, de ítéletét emez indokkal
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mégsem tamogadhatja, miután az igazgatóság a tör- 
vény, az alapszabályok és közgyűlési határozatok intéz
kedésein kivit! mást figyelembe venni nem köteles és 
nem tartozik előre tudni, hogy a társaság vagy a bíró
ság mely cselekményét fogja utólagosan az igazgatóság 
hatáskörébe nem tartozónak minősíteni. A felemlített 
Ítéleti indok segélyével az igazgatóságot majdnem minden 
cselekményért felelősségre lehetne vonni, s kártérítésre 
kötelezni, mert hiszen hasonló módon bármely fontosabb 
ügyletre ráolvasható, hogy az természeténél fogva nem 
az igazgatóság, hanem a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Visszatérve a magyar kereskedelmi törvéuy ez 
ügyre vonatkozó határozmányaihoz, fentebb kiemeltük, 
hogy ezek a felügyelő-bizottságot látszólag sülyosabb 
felelősséggel terhelik, mint az igazgatóságot, miután 
előbbit akkor is felelősségre vonhatónak Ítélik, ha nem 
csupán a törvénybe, avagy az alapszabályokba ütköző, 
hanem a társaság érdekeit egyébkép sértő mulasztásokat, 
avagy visszaéléseket tapasztalva, ezek tudomására jutása 
esetén a közgyűlést egybehívni elmulasztja. A törvény- 
hozásnak azonban nem lehetett az a célja, hogy a 
felügyelő-bizottságra a felelősséget az igazgatóság ama 
cselekményeiért, illetve mulasztásaiért is kimondja, 
melyekért maga az igazgatóság felelősségre nem von
ható. A K. T. 189. §§-ának második bekezdése és a 
K. T. 195., illetve 19Ő. §§-ai ennélfogva nem különálló, 
egyoiásra nem vonatkozó, hanem egymást kiegészítő 
határozmányok, melyek egybevetéséből világosan kitűnik, 
hogy az igazgatóság oly cselekményekért is felelősségre 
vonható, melyek a törvénybe és alapszabályokba bele 
nem ütköznek ugyan, de a társaság érdekeit ennek 
dacára sértik. Mert ha ily cselekmények, illetve mulasz
tásokért a K. T. 196. §-a értelmében felelősségre lehet 
vonni a felügyelő-bizottságot, ha azokról tudomást nyer 
és a közgyűlést ennek dacára egybe nem hívja, két* 
ségtelen, miszerint ugyanezen cselekmények és mulasz
tásokért a tulajdonképpeni tettes szintén felelősségre 
vonható akkor, ha azok nem jutván a felügyelő bizottság 
tudomására, ez a közgyűlést ezen okból egybe nem 
hívhatta.

Kétséget sem szenvedhet, mint azt Renaud helyesen 
kifejti, hogy az igazgatóság ouinia cuipaért felelős és 
pedig felelős nemcsak akkor, ha az alapszabályokban 
névszerint megnevezett cselekmények tekintetében hágja 
át hatáskörét, hanem akkor is, ha a káros cselekmény 
vagy mulasztás nincs az alapszabályokban megemlítve. 
Sőt szerintünk a felelősségre vonás annál szélesebb 
alapokra fektethető, minél kevesebb tiltó és utasító 
intézkedést tartalmaznak az alapszabályok, mert ekkor 
tűnik ki teljes mivoltában, hogy a társaságnak nem 
volt szándéka az igazgatóságot más hatáskörrel felru
házni, mint amilyen azt mandatumánék természete és 
a törvény alapján megilleti. Mmdazonaltal kívánatos 
volna, hogy a felelősség a törvényben szabatosan meg- 
határoztassék, mert ha az e részbeni törvényes intéz
kedések eléggé tájékozok is a a jogászokra nézve, nem 
eléggé tájékozok nem jogász igazgatók és felügyelők 
tekintetében, akik emiatt sokszor homályban maradnak 
az iránt, hogy felelősségük határvonalai hol kezdődnek 
és hol végződnek.

H Í R E I N K .
— Szülló Géza, kir. tanácsos, Turóc vármegye 

népszerű és szeretett tanfelügyelője, súlyos s majd
nem végzetesé vált betegségéből fellábadván, félévi 
szabadságidejét Görcben szándékozik tölteni. Hosszú 
és nehéz betegsége méltán megremegtette az egész 
tanítóságot, melynek ő valódi támasza, pártfogója, jóa 
karója, atyja volt. Szivünk mélyéből kívánjuk, hogy 
a fél év eltelte után teljesen helyreállított egészség
gel foglalja el ismét fontos állását. Helyettesítésével 
Boldis Ignác igazgatót bízta meg a vallás- és közok
tatásügyi miniszter. Ez alkalomból a kir. tanfelügyelő 
űr a következő körlevelet bocsátotta ki : »1515. szám. 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr megrongált egészségemnek helyreállítása 
céljából f. évi október hó 16-án 54 886. sz. a. kelt 
magas rendeletével számomra félévi szabadságidőt 
engedélyezvén, a tanfelügyelői hivatal ellátásával, 
valamint a közigazgatási bizottságban való helyette
sítésemmel f. évi október 19-én 57,630. sz. a. kelt 
magas rendeletével ez időre Boldis Ignác urat, a 
turóc szt.-mártoni állami polgári és felsőkereskedelmi 
iskola igazgatóját megbízni kegyeskedett. Midőn az 
irányomban mindenkor tanúsított jóindulatát, bizal
mát és szives támogatását hálás szívvel megköszön
ném, egyúttal arra kérem, méltoztatnék e jóindulatá
val és bizalmával hazánk kulturális felvirágzása érde
kében helyettesemet is támogatni, kinek minden igye
kezete oda fog irányulni, hogy Tnróc vármegye népok
tatásának ügyét az általain megkezdett szellemben 
és irányban tovább vezesse. Hazaftúi üdvözlettel
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Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. évi október hó 80-án. 
Szüllő Géza, kir tanácsos és tanfelügyelő*.

—  Kinevezés. R aith  Ernő csendőr-tisztehelyettes, 
turóc-megyei szárnyparancsnok, folyó évi novem
ber hó elsejétől számítandó ranggal, —  hadnagygyá 
neveztetett ki ő felsége által.

— Hallottak napján. A sárga lombok, hideg nap
fény, őszi ködök szomorú évadjának a küszöbén 
köszöntött be hozzánk a halottak napja. Az esztendő
nek ez a huszonnégy órája a föld alatt nyugvók emlé
kezetének van szentelve. Az élők városa üresen maradt 
e napon, hogy benépesítse a halottakét. A kegyelet 
zarándoklásának napja ez, melyen az életért küzdő 
emberiség megpihen, s elcsendesedve, szive porladó 
szerettei emlékére megüli e napot. Szegény drága 
halottaink az irás szerint vártak bennünket ezen az 
ö ünnepükön. Az élők világra szóló monstre-vizitet 
rendeztek koszorúkkal a kezükben kedves halottaik- 
nak. Nagyon szép ez a halottak napi zarándoklás, 
De ha a szomorú hangulat ünnepén jól szél néznénk, 
feltűnne bizonyára, hogy a nagy sirhalmoknál jóval 
számosabban vannak a kicsinyek. És vájjon nem jut-e 
eszünkbe, hogy mennyivel kisebb volna a temetők 
forgalma, különösen a kis sírhalmok negyedében, 
ha nem a müvirággyárosok gazdagodnának, hanem 
a lelenc-, árva- és szegény-házak szaporodnának ? 
A holtak bizonyára szívesen odaadnák a drága koszo
rúkat — a jótékony célra. A koszorúkra fordított 
összegekből bízvást meg lehetne menteni és föl 
lehetni nevelni szépen egy-egy lelencet, egv egy daj 
kaságba adott és mákon tartott kis ember-férget.

—  A Dobrovit8-fóle szókgyár részvényesei a múlt 
hétfőn közgyűlést tartottak Mudron Pál elnöklete 
alatt, hogy a felszámoló-bizottság jelentését meghall
gassák. E bizottság jelentése szerint közel 80 ezer 
frt marad a likvidált vagyonból a régi részvényesek 
javára s igy ma vagy 30%  visszatérül a befizetett 
tőkéből. A régi — 7 tagból álló — felszám oló-bizott
ságnak a múltra fejenként 150 frt tiszteletdíjat sza
vazott meg a közgyűlés s a még folyóban levő ügyek 
lebonyolítására egy új —  5 tagú — bizottságot válasz
tott, melynek tagjai: Dr. Lax Adolf, Mudron Pál. 
Friedmann Gyula, Glücksthal Simon, és Graber Jakab, 
kik évenként 200 frt tiszteletdíjat fognak kapni. 
Igen élénk eszmecsere támadt a volt vezérigazgató, 
de különösen a művezető végkielégítésének kérdésé
ben. Előbbi voltaképen nem is igenyelt végkielégítést, 
csak őt jogosan megillető fizetését ez évre, amit 
meg is szavazott neki a közgyűlés; azonban a műve
zető ellen olyan súlyos gyanúnak adtak kifejezést, 
hogy méltányos volt a polgári becsületében is megvá
dolt embernek megadni a szólás jogot, hogy igazol
hassa magát s néhány felvilágosító szóval megsemmi
sítse az ellene emelt vádakat. A részvényesek több
sége el is fogadta a felvilógositást s ennek alapján 
az elbocsátott művezetőnek 3 ezer frt végkielégítést 
szavazott meg.

— Turoc-Szt.-Márton csinosul. Azok, akik egy
két évtized előtt látták e várost, ma alig ismernének 
reá. Nehány évvel ezelőtt a legnagyobb feladat volt 
az itteni tisztviselőkre nézve, egészséges lakás fel
vétele. Ma már ott vagyunk, hogy habár a kényelmi 
szempontoknak megfelelő lakások ritkaságszámba 
mennek is, mégis olyat aminőt, már lehet kapni. Éven
ként épül egy pár ház, a mi arra mutat, hogy az 
építkezésre fordított összeg meghozza a tisztességes 
kamatot. És most, hogyha a 15 éves adómentesség 
biztosítva lesz, valószínűleg még nagyobb lesz az 
építkezési kedv. A város csinosításáról lévén szó, nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a katholi- 
kus templom tornya is megfosztatott régi, falusias 
kinézésétől. Valóban jó l esik látnunk az ódon tor
nyot óralapokkal ellátva. A múlt héten húzták fel az 
óralapokat s ezekkel régi óhajtásnak tett eleget a 
város elöljárósága. A toronyórát Ulmból hozatták s 
a felállítás költségeivel együtt 1100 frtba kerül. Az 
evangélikus templom tornyán szintén ugyan olyan 
óra lesz felállítva. Az órák költségei az utolsó nagy 
lűz utáni gyűjtésekből fedeztetnek, melyek azóta kama
tozásra voltak elhelyezve.

—  A szüreti mulatságok lezajlása után, miután 
az esős, borús őszi napok és esték következnek, 
nagyon helyesen teszik mindazok, kik még nem elő 
fizetői a »Képes Családi Lapok* cimü szépirodalmi 
és ismeretterjesztő képes heti lapnak, hogy arra 
mielőbb előfizetnek. E lap nemcsak két eredeti neves 
iró tollából eredt regény közöl hasábjain, de egy 
érdekes oroszból fordított regényt is. Ezenkívül m in
den számában a jó , mulattató elbeszélések, rajzok, 
humoreszkek, költemények mellett sok mindenféle 
divat-tudósítást, orvosi és ismeretterjesztő cikket 
hoz. mely úgy a hölgyeket, mint az urakat érdekli. 
A »Képes Családi Lapok* szerfelett tartalmas voltá
nál is a legolcsóbb képes heti lap az országban. A
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lap előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, 
negyed évre 1 frt 50 kr. Mutatványszámokat ingyen 
és bérmentve küld a >Képes Családi Lapok* kiadó- 
hivatula, Budapest, V, Vadász-utca 14. sz. saját házában.

— Rendkívüli sikert ért el az osztálysorsjáték 
intézménye Magyarországon. Ma, midőn az első osztály 
húzása be van fejezve és már a nyereményeket is 
kifizették, ezt a tényt nagy megelégedéssel konstatál
hatjuk, mert ily módon az osztálysorsjátók nálunk is 
az első lépés a kis lutri eltörlése irányában. A magyar 
osztálysorsjáték Dagy sikere főleg abban áll, hogy a 
társadalom összes rétegei résztvettek benne és büszke
séggel konstatálhatjuk, hogy a magyar osztálysors
jegyeket az egész világon legkedvezőbben fogadták. 
Valósággal érthetetlen ebben a tekintetben az osztrák 
kormány eljárása, midőn nem engedi meg. hogy a 
magyar osztálysorsjegyek Ausztriában magában is 
elárusittassanak. Magyarország sokkal előzékenyebb s 
jó l emlékezünk arra, hogy még csak rövid idő előtt 
is mindenfelé árulták nálunk a lembergi kiállítás 
sorsjegyeit. Remélhető, hogy a magyar kormánynak 
sikerülni fog, hogy itt is helyreállítsa a paritást, annál 
is inkább, mert az uj osztrák pénzügyminiszter, Bilinski 
lovag, október 24-ikén tartott expozéjában bejelentette 
hajlandóságát a kis lutri eltörlésére. Egyébként Ausz
tria engedélye a magyar osztálysorsjálék vezetőségé
nek érdekében nem áll, mert az osztálysorsjegyek 
kelendősége, a haza határain belül is valóban példát
lan. Ezért ajánlatos, hogy mindazok, akik sorsjegye
ket vásárolni akarnák, ezt minél előbb megtegyék, 
nehogy oly kellemetlenségeknek legyenek kitéve, mint 
az első osztály húzása előtt, midőn az utolsó napok
ban annyi megrendelés érkezett Heintze Károly buda
pesti föelárúsítóhoz, hogy a megrendelők jelentékeny 
része már nem kaphatott sorsjegyet. A második osz
tálynál előreláthatólag még sokkal nagyobb lesz a 
vásárlókedv, mert a nyereménykilátások itt még hason- 
lithatatalnul nagyobbak. Ugyanis a sorsjátékban részt
vevő sorsjegyek száma 10,000 darabbal kevesbbedett, 
mig a nyeremények száma több mint kétszerannyira 
növekedett. Ehhez járul még a nyeremények mesés 
nagysága a második osztályban. Lesz ugyanis egy
600,000 korona összegű külön díj. továbbá 5 főnye
remény 400,000—50,000 korona összegben, úgy hogy 
egy sorsjegyre esetleg 1 millió koronát lehet nyerni. 
Könnyen érthető tehát az az óriási érdeklődés, 
melyet a közönség tanúsít e második osztály iránt, 
melynek húzása már december 6 — 14-ikén lesz. — 
A sorsjáték vezetősége figyelmeztet bennünket arra, 
hogy az I. osztályú sorsjegyek tulajdonosainak ajánl
juk a II. osztályú sorsjegyeknek mielőbbi beszerzé
sét, ami legkönnyebben úgy történik, hogy az illetők 
az I. osztályú sorsjegyet beküldik, mire az igazgató
ság postán, utánvétellel megküldi a II. osztályú sors
jegyet. Miután az 1. osztályú sorsjegyeket teljesen 
elárusították, a II. osztályra vonatkozó megújítására 
oly nagymérvű tolongás várható, hogy minden I. 
osztályú sorsjegy tu ajdonosának legmelegebben ajánl 
hatjuk, hogy minél előb intézkedjék a II. osztályú 
sorsjegyének megszerzése iránt.

I r o d a l o m .
Magyar Házi Kincstár címen új. népies irányú 

ismeretterjesztő, társadalmi és szépirodalmi folyóirat 
indult meg. Az előttünk fekvő eisö szám után Ítélve a 
folyoira* tartalmúnak vaitozatossaga, kepei és csinos 
kiailítasa által hézagpótlónak ígérkezik s bizonyara 
szívesen fogja venni mindenki, a ki olcsó pénzen olyan 
olvasni valót keres, amiből hasznot és gyönyörűséget 
is meríthetne. A folyóirat havonként So—84 oldalnyi füzet
ben jelenik meg 8— io képpel. Előfizetési ara: egy évre 
2 50 ; félévre 130; negyedévre 70 kr.; egyes szám 35 kr. 
Megrendelhető : Budapesten, Ferenc-körút I sz. III. em.

A Szalay-Baróti-féle »Magyar Történetc-ből a leg
nagyobb pontossággal az előre megállapított programm- 
nak legcsekélyebb megbolygatása nélkül jelennek meg 
a kéthetenkénti füzetek. A vállalatból most bocsátják 
közzé a 25. füzetet, melyben II. Zsigmond és III. Hunyadi 
János kora van tárgyalva. E fejezeteket is Szalay József 
az elhunyt kiváló historikus irta meg, Baróti Lajos pedig, 
figyelemmel az azóta történt kutatások eredményére, 
átdolgozta őket. Most is értékes műmeilékletet találunk 
a füzet élén : Wagner Sándor hires képének, »Dugovics 
Titusz<-nak hű reprodukcióját. A szövegbe nyomott 
illusztrációk száma tizankettő, valamennyi vagy egykorú 
rajzok másolata, vagy pedig a hol érmekről, tájképekről 
stb. van szó, az eredetiről készült felvételek hasonmása, 
Zsigmond császárrá koronázása, pl. Szt. Péter templomá
nak ama hires reliefje nyomán van ábrázolva, melyet 
Donatelbi és Filarete készítettek, Albert király arcképe 
pedig a bécsi császári üdv. muzeum egykori festményéről 
van fényképezve. Megemlítjük, hogy a kiadó cég már 
bekötési táblákat is készítetett a munka számára, még 
pedig kétfélét: a »koronakütés< középpontja a magyar 
kotona dombornyomásé képe, a »korvina-kötés* pedig 
a bécsi udv. könyvtárban Őrzött: A Havanti Coda cím
lapját reprodukálja, gyönyörű szinpoinpával. E táblák 
méltó díszei lesznek a kiváló munkának, mely — ismé
teljük — minden halasztgatás és rendetlenség elkerülé- 
lésével már a millenium évében egészen teljes lesz négy 
kötetben. A megrendelések a Lnmpel-féle (Wodianer F. és 
fiai) kiadócéghez intézendők, mely a füzeteket30 kr. szállítja.



Turóc-Szent-Márton,

CSARNOK.
Szép asszony játéka.

A fejét oda hajtotta a kerevet egyik támlájára, 
hogy nagy fekete hajának hullámos hajfürtéi leomlottak 
egészen a földig. Picike, apró lábacskáit pedig, melyeken 
két aranyos papucsot táncoltatott, a közel álló zsölyére 
helyezte s aztán villogó, sötét szemeivel nézte a mellette 
ülő fiatal ember halovány arcát.

Csupa kettecskén voltak, a selymes fészekben.
Az asszony, a nélkül, hogy tekintetét elfordította 

volna az ifjúról, lassú, érzéketlen hangon kérdezte tő le :
— Mondja csak Ödön, szeretett már igazán, 

őszintén, szenvedélyesen valakit ?
— De asszonyom . . .
— Nos ? Mi régi ismerősök, jó  barátok vagyunk. 

Isméi i viszonyaimat, kedély világomat, tudja, hogy ez a 
fény, aranyos pompa, egy üres szivet takar. Iíát én 
miért ne tudhatnám, hogy maga mit érez, hogyan 
gondolkozik ?

Gömbölyű, kék eres karjait, melyeknek rózsaszínű 
bőrén keresztül látszott a forró vér lázas keringése, 
oda nyújtotta az ifjúhoz s annak kezét a szivére vont:

— Hallja, milyen nyughatatlanul dobog ott bent 
valami ?

— Az enyém már kifáradt asszonyom s megsza
kadni készül.

—  Tehát szeretett ?
— Egy elérhetetlen vágyat, az örök sóvárgást és 

örök kárhozatot hordom a lelkemben, asszonyom. Sze
relmet, amelynek nincs reménye.

A  szép asszony még közelebb hajolt az ifjúhoz, 
hogy mámoros, kábító lélekzetc, felégette annak hom
lokán a pirt.

— S a kit szeret ? . . .
Az részvétlenül nézi szenvedésem, a kínt, mely

őrüléssel fenyeget, s nincsen egyetlen szava, egyetlen 
biztató ígérete, melylyel megédesítené keserű napjaimat. 
Asszonyom, akinek én oltárt emeltem a szivemben, az 
hideg közönynyel viseli saját boldogtalanságát is, fásultan 
nézi az enyémet, de nincs ereje, hogy keresztül lépjen 
a társadalom által emelt korlátokon.

Hirtelen elhallgatott, letérdelt a kerevet elé s meg
ragadva a szép asszony kezeit, elborította azokat forró 
csókjaival.

— Évek óta kerestem ezt a pillanatot, asszonyom 
s most is remegve vallom be, hogy — szeretem !

—  Szeret ? —  kérdezte a szép asszony mélyen 
elpirulva. — Hát nem tudja, hogy nekem férjem, egy 
hideg, számító ember uram van, a kinek én sokat, 
mindent köszönhetek ?

— Tudom asszonyom, de azt is érzem, hogy 
kegyed ezt az embert nem szerette soha.

— Ödön !
— Úgy, úgy, mondja nekem Ödön, azután engedje, 

hogy csókoljam kezeit s vigyem el magammal, a hol 
virág nyílik s hű szerelem terem.

A  szép asszony szemeiben két fényes könycscpp 
villant meg, de azokat hirtelen kitörölve, bohókás 
kacajjal fordult az ifjúhoz :

— S aztán ?
— Elmegyünk mi messze, madárdallos völgybe 

ott lesz a lakásunk s élünk szerelmünknek. Kikerüljük 
az irigy emberek tekintetét, elvonulunk a világ zajától 
s csendes óráinkban mosolyogva gondolunk vissza a 
múltra, melyben annyit szenvedtünk és annyit epekedtünk.

A  selymes fészek ablaküvegein reszketeg napsu
garak verődtek keresztül s beragyogták a szoba fan
tasztikus alakzatú bútorait.

A szép asszony hangosan, egész leikéből nevetett 
s felállva, még a kezeivel is tapsolt hozzá.

— Milyen bohókás, jó  kedvű fiú maga, Ö dön!
Az ifjú sápadt, halovány arcát, csdeklőleg emelte

a kacagó asszonyra, mintha erőt, vigaszt, biztatást 
akart volna meríteni annak tekintetéből.

— Hát gúnynyal, nevetéssel fogadja vallomásom 
s kiöli telkemből a remény utolsó szálait is? Azt akarja, 
hogy továbbra is rabja legyek szenvedésemnek, keb
lemben az örök átkot hordjam?

A  szép asszony gyöngéden az ifjú vállára hajolt 
s a fülébe súgta :

— Azt akarom, hogy jöjjön ide mindig s beszél
jünk mi együtt viruló tavaszról, édes boldogságról s 
keressük az álmot, melynek ébredése nincsen. És azt 
akarom, hogy . . .

A  folyósón léptek zaja hallatszott s a szép asz- 
szony észrevevén férje közeledtét, halk, suttogó hangon 
mondá :

— Tanuljon meg lemondani, a mint megtanul
tam én ! . . .

Bibó Lajos.

N y i 1 1.1 c r.
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Hennebery-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 36 krtól 14 frt 05 kiig méterenként - sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damnsztot stb. (mint-

F K I, V I n  I? H * H I B A  I> A. 1895. november 3. 4-4-. szám.
egv 240 különböző minőség és 2000 mintázatban stb j 
nostabér os vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: ■IfiuielMíi*# (C8. k. 
udvari szállító) f  lirlelibeii. -
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
r> kros be vég ragasztandó. Magyar nyelven frt meg
rendelések pontosan elintóztottnek. i

S Z I r c L e t m - é r ^ . ^ -
A magyar osztálysorsjáték második osztályának húzása december G-án 

kezdődik és december 14-ig tart.
Az első osztályban ki nem bűzött osztalysorsjegyeluiek ezen búzás

hoz szükséges megújítása, minden további jogok elvesztésének terhe mellett, 
november 2G-ig eszközlomlő, é. |>. kizárólag a sorsjegyeken jelzett elárusítóknál.

Teljes sorsjegyek, melyek az első osztályban nem nyertek, a második 
túlzásban részt vesznek anélkül, hogy ezek megújításának szüksége fenforogna.

Vételsorsjegyek - a inig a készlet tart es pedig, égj (g isz sois- 
jegy 80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koronáért és egy huszad sorsjegy 
4 koronáért az ismert elárusítóknál kaphatok, akik egyszersmind mindennemű 
felvilágosítással szolgálnak. Megrendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) 
fordulni.

Budapest, 1895. november 1-én.

Magyar Osztálysorsjáték Igazgatósága.

E g y  Mill  ió N y e r e m é n y e k
1,000.000 korona nyerhető a legszerencsésebb esetben

az

á l l a m i l a g  E g Ü  jóváhagyást

M i t !  t ö m m i R M f f l í M
melynek

nyereményhuzása
1895. december 6 — 14-ig ejtetik meg

Vétel-sorsjegyek:
egész 4 0  frt 
tél 5ÍO -

i tized 
t huszad

(Portó fejében 5 kr., ajánlott levélért 15 kr. és nye
reményjegyzékért 10 kr. fizetendő.)

Ajánlja és szétküldi postautalvány ellenében vagy után
véttel is

1 jutalom h sooooo karcn a =  fiooooo korona
iny8rtni.il 400000 > =  400000 *

1 » a 200000 » =  200000 »

1 » ti 100000 » =  100000 »

1 » ti 50000 . =  50000

2 » ii 20000 » =  4-0000 »

2 > t'i 15000 > =  30000 .

í » ti 10000 • =  40000 *

10 > ti 8000 > =  80000 •

27 , il 6000 » =  162000 »
100 • il 2000 » =  200000 »

200 * a 1000 » =  200000 »

1150 » il 200 > =  230000 »

20000 » ii 100 » =  2000000 »

21499 nyeremény = 4  332.000 korona

l l c i n t z e  k á r o l y
íöelárusitó.

Budapest, 
Szervita-tér 3. sz.

Sürgöny-cím: 
Lottoheintze Budapest.

H ogy a tisztelt közönség különböző számú több sorsjegy birtokában nagyobb nyeremény- 
kilátásokhoz jusson, — öt vagy ennél <tthl» sorsjegy bevásárlásánál a sorsjegyeket egymástól teljesen eltérő 
,zamokat állítok össze tetszés szerinti egész. fél. tized és huszad sorsjegyekből — a fenti arakon. “ M s

• X «X «X «X *X X «X » X * X « X « C X * X * X « X « X « X * X « X d X « X «

A  kőbányai $
K iráL l^so ríózó  részv.-t. •

x
e. közönséget, hogy sör gyártmányainak elárusttását • 

megkezdte és azokat: X
tisztelettel értesíti

Aszok, Király, Márcziusi, Korona és Bajorsör
elnevezéssel hordókban és pa lac kokb an  hozza forgalomba. 

ICi-várra-tre. árj sgyzéT z. irrg-jrerr és o e n a e n tv e .

• x » x * x # x * x x b k » x b x # x « x « x « x » x » x o x * x * x * x « x »
Turóc-szt.-martom Magyar Nyomda — Moskóozi Kerencne.
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