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Hivatulos hirdetések dija: 100 szóig 2 frt. ezentúl 

minden megkezdett száz szónál 50 krral több.

E l ő í t é l e t e k .
Ha az életben kissé körülnézünk, még 

mindig egész üzönére akadunk az előítéleteknek.
Azt gondolná az ember, hogy a jelen fel

világosult század utolsó tizedében az előíté
letek virágzó korszakának is bezárulnak küszö
bei. Nem így van azonban a dolog! Az egyéni 
motívumokon alapuló előítéleteket kiirtani 
vajmi nehéz feladat. Küzd ellenük a fel vilá
gosul tság minden apparátusával, — de hiában. 
Nem, hogy fogynának az előítéletek, sőt inkább 
szaporodnak. Avagy nem vesszük-e észre ma 
már a nemzetiségi vidékeken a ferde előíté
letek amaz új faját is, a mely mesterségesen 
kovácsoltalik a nemzetiségi sajtóban a magyarok 
és az úgynevezett magyarónok ellen?

A nemzetiségi agilációból származó elő
ítéletek a legvakmerőbbek. A nemzetiségi elő
ítéletek gyártásának mesterei vakbuzgók az ő 
nézetüknek másokra való erőszakolásában. A 
hol hatalmuk, befolyásuk éreztethető, ott kímé
let nélkül rontanak neki a zsákmánynak. Képe
sek a megfenyegetésen kívül még a betevő 
falatot is megvonni a hálóba kergetendő áldo
zattól. És ha már egyszer a zsákmány megvan 
ragadva, van eszközük és módjuk ahhoz, hogy 
többé ki ne szabaduljon.

Mint mindenben, úgy itt is nehéz a kez
det. de a nemzetiségi előítéletek mesterei ki-tyj*- 
tók s az áldozatra kiszemeltnek előbb-ulóbb 
be kell adni a derekát és pedig annál is inkább, 
mert nincs ezen betegség ellen való orvos
ságról gondoskodva. Azaz. nincs pld. a Felvi
déken egyetlen olyan társadalmi osztály sem, 
mely a lótokéhoz hasonló szervezettel, kiter
jesztené figyelmét a tót köznépre.

A F. M. K. E. tagjai legnagyobbrészt azt 
gondolják, hogy a tagsági dijak lefizetésével 
lerótták hazafias kötelességüket. De sőt van
nak vidéki választmányai is az egyesületnek, 
a melyek úgy gondolkodnak, hogy ha egyszer, 
vagy eset'egesen kétszer egy évben választ
mányi ülést tartanak, —  megfeleltek az egye
sület vezetősége állal beléjük helyezett biza- 
lomna k.

A  „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Á J A .
E gy anya a n épb ől.

— Elbeszélés. —
Irta: Miskolc/.! Henrik.

IV.
Az elősiető őrök elvitték a gyilkosokat. Külön 

zárkába csuktak. Azután a börtönőrt is eiszállították 
lakására.

A büriönorvos érvágása után Markos egy percre 
magához tért. Eltorzult arccal és kidülledt szemekkel 
kérdezte az agya mellett álió feleségét:

- -  Hol van?
—  Kicsoda? — szólt a holtra ijedt asszony.
— A  gyilkos?
— A fiatalabbik it a 17-es zárkába csukták — 

feieit az assszony helyett az orvos.
— Akasztófára jut — hörögte Markos s újra elvesz

tette eszméletét.
Markosné szíve most már megsúgta kiről van szó. 

A 17 es számú zárkában van, a kiért ő mindennap 
imádkozott. Börtönbe került. Gyilkos lett. Oh milyen 
nagy lclkierőre volt szüksége, hogy gyönge asszony 
létére szörnyet nem halt. De férjének az a két szava . 
akasztófara jut, bár átjárta szivét s velőkig hasogatta 
agyat, de lábán tartotta.

Érezte, tudta, hogy reá most emberfeletti feladat var.
V.

Már régen eltávozott az orvos s Markosné még 
mindig ugyanazon a helyen ült, hova a gyengeség 
lehúzta.

Nem jól van ez így uraim! A haza és a 
közbizalom ielleket vár, a melyekre pedig 
ugyancsak nagy tér áll rendelkezésiekre!

Nézzünk csak szét magunk körül! vájjon 
nem ijedünk-e meg, ha látjuk, hogy ferde 
előítéletekkel teljesen szaturálva van a n é p 1 
és pedig nemcsak a falu röghöz kötött nyo
morultja, hanem a kézműves osztály is!

Valóban meg kell döbbenünk, ha halljuk, 
hogy az imént jelzett néprétegekből szitkok 
száll'anak a magyar állam vezérférfiainak fejére; 
ha halljuk a nép szájából egész seregéi az 
előítéleteknek, a melyek nem ismernek sem
miféle közös nemzeti hagyományt, a melyek 
kizárnak minden velünk való közösséget.

És ne higyje senki, hogy állításainkkal 
kelleténél sötélebb színben állítjuk előtérbe a 
valóságot! Nem mondottunk sokat, sőt talán 
nagyon is keveset.

Ma rnég nem volna késő munkához fogni. 
Ha megszállana bennünket az üdvös tevé
kenység szelleme, talán még sokat, nagyon 
sokat lehetne tatarozni. Még meglehetne men
teni a józanabb felfogásúakat, a kik eddigelé 
Mahomed koporsójaként függnek a levegőben. 
Ma még a harctér nincs egészen megszállva 
az ellenfél által, de ha elhagyjuk magunkat 
és annak az előítéletnek hódolunk, hogy: min
den úgy van jól, a hogy van, akkor bátran 
letehetjük a lantot s ábrándozva nézhetünk 
továbbra is a semmittevés ködfátyolába.

Ébredjünk fel már egyszer mi is a hagyo
mányos előítéletek sötét odújából. Fogjunk 
egymással kezet. Határozzuk el tömegesen, 
hogy egy olyan társadalmi osztályt fogunk 
teremteni, mely az előítéletek félrelevésével 
mindenre kiterjeszti figyelmét a mitől a hazára 
nézve hasznot lehet reményleni.

Ugyan nem volna-e az nemes feladat, ha 
síkra szállnánk a kézműves középosztály meg
mentésére? Nem volna-e szép dolog, ha a 
központokul szolgáló felvidéki városokban meg
tudnánk teremteni magvát annak a józanul 
gondolkodó középosztálynak, mely magában 
felvehetné az iskolákat látogatott fiatalságot ?

Kétségtelen ugy-e bár, hogy mindez nagyon

A vérpirosán lenyugvó nap beküldte fényét a 
szobába. S ez a fény oly iszonyú jelenetre vont g ló 
riát. Egy holt sápadt embert az ágyban s egy viasz 
sarga arcú asszonyt a széken ragyogott körül. A hiva
talból mind eltávoztak az urak, a kocka-köveken hallat
szott távozásuk. A vármegyeház udvarán lassanként 
elcsendesült minden zaj. Markosné ezalatt a padlatra 
nézett s haikan imádkozott. Vajon most is »az eltévedt 
bűnös lelki üdvéért* imadkozott-e?!

Egyszerre azonban mintha villanyütés érte volna, 
felugrott és a konyhába futott. Reszkető kézzel meg
gyújtotta a kis éjjeli lámpát, melyei félje szokott hasz
nálni, mikor a rabok látogatására indul. Ezután az asztal 
fiókoól egy nagy húsvágó kést húzott elő. Csak teg
nap köszörüitelte. Fénylett az élességtől. Csendesen, 
mint a toivaj visszatért a szobába s a beteg ágya 
fölött függő kulcscsomót lakasztotta. Most óvatosan 
kilépett a "folyosóra. A  lámpát, ne hogy valaki őt észre 
vegye, betakarta kötényével.

Egyenesen a 17-es számú cellához tartott. Nagy 
időbe került, míg ezt a kis utat megtette. Hamarjában 
nem tudta volna megmondani: szíve vagy a laba voit e 
ennek az oka.

A  börtön ajtaja nagyot csikorgóit midőn kinyi
totta. Az éjjeli lámpa előre vetett fénye kissé megvi
lágította a szűk zárkát,

A fiatal gyilkos méty álomban feküdt. Gesztenye- 
színű haja betakarta arcának egyik felét, de a másik 
szabadon látható volt Szép, majdnem nemes vonásai 
voltak. Erősen hasonlított ahhoz, a ki benyitott.

— Imre ! . . . Imre ébredj ! — szólít suttogó han
gon Markosné.

__ Ki az ? — szólt felriadva a bűnös.

szép volna ? Mi azonban még hozzátesszük, 
hogy nem csak szép, hanem szükséges is 
volna.

Mert mit nyerünk az állami iskolákkal, 
ha növendékeik az életbe kikerülve kényte
lenek belépni a notórius pánszlávok táborába, 
hogy olt találják fel azt a kört, a hol bizo
nyos szereplésekhez juthatnak? G o n d o s 
k o d n u n k  k e l l  t e h á t  k é t s é g t e l e n ü l  
e g y  j ó r a v a l ó  k Ö z é p o s z t á 1 y r ó 1, a ho l  
az  i s k o l á z o t t  f i a t a l s á g  m e g t a l á l j a  
az t  a t a l a j t ,  a m e l y e t  i g é n y e i n e k  
m e g f e l e l ő e n  m a g á n a k  k í v á n h a t .  És  
e z t  m e g t e r e m t e n i ,  ez  l e n n e  a F. M. 
K. E. v i d é k i  v á l a s z t m á n y a i n a k  1 e g - 
s z ^ b b  f e l a d a t a .  Viszont a központ elis
merésre méltó dolgot művelne, ha ezt a fel
adatot határozottan kitűzné a vidéki választ
mányok elsőrendű feladatai közé. A vidéki 
választmányok aztán a szerepfeloszlás elvén 
megtalálhatják, — ha a akarják —, az érint
kezési pontokat.

Biztosítás szövetkezés útján.
Irta: Felszegliy Ferenc.

Az emberi természetben fekszik az a törekvés, 
a melylyel értékes javait a lehetőségig biztonságba 
kívánja helyezni a kárt okozó behatások ellen.

J£z a törekvés a társadalom közgazdasági fejlő
désének mértékében mindinkább előtérbe lépett; és 
alkalmas módokat keresett a lehető tökélyes megvaló
sulásra. Ez a törekvés hozta létre a vagyon, munka- 
képesség, testi épség és életbiztosításnak mindama 
nemeit, a melyeket ma ismerünk és ez keresi a töké
letesedés további formáit és fejleményeit ezen a 
téren.

Közgazdasági kulturális fejlettségükhöz képest 
találjuk a biztosításnak különböző módjait az egyes 
államokban, mert maga a biztosítás értékes közgaz
dasági eszme, a mely a többiekkel együtt fejlődik, 
és mindig egyre nagyobb kört hódít meg.

Rohamosan terjedt el a biztosítás szükségének 
eszméje hazánkban az utóbbi egy pár évtized lefo
lyása alatt, a mely időszakra épen közgazdasági fej
lődésünknek legélénkebb fellendülése is esik.

Ez idő szerint leggyakoribb és nálunk majdnem 
kizárólagos módja a biztosításnak: a részvényekre 
alapított biztosító társaságoknál való kárbiztosítás és 
pedig legtöbbször csak tüzkárbiztosítás. Ezért —

— Egy asszony, a ki megakar . . . menteni . ? .
— Anyám, te vagy ! — kiáltott az ifjú s gyorsan 

felugrott fekhelyéről.
— Most nem az vagyok — viszonozta Markosné 

s egészen közel lépett a fiúhoz. — Felelj nyíltan Imre, 
te ölted meg az uraságot ?

— Vallató bíró lett ? — kérdezte haraggal a 
gyilkos.

— Ne tétovázz, felelj, az Isten szent nevére kérlek.
— El akar árulni ?
— Az anya még egy gyilkosnak sem lehet árulója

— válaszolta elfojtott hangon Maikosné. —  Szólj, ne 
késedclmezz, te is ott voltál a kastélyban ?

— Hat . . . igen.
A szerencsétlen asszony úgy megtántorodott, 

mintha egy nagy kalapácscsal mellbe ütötték volna, de 
egy futó perc múltán magahoz tért, hanem úgy látszott, 
hogy szemeibe könyek gyűltek.

—  Miért tetted ezt, óh, miért tetted ?
— Pénzre, sok pénzre volt szükségem — felelte 

komoran a fiú.
—  S vér árán akartál hozzá jutni ? . . . Hát hiába 

volt minden tanításom, hiába minden szeretetem. Isten
hez vezető tanításom ? Egyik sem tudott visszatartani 
a legnagyobb bűntől ? Hogy tudtál ennyire megfeled
kezni öreg szüléidről és miért dobtad el egyetlen kin
csedet, a becsületet ?

— A  puszta becsületből nem élhet meg az ember
— viszonozta csillogó szemekkel Imre.

— Három lelket öltél meg akkor, midőn a kést 
a földcsúr szívébe mártottad. Apád, halálos ágyán fek
szik, s én alig bírtam ide vánszorogui, hogy meg
mentselek.



mint legáltalánosabbnál — most maradjunk csak 
ennél.

Ma már sok millióra rúg az az összeg, a melyet 
hazánk közönsége óvenkint kifizet a részvényekre 
alapított biztosító társaságok pénztáraiba : értékeinek 
tűzkár ellen való biztosítása fejében. És pedig 
1886—90. évek átlaga szerint 86 015, 1891-ben 35-883, 
1892-ben 36051 millió forint volt hazai intézeteink 
bruttó tüzkárdíj bevétele.

Ezzel szemben, ugyan e biztosító társulatok tűz
károkért kifizettek: 1886— 1890. években átlag 15444, 
1891-ben 13683 és 1892-ben 14610 millió forintot. 
Pedig tudvalevő dolog, hogy összes tűzkárt szenved
hető és biztosítható érdekeinknek csak mintegy egy 
harmad része van biztosítva ez idő szerint és így 
idővel ezek az összegek még sokkal tekintélyesebbek 
lesznek.

Itt kell rámutatnom arra a szomorú körülményre, 
hogy a hazánkban üzleteket kötő biztosító társasá
gok legtekintélyesebb része idegen, sőt, hogy e nemű 
hazai vállalataink részvényei is nagy részben idegen 
tőkések tárcáiban őriztetnek. Ilyenformán a bizto
sító részvénytársaságok jövedelmei is — kis kivé
tellel — a külföldre folynak s hazánkban kevéssel 
marad több belőlük, mint’ a mennyit a tényleg beál
lott káresetek megtérítése igényel. A mi pedig ezen
felül nálunk marad, az sem oszlik meg a biztosító 
felek között, hanem természetszerűen a biztosító tár
sulatok hazai részvény-tulajdonosainak jut részben 
osztalékul, részben pedig tartalékalapjaiknak növe
lésére fordíttatik.

Igen természetes, hogy a részvényekre alapított 
biztosító vállalatok évi tiszta nyeresége mindig a 
részvény-tulajdonosok vagyonát öregbíti; hiszen épen 
e célból rakták össze alaptőkéjüket és ennek remé
nyében vették magukra a vállalkozással járó koc
kázatot.

Kis hasznot Ígérő vállalatba okszerűen senki 
sem fekteti vagyonát, ha az még a befektetett tőke 
elvesztése kockázatának is ki van téve. Már pedig a 
biztosítással, látszólag nagy mérvű tőkekockázít van 
egybekapcsolva.

Ebből önként következik, hogy a biztosító vál
lalatoknak olyan előrelátással kellett berendezked
niük, a mely a befektetett alaptőkének minél nagyobb 
tiszta jövedelmet biztosítson, hogy rövid idő alatt 
lehetővé tegyék — az osztalékon felül —  nagyobb 
tartalékálapok egybegyűjtését és ezzel a kockázatot 
minél gyorsabban apaszszák, illetőleg kiküszöböljék.

Eme kitűzött célt rendszeresen rövid idő alatt 
el is érte, valamennyi eszélyesen alapított és helye
sen adminisztrált biztosító részvénytársaság. Alap
tőkéjük után igen tekintélyes jövedelmet élveztek és 
ezenkívül félretettek külömbözö tartalékalapok kép
zésére — nem ritkán — az alaptőkéket többszörö
sen túlérő összegeket és így rövid idő alatt a koc
kázat veszélyét alaptőkéikre nézve teljesen megszün
tették.

Mi sem igazolja jobban a biztosító társaságok 
valóban fényesnek mondható üzleti eredményeit, mint 
részvényeiknek tőzsdei árfolyamai. Sok van e papí
rok között, melyeknek értéke megsokszorosodott; 
sőt több olyan társulat is akad, melynek részvényei 
annyira keresettek és értékesek, hogy a tőzsdékre 
soha sem kerülnek.

De még részletesebb betekintést nyújt hazai biz
tosító részvénytársulataink üzleteibe az 1891. és 1892. 
üzletévek eredményeit feltüntető kimutatás összeha- 
hasonlítása. Ebből csak futólag annyit említek itt fel. 
hogy a hazánkban nagyobb üzleteket kötő nyolc tár
sulat összes befizetett alaptőkéje együtt 14.425 mil
lió forintot tett, míg ma e társulatok összes vagyona 
nem kevesebb mint 115.371 millió forintra rúg. A tái-

2 Turóc-Szent-Márton, ____ ____

— Kibocsát anyám ? — kérdezte örömmel a íiu.
— Nem. Más utat találtam számodra — szólít 

óriási lelki erővel az anya. — Egy szerszámot hoztam, 
melylyel megmentheted magadat a bitótól, minket a 
szégyentől Fogd ezt a kést . . .  jó éles 1

— Mit csináljak vele ?
— Ne kérdezd, ha még egy parányi becsület 

lakozik szívedben.
— Megöljem magamat? — kiáltotta megret

tenve Imre.
— Tedd. A  te becsületednek vége, de öreg szü

lőid becsületét — e tetted áltál — megmentheted !
—  Hátha nem Ítélnek halálra ?
—  Lehet. De örökös rabságra ítélnek. Édes fiam, 

jobb néhány percig, mint megszámlálhatatlan évekig 
kínlódni. Szerető anyad szól hozzad, ki mindég javadat 
akarta. Látod, most is azt akarom én.

Markosné közvetlen fia mellé lépett és gyöngéd 
szeretettel megsimogatta hosszú gesztenyeszínü hajat 
és arcát.

— Jól van hát, majd holnap megteszem — vála 
szólta kitérően a fiú.

— Holnap? Miért késlelteted azt, a minek úgyis; 
meg kell történni. Jobo előbb. H í megteszed újra fiámmá 
fogadlak és anyai szívemből raegsiratlak. Sohasem kér
telek semmire, édes fiam, de most a becsületünkért 
tedd meg, a mit kérek.

Nem bánom — mondta elszántan Imre — 
adja ide anyam azt a kést.

Markosné egy pillanatig késlekedett, hanem aztán 
átadta a villogó szerszámot. A kés nagyot villant a 
levegőben és Markos Imre markolatik döfte magaba.

Újra édes fiam vagy! — zokogta Markosné 
és élettelenül esett a véres hulla mellé.

(Vége.)

sulatok összes nyeresége 1891. évben 2870 millió, 
1892. évben pedig 3‘079 millió forintot tett ki. A 
régebbi és újabb keletű társaságok működési idejét 
egybevetve, az tűnik ki, hogy alig néhány évtizedre 
terjedő működésüknek gyümölcse ez a bámulatos 
eredmény. , ,

Kivehető továbbá e kimutatásból az is, hogy a 
fényes eredmény megteremtésében a két fő üzletág, 
tuniillik a tűz- és életbiztosítás hasonló arányban

r  e  i ,  v  i  i n ?  h  i  h  i  i i  a  n  ó .

Vizsgáljuk kissé közelebbről, hogy mi okozhatta 
ezeket a fényes üzleti eredményeket?

A biztosító vállalat működésének kezdetén : 
kisebb mennyiségben egyberakott — néha teljesen 
be sem fizetett — alaptőke, viseli a vállalatnak lát
szólag nagy veszélyü kockázatát; és ennek dacára 
rövid idő alatt tartalékalapokkal megsokszorosodik
és busás osztalékot nyújt!

A nagy kockázattal járó biztosító üzlet állító
lag a lehető legalacsonyabb díjtételekkel dolgozik; 
és ennek dacára egyre fényes üzleti eredmények 
során izmosodik.

Mindez egymásnak ellentmond.
Valamelvik állítás tehát csak látszólagos, csak 

képzelt? Melyik a kettő k ö z ü l ? . . .  Könnyű igazolni 
hogy mind a kettő.

A kockázat veszélye nem oly nagy, mint látszik. 
a hi7tn«ftAaí díitéfplek nem olvan mérsékel*"1'

mint lehetnének.
A biztosító intézeteknek nincsen érdekükben, 

hogy üzletük minden része a nagy közönség előtt 
feltárassék; ezért a nyilvánosság számára készült 
mérlegek és prospektusok nem adnak kellő felvilá
gosítást minden tekintetben. Igen nagy kár, hogy ez 
irányban pontos alapokon nyugvó hivatalos statisz
tikai adataink nincsenek. De ha módunkban van több 
biztosító intézet üzleti számadásainak és mérlegeinek 
gondosabb átkutatása, akkor ennek nyomán igen 
fontos eredményekre jutunk:

Azt találjuk, hogy noha a biztosított összeg az 
alaptőkét már az első években sokszorosan felül
haladja, mindazáltal rendszerint csak az első üzlet
éveknek kiadásai érintik azt csekélyebb mértékig. 
Igen gyakran a második, harmadik üzletévben, az 
alaptőke újra teljessé kiegészíthető és a tartalék- 
alapok gyűjtése megkezdődik. Ettől kezdve az alap
tőke többé jóformán nem vétetik igénybe, tehát az 
alaptőkét illetőleg a kockázat veszélye csak az első 
egy pár üzletévre szorítkozik és még akkor sem 
olyan nagy, mint első látszatra vélnök.

Ma az összes tűz ellen biztosított érték hazánk
ban legalább 7000 millió forintra tehető. A nálunk 
működő 8 biztosító részvénytársaság alaptőkéjének 
a tűzbiztosítást fedező részét pedig 7 millió forintra 
vehetjük (ekkor az egész alaptőkének leiét vettük) 
s ilyenformán az alaptőkét a biztosított összeg mint
egy ezerszeresen felülmúlja. Tehát a kockázat ma 
már csak annyira veszélyes, hogy az ezerszeres ösz- 
szeg fedezetét könnyen elviseli.

Azt is találjuk továbbá, hogy a nálunk szoká
sos díjtételek alkalmazásával a tűzkár elleni bizto
sításért befolyó összeg — már az első években — 
kétszer, sőt néha háromszor akkora, mint a tény
leg kifizetett tűzkárok összege. Az ebből folyó jöve
delem adja meg aztán a fényes üzleti eredmények 
minden biztosítékát; dacára a vállala’ ok igen nagy 
adminisztracionális költségeket igénylő személyi és 
dologi kiadásainak. — Mert tudvalevő, hogy a ver
senyből kifolyólag minden társaságnak jól fizetett 
igen nagyszámú külső és belső tisztviselőt kell szol
gálatában tartania.

A kockázat veszélyét nagyító-üvegen át látták 
és mulatták régebben a részvényes biztosító válla
latok. A nagy közönség pedig jóformán megszokta 
ezt és még ma is ilyennek látja, pedig tűzoltó intéz
ményeink, tüzbiztosabb építkezésünk, berendezkedé
sünk és legfőképen a tűzbiztosítás mai kiterjedett- 
sége igen tetemesen leszállították a kockázat veszé
lyességét. Erinek következtében a vállalatok is egyre 
mérsékelték díj i őt elei két. habár szerintünk még min
dig nem a lehető mértékben.

(Vége következik.)

Lapszemle.
A »Národnie Noviny* f. évi január hó 8-án ke 

számában ezen címmel: »Uj szellem?* vezércikkez 
s abban a következőket Írja:

Uj esztendőt kezdünk uj jelenségekben. M< 
kevés az, a mi történt, de azért is hála legyen e 
Istennek. Az uralkodó végtére rendet csin ált; ne 
tűrhette tovább a hazug politikát. Amint egy pes 
hírlap jól mondja, ledobta a gonosz, alávaló embi 
reket azon magasságról, a melyre Őket olyan tanác 
adók javaslatára helyezte, a kik egyetértettek velő 
akik tehát az uralkodónak a saját s Wekerléék 
nem az ország s trón érdekében szolgáltak tanácsosé 

Csalás utján jutottak a hatalomhoz s csali 
volt uralkodásuk főeszköze. Csalással dolgoztak főli 
ellenünk. Magyarország nem magyar ajkú nemzetiség 
ellen. Világgá kürtölték, miszerint a nemzetiségi ké 
dés rendezéséhez látnak, no de abból a rendezési 
nem volt más látható, mint pörök s bebörtönözése 
A politikának e pontjában fölülmúlták Wekerléé 
még a saját tereintöjüket, mesterüket s tanitójuka 
az öreg Tiszát, a k.nek helytartójává kellett voln 
lenmok Tisza kormányzásának elején nevezetese 
m. reánk, tótokra vetette magát, a midőn megakari 
mutatni, milyen erős. energikus férfiú ő, mit várba 
nak tehát tőle a magyarok. Azután már csak akkc

Iszórt villámokat, azaz ellenünk szónokolt arról, hogy 
mi minden fog velünk történni, ha merészkedünk 
................ jogainkra hivatkozni, a midőn szorult hely
zetben volt. Máskülönben nem csalt, csendben végezte 
a maga dolgát: megváltoztatta a törvényeket s az 
institúciókat úgy, hogy mellettük aláásattassék s 
megölessék mindaz, a mi nem volt magyar s nem 
akurt önként, öngyilkos módra beleolvadni a magyar
ságba ; a szegény tót vidékekre egész légió hivatal
nokot csiuált, teremett s elhelyezett, demoralizálta, 
korumpálta őket, csakhogy a hatalomnak kedvében 
járó eszközökké legyenek. Sok gonoszság s csalfaság 
volt Tiszában, a magyar intolierantia prototypje volt 
ő, no de sokban okosabb volt a maga Wekerléinél. 
Ö például, ámbár nem ígérte a nemzetiségi kérdés 
rendezését, nem pörösködött, egy állam fogház ellen 
nem állíttatott fel kettőt, — hogy elég hely legyen 
az egész maszszákban elitéit román nemzetiségiek
számára.

Csalás volt Wekerléék fegyvere más oldalról 
jövő  nemzetiségi mozgalommal szemben is. Persze, 
a kormány s orgánumainak erőszakoskodásával szem
ben való védekezési szempontjából a románok egy- 
magukban többet tettek, mint mi többiek mindnyájan; 
de Wekerle s az ő Hieronymija és Szilágyija az 
egész idő alatt úgy igyekeztek a nemzetiségi moz
galmat előadni, hogy azt csak csupa román kezde
ményezte, hogy a tótok, szerbek s a többiek nyu
godtak. S a világot akkor ámítottak ezzel, akkor 
hirdettek nyugalmat pl. rólunk tótokról, a midőn a 
tótságon a bejelentett népgyülések már egész sorát 
betiltották volt, a melyekből az országban dúló, zava
ros viszonyok ellen kellett volna protestálni ; akkor, 
midőn ezen betiltások ellen egész hatalmas tót rekur- 
zus feküdt Hieronymi miniszter hivatalában s a 
»Národnie Noviny* kénytelen volt ezen fellebbezések 
elintézését nálunk eddig hallatlan, a belügyminisztert 
inzulláló s egész intézményét örök időre megbélyegző 
újság-cikkekkel előmozdítani. Hogy csak a románok 
szegültek ellen politikájuknak, W ekerléék akkor azzal 
félre vezették s elámitották a világot, mert a Kolozs
várott, Tem esváron és Szegeden lefolyt nagy poli
tikai pörök alkalmával (a Replika miatt, a »Tribuna« 
ellen s a Memorandum miatt) ott állottak, ámbár 
nem mint vádlottak a tótok s mint védők küzdöttek 
s előadták energikusan saját panaszaikat is, a midőn 
a tótok nevében védőül állított Dr. Stefanovics Milos 
védbeszédeiben oly hatalmasan megrázta az erősza
koskodás s hazugság alkotmányát, hogy már ez 
magában is nemcsak nyugtalanságot, de mozgalmat, 
komoly tót mozgalmat jelentett.

Mint mondva volt, Wekerléék nem voltak oly 
okosak, oly furfangosan okosak sem mint Tisza s 
nagy gyalázattal buktak meg. Megbuktak, nem segí
tett rajtuk semmit amaz ellentúllás sem, a melyet 
hozzátartozóik priitoriánusaik, a liberálisnak nevezett 
kormánypárt mutatni megkisérletlek. ílogv mi lesz 
tovább ? vájjon az uralkodó a megkezdett irányban 
megteszi-e a további lépéseket is ?  megválik nem
sokára. Csakhogy már le vannak rántva a legnagyobb 
rosznak — a hazugságnak képviselői ? Ha Khuen- 
Hédervárv lesz miniszterelnökké állítva, jobb lesz Ö 
ama megbukottaknál már csak azért is, hogy a hor- 
vát nemzetiségi viaskodásokban sok mindent megta
nulhatott, a miről a megrögzött s bihari kijelentései 
szerint ítéletet mondá. Tisza Kálmán magyar em ber
nek fogalma sem volt s a mit megtanulni a Tisza 
alkotmányának tartósságában hivő Wekerléék poli
tikai svihákságukban nem tartottak szükségesnek. 
No. legyen igy vagy amúgy, nekünk mrg kell dör
zsölnünk szemeinket, talpra kell állanunk, mert főleg 
oly időben, a melyben rombadölnek az elélemült 
hatalmak, a tótok csak annyit érhetnek, a mennyit 
súlyban nyomnak.

1895. január 13 .________2. szám.

. u n  a n n y i n k u l  lUII lUUUUl  d/AUl V ai
tényállásra, hogy a felvidéki nép mily lelkiismerelle 
izgatásnak s bujtogat&snak van kitéve. Persze, a 
aknamunka aluttomban, de annál bizonyosabb erec 
ménynyel szüntelenül folyik. Mindazok azonban, aki 
csak szobából nézik az elért eredményeket, kicsinyt 
gúnymosolylyal fogadják ezen tény konstatálásána 
hírét. A tót népet az ily szoba-politikusok képtelenné 
tartják valamelyes komolyabb fellépésre s mert eddi 
csendesen, nyugodtan viselkedett, azon szent tneg 
gyöződésben vannak, hogy a jövőre  sem kell valair 
veszedelemtől tartani. No, hát ezek az urak olvassd 
el komolyan a fentieket s hallják meg magának a 
ellenségnek szájából eredő azon határozott kinyilat 
koztatást, hogy bizony ők nem szűntek meg egv pil 
lanatnyira sem munkálkodni, ók élnek, mozognál 
cselekszenek s agitálnak. Hallják meg azon igazságo 
hogy végtelen tévedés azt hinni, hogy a nemzetisé, 
mozgalmat csak a románok kezdeményezték s hog 
a többi nemzetiség, a szerb, lót ölbe tett kézzí 
nézte volna a mozgalmakat. A cikkíró csalásna 
nevezi ezen állítást, hazugságnak a kormány azo 
kinyilatkoztatását, hogy csak a románok mozogna 
s a tótok, szerbek csendesek. Rámutat azon cikkekri 
a melyek a .Národnie Noviny. hasábjain láttak non 
«  s a melyek kiszámított célzatossággal inzul 
tálták a belügyminisztert, annak munkálkodását, a 
egész kormány s általa a magyar nemzetet. Jellemzi 
a doigok állásra, hogy nem átalja kimondani, misze 
ríni alávaló csalási követtek el Wekerléék akkoi 
mikor paláin et pnblice azt hirdették, hogy a magva 
állameszme meggyökeresitését célzó politika eltel 
csak a románok szegültek ellen s a Kolozsvárott 
Szegeden s Temesváron lefolyt nagy politikai pörök 
ben csak a románok voltak érdekelve, mert olt vol 
tak a tótok is s energiával küzdöttek jogaikért
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Dr. Slefanovios Milosl véddül az egész Cótsíg nevében”  
éllitutlnk oda. Hazugság, csalás — úgymond — mind
ezeknek lagadása. No, hát Íme. olvassák el ezl azok 
a kiket illet s ne dugják be füleiket, hogy jól meg
értsék. mi van ezzel mondva. Mi magunk legjobb 
szeretnék bebizonyítunk hogy bizony u Felvidéken 
nincs mildl tartanunk, de naponként látván a hami
sítatlan életkörülményeket, fajdalommal ismételjük 
hogy jó  lenne már egyszer komolyan gondolkozni a 
beállható veszedelem elhárításáról. Principiis obsla I 
hangoztatjuk és nem szültünk meg hangoztatni I

h í r e i n k .
—  Tombola-08tely. A »Turócmegyei Jótékony 

Nőegylet« folyó évi február hó 9 én tánccal egybekötött 
tombola estélyt rendez. Az elnökség lapunk utján is 
felhivan az érdeklődök figyelmét a jótékony célra, 
egyúttal felkéri őket, hogy nyeremény tárgyak ado
mányozásával a nemes célt előmozdítani kegyeskedjenek. 
Tombola-jegyek 20 krajcárjával kaphatók az egylet 
elnökeinél, u. m. Szüllö Gézané és Fekete Mikiósné 
őuagyságáéknél, valamint a választmányi tagoknál.

-7 A F. M. K. E. szintarsulata Lipto-Szt. Miklóson. 
Egry Káimán, a I*. M. K. E. II. szinikeriiletenek igaz 
gatoja két hét óta Liptó-Szt.-Miklóson tartja jól szer
vezett társulatával előadásait. Az eddig ott működött 
színtársulatok nagy része — mint ottani levelezőnk 
Írja — megfosztotta a r.zínpártoló közönséget a lato 
gatasi kedvtől és ekkor is valónak bizonyult az a köz
mondás, hogy a rossz hír szárnyon jár, a jó hír alig 
kullog, mert e kitűnő társaság jó Ilire igazan csak las
san kap labra. A későbbi darabok jobb látogatásnak 
örvendenek, mint az előbbiek. A tagok közül első sor
ban Egry Kálmán igazgatót kell kiemelnünk. Az >Ott
hon « t, melyben Egry Schwarze ezredes, Rónay Karola 
Magda szerepében nyújtanak kitűnő alakításokat, itt 
kétszer kellett adniok. Egry Kálmán »Parlagi Jancsi* 
című vígjátékban mint kitűnő és szimpatikus énekes 
mutatta be magát a közönségnek ; töob énekdarabot 
ismételnie kellett. Boar József mint Baródi Ferenc a 
legtypikusabb nagyapa volt. A közönség tetszésének 
lelkes tapssal ad kifejezést. A »Szultan< operettet szép 
számú közönség hallgatta végig. Ott volt Kürthy Lajos 
főispán, Andahazy Géza alispán, Kiszcly Árpád tan
felügyelő stb. stb. Matray Margit Szelim és Hevesi L. 
Bimbasi szerepe tetszésben részesült. Képes Laura a 
Roxellane szerepét ügyesen adta. A fiatal Lipcsey 
Josefin mint Fatime gyönyörű alak volt, kedvteléssel 
legeltettük szemeinket rajta. Általában véve az egész 
társaság oly tetszésben részesül, hogy az ottni magyar 
tarsalgó-kör indíttatva érezte magat a kedvelt színtár
sulatnak száz frtnyi segélyt megszavazni. A társaság 
máig már kétszer játszott a szomszéd Liptó-Ujvárott, 
telt ház mellett. Mint haiijuk, még fognak ott 1— 2 
előadást adni.

— Eljegyzés. Dr. Haáz Simon szuesányi körorvos 
és a kassa-oderbergi vasút palvaorvosa, jegyet váltott 
Pollak Etnilia kisasszonnyal, ö/.v. Schulz Árminná uno
kájává!. (Gratulálunk tisztelt munkatársunknak. S /eik )

— Uj körorvos Turóc megyeben. A január hó 9 én 
megejtett választás alkalmával znióváraijai körorvossa, 
dr. Varga Emil, debreceni gyakorló orvos választatott meg.

— Felfüggesztett körjegyző, Ilühenrieder Gyula, 
felsőstubnyai körjegyzőt, nagyobbfokú rendetlenség, 
hanyagság és hivatalos mulasztások miatt, a nála folyó 
hó 5-én tartott hivatalos vizsgalat alkalmával Zorkóczy 
Tivadar főszolgabíró, allásalói felfüggesztette és ellene 
fegyelmi vizsgalatot indított. A felfüggesztés tartamára 
a jegyzői teendők ellátásával Brüli Adolf, stubnya fürdői 
körjegyző bízatott meg.

—  Agyongazolta a vonat. V. hó 11 én, estefelén 
máv. Hrbi megállóhelyén egy szán, a zárt sorompó 
flőtt várta a vonat elhaladását. A  vonat közeledtével 
a lovak megbokrosodtak és őrülten rohantak a sorom
pónak, melyet át is törtek Abban a pillanatban, mikor 
a szánka a pályatestre ért, épen a vonat is megérke
zett és a szánban ülő Kontsck Karolyné dvoreci lakosnőt 
agyongázolta, a kocsis két lábát pedig egészen lemet
szette. A lovaknak — mivel azok tovább rohantak — 
semmi bajuk sem történt.

— Az ezredéves kiállítás. A Besztercebányai Egy
házmegyei Tanító-egylet kiküldött bizottsága felhívást

| bocsátott ki az egylet tagjaihoz, melyből adjuk a követ- 
• kezőket: Egyházmegyei tanító-egyletünk ez evi közgyű

lése nagy lelkesedéssel határozta el, hogy az ezredéves 
kiállításon részt vesz. E határozat foganatosítására kikül
dött öt tagú bizottság múlt évi október hó 13-án 
Zólyomban ez ügyben tanácskozván, Szmelana József 
ílnök indítványara a következőkben állapodott m eg: 
[. Összeül íttatik és szerkesztetik az egyházmegye r. 
cath. tanítóinak és népiskolainak különös, történelmi 
ícvtara a legrégibb időktől fogva mai napig, valamint 
íz Egyházmegyei Tanító egylet történelme. 2. A nép 
skola köréböi együttesen kiállíttatnak az irodalom, 
udomány, művészet és gazdaszat azon tárgyai, melye
tet az egyházmegyei tanítók elkészítenek és előállíta
lak. — A bizottság a munka gyors és biztos haladása 
:éljaból kerületi albizottságokat alkotott, a melyek a 
íizottsag áltál feltett kérdésekre fognak megfelelni. 
V felső turóci kerület albizottsága: Pletrich János és 
lorvath Antal; az alsó-turóci kerületé pedig: Szmetana 
ózsef és Vojtyák Ferenc tagokból ali. Az albizottsá- 
ok munkálatai 1895. évi szeptember hó i-ig beküldet
ek rendező-bizottsághoz Besztercebányára. A  felhívás 
ry végződik: Nagy feladat varakozik reánk. A drága 
aza szilié előtt be kell mutatnunk, hogy a haladás 
lilyen fokán all manapság a magyarországi r. kath. 
állású népiskolai tanűgy általában, és a mi egyház- 
icgyénké különösen. Minden elfogulatlan és lelkiisme

2. szám- Turóc-Szcnl-Márton,
retes tanú- és bírálónak el kell azonban ismernie, hogy 
annak dacára, miszerint a közel múltban sokat kellett 
küzdenünk nagy nehézségekkel, szükölküdésekkel és 
hiányokkal ; a vailasfelekezeti elvek ellenségeivel és a 
versenyző hiterkonfessionalis népiskolákkal; hogy mink 
mindenkor mostoha bánásmódban részesültünk' minda
mellett rettenthetlenül, bátran és kitartóan föntartottuk 
alaplétünket, mely úgy az isteni, mint a világi törvé
nyek kívánalmainak teljesen megfelel. így teliát, mint 
a hosszú nagy időkön at mindig, úgy Különösen ezen 
ünnepélyes alkalomkor tartsuk főn dédapáink boldog 
emlékezetét és a mi mostani becsületünket. Ne marad
junk el, hanem hangya-szorgalommal és kitartással fog
junk a munkához. — Tegyük a haza oltárára, nyújtsuk 
a világ szemlélésére szorgalmunk gyümölcseit; és bizto
sítsuk így magunknak a jövő időkre is a természetes 
és minket joggal megillető elsőbbségi helyet a magyar 
tanügy elöbbrevivőinek soraiban azon jeligével : >Min 
dent az Istenért és a hazaért !« — Kartársi üdvözlettel 
Zólyomban, 1894. évi október hó 13 án. Szmetana 
József s. k., a kiállítási bizottság elnöke. Hcrgot 
Adolf s. k., Lábag Gyula s k., Maxidn Márton s. k., 
Sediba István s. k., tagjai.

- -  Gyilkosság boszúból. Ruttkán, folyó hó 7-én 
az esteli órákban, Frkany János ottani lakos, többszöri 
botütéssel és három fejszecsapással meggyilkolta Balej 
Andrást, még pedig a feletti bos^ijából, hogy ez őt 
a múlt évben elkövetett juhlopásért feljelentette. A 
tettest a ruttkai csendőrség legott letartóztatta és a 
turóc-szt.-mártoni kir. járásbírósághoz bekísérte.

•— Felhívás. A > magyarországi tanítók Eötvös 
alapjai gyűjtő és kezelő országos bizottság* tisztelettel 
felkeli tagjait és a tanítói özvegyek és árvák sorsát 
szivükön viselő nemeslelkű emberbarátokat, emlékezzenek 
meg járulékaikkal, adományukkal orsz. jótékony intéze
tünkről s küldjék be azokat még f. évi január 15. előtt 
Rolier Mátyás pénztároshoz (VI. Nagymező-utca 1) 
annyival is inkább, mert az előre látható kedvezőtlen 
mérleg szerint — várható kegyes adományok nélkülö
zésével, — csak igen kovés segély voina az évröl-évre 
szaporodó segélykérők között kiosztható. Ügyfeleinket 
fokozottabb tevékenységre kérve ama reményünknek 
adunk kifejezést, hogy kérésünk nem lesz * kiáltó szó* 
a pusztában ! Budapest, 1895. január 2-án. Lakits Vendel 
titfar. Péterfy Sándor elnök. Roller Mátyás pénztáros.

— Az ezredéves kiállításra vonatkozólag a beje
lentési határidő m. évi december végével lejárt ugyan, 
de azért c kiállítás pozsonyi kerületi bizottsága figyel
met érdemlő körülmények között ezentúl is elfogad 
bejelentéseket. E bizottságnál pedig újabban a követ
kezők jelentették be részvételüket, Pozsonyból: Palugyay 
J. és fiai, cs. és kir. udvari bor nagykereskedés; Menczel 
K C. féle házfedő-papir, facement és elszigetelő lemezek 
gyára; a »Pozsonyi szőliőmüvesek egyesülete*; Deutsch 
A. és fiai. a városi serfóző tulajdonosai; Schwenk 
Gusztáv műkérté.1:::; Fi.-.cher József és fiai likőr, rum 
és ecetgyáros. Nagyszombatról: Giass Miksa, a * Gabri
ella* gőzmalom tulajdonosa; Bilcsik László kovács- 
mester; Dröll Henrik gépészlakatos; Dittrich Hugó 
puskamüves; Diamant Nándor és fia malátagyár; Dusek 
Karoly férfi szabó; Fischer Tivadar harang- és érc
öntő; Furche Frigyes pékmester; Grünner György 
kalaposnicster; Gajdos János kalaposmester; Garzó 
András pékmester; Garay István tót szabómester; 
Illaaky Prokop cipész; llrebicsck József asztalos; Hója 
István asztalos; Jager István kerékgyártó; Jancsovics 
József ácsmester; Krapf János ucsselő kovács; Löwen- 
stcin József kádar-mester; Marschall Béla asztalos; 
Maycrberg István sodrony fonadék, sodrony-szövet és 
szita-készitő; Matusek Mihály szíjgyártó; Miklás István 
vas- és ércöntő; Mathe Adolf mérnök (méhész); Pitsch 
Ede cukrász; Rosenfeld Miksa cipész; Reymann Karoly 
puskaműves; Szeszler Lipót malátagyáros; Stefanek 
József mülakatos; Szvatkó Vendel mézes kalácsos; Sti- 
brányi Ferenc kovács és kerékgyártó; Szadion test
vérek timar; Freumann M. és fia maláta-gyár; VVinter- 
berg Rezső és fia szeszfőző; Wecsera Antal ácsmester 
és építész; VVinter Zsigmoud könyvnyomdász; Zoder 
I'erenc kefekötö; Zlocha József szappanos. Nagyszombat 
városából tehat összesen 38 kiállító jelentkezett eddig. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy Pozsony városából 18 
kiailitó küldte be a bejelentési ivet, méltányolhatjuk 
csak igazan, mily erélyt fejtett ki a nagyszombati 
helyi bizottság s különösen annak elnöke Nekanovich 
Miklós polgármester, hogy ily tekintélyes számú kialii- 
lókat gyűjtött. Vágujhelyről jelentkeztek: Brück Samu 
könyvkötő; Schreibcr Jakab gép- és épület lakatos; 
Schreibcr Lipót és VVeisz Gyula asztalosok (szabadal
mazott iskola-padot); Tauocr Mihály fia maláta-gyáros; 
Holecz János épület- és géplakatos. Nyitráról: a »Malá
tát gyártó társaság* cégű malátagyár (a Nyílra váro
sából eddig jelentkezett egyedüli kiailitó!) Janács József 
kocsikovacs Baánból és Rajcsányi Vilmos nyitrazsám- 
bokréti nyerges könnyű kárpitozott kocsit állítanak ki 
közösen. Baánból ezenkívül Kostenanszky Antal és 
Kadak András géplakatosok is jelentkeztek. Bejelentési 
iveket küldtek továbbá, Bizinból: a »Bazini szőlészeti 
egylet*. Nagy-Tapoicsanvrol: Skopccz István szíjgyártó 
és Neu Manó cipész. Tavarnokró!: Kclecsényi Manó 
körjegyző (magyarországi és exotikus bogár; k gyüjte 
menyét). Brezováról: a »Brezovai alsó és felső tímár 
egylet* és Gavura Samu gyapjumosó-gyáros. Miavaról: 
a”  »Miavai szitakötő egylet*. Nagy-Bittséről : Kubis 
I'erenc cipész. Privigyérőí: a »Privigyci kártoló és fonó 
szövetkezet*. Nagy-SztricérŐl: Sztrakovics Boldizsár
géplakatos. Zsolnáról: Linger Guidó órás; azonkívül 
a zsolnai kir. gymnasium is beküldte bejelentési ivét, 
mely szerint 1840. évtől kezdve évi értesítőket, egy 
millenáris értesítőt, továbbá br. Prónay pozsonyi kir. 
főigazgatónak egy 1789'ben kelt intezvcuyét, végül a

régi és az uj gymnáziumi épületnek tervrajzait állítja 
ki. Közvetlenül a kiállítás igazgatóságánál bejelentették 
részvételüket: a Schreiber J. unokaöcscsei-.éle zayugróci 
üveggyár (49 □•méternyi területnek fentartását kérte) 
és Kohn testvérek Bazinból, kik borokat és szeszes
italokat fognak kiállítani.

— FagykenóC8. Egyedül Schneider J. resicai 
gyógyszerésznél kapható ama híres fagykenőcs, mely 
3 nap alatt biztosan kigyógyit minden fagydaganatot 
az orról, kézről és lábról. A gyógyszernek tégelyje 
2 írt; a megrendelés legcélszerűbben póstai utánvéttel 
történhet.

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a gró f Eszter- 
házy Géza-féle cognacgydr mai számunkban megjelent 
hirdetésére.

—  A  lo R M K cb b  a j á n d é k o k .  A  vidéki közönség, 
mely mostanában tömegesen rándul fel Budapestre, hogy kará
csonyra és újévre bevásárlásokat tegyen, a klilömbözö csábitó 
hirdetési ajánlatok között alig tud választani, alig tudja magát 
elszánni rá, hogy mit vegyen övéinek. A kirakatokban szebbnél- 
szebb tárgyak Tilthatók, de talán valamennyi között legszebbek 
a S t e r n b e r g  Á r m i n  é s  T e s t v é r  e-féle Kcrepesí-úti 
hangszer ipar-telep kirakatában láthatók. Egy egész házat foglal 
el e nagy vállalat, dúsan felhalmozva úgy a földszinten mint az 
emeleten a legkülönfélébb zenekarbeli s műkedvelői hangszerek 
,rz összes réz-, fa-, fúvó-, verő- és vonó-hangszereken kivlll zse
niális combinátióju disz- és játékhangszerek, harmonikák és 
harmoniumok, mechanikai zenélő müvek, magától játszó zene
eszközök melyeken egész operákat lehet lejátszani, zenélő mada
rak melyek a legszebb dalokat fütyülik stb. stb. egyik legszebb 
s legérdekesebb tárgya az egész ipartelepnek e^y nickelböl 
készült karácsonyfa állvány mely ünnepélyes zcnekiséret mellett 
lassú ütemben forgatja a karácsonyfát. Ára 25—82 frt. Ennél 
szebb karácsonyi ajándék alig képzelhető. A z üzlet maga való
ságos látványosságot képez; melyet a közönség csoportokban 
néz s különösen este kelt feltűnést, midőn az egész ipartelep 
villámos fényárban úszik, megvilágítva az egész térséget. Ez a 
kereskedés a fővárosban anuyira népszerű és kedvelt, hogy 
mostanában mindég zsúfolva van, a személyzet alig győzi kiszol
gálni a közönséget.

Irod alom .
A legszellemesebb lap. A  fővárosi újságok kon

kurenciája óriási. Valahányszor egy egy uj lap jelenik 
meg, a hitetlenek mindég hitetlenül csóválják a fejüket, 
hogy honnan tud az előfizetőket szerezni. És mégis 
szerez, mert egy-egy uj és érdekes lap teremt magának 
mindég uj közönséget. Csak azon fordul meg a dolog, 
hogy van-e a szerkesztőnek elegendő intenciója ahhoz, 
hogy tudjon valaki újat, érdekeset teremteni., ,J?ersze, 
hogy chablonszerü és unalmas uj újságért senki sem 
fogja ott hagyni a régi jó lapját és ez oka annak, hogy 
egy csomó uj vállalat nem tud sehogy sem prosperálni. 
Ekkor azutan az első dolog szidni a közönséget, amely 
nem karolja fel az uj vállalatot. Pedig annak a szegény 
közönségnek igaza van. Helyes és jó  érzéke van a 
magyar közönségnek arra, hogy a rossz dolog ne érde
kelje, ellenben a jó és érdekes újítás iránt rokonszenvvel 
viseltessék és azt támogassa. Legalább azt mutatja az 
az óriási érdeklődés, melylyel a magyar közönség az ő 
legrégibb szépirodalmi napi lapjukán, a »Fővárosi 
Lapok*.nak átalakulását és megbovített újabb alapokra 
való fektetését fogadta. De hát ezt az érdeklődést nem 
is lehet csudálni. Az uj szerkesztő : Porzsolt Kálmán 
maga köré gyűjtve a mai magyar irodalomnak úgyszól
ván minden számottevő munkását — nap nap után 
olyan lapot ad a közönségnek kezébe, mely teljesen 
konkurencián kívül áll. Napról-napra újabb meglepe
téseket szerez, érdekes irodalmi és politikai csemegék
kel látja el a lapot, a legteljesebb írancia leleményes
séggel, anélkül, hogy a nemzeti talajt kieresztené a 
lába alól anélkül, hogy nemzeti jellegét elvesztené a 
lap. Az irodalmi s művészeti körökben, a kávéházakban 
s a legelőkelőbb társaságokban nap után eseményszámba 
megy a lap minden egyes száma, melyben amellett, 
hogy a szépirodalmi rész egy nap is annyit, sőt többet 
foglal magában, mint akármelyik szépirodalmi heti 
lapban — hát amellett telve van az aktuális események
nek szellemes könnyed és irodalmi értékű feldolgozá
sával. A »Fővárosi Lapok* újjáalakításának rövid ideje 
alatt is, december 16-ika óta, mióta terjedelme politikai 
tartalommal is mcgbővült, teljesen kiérdemelte azt a 
címet, melyet adtak neki : az ötletek újsága címét. 
Mindjárt első számában pompás ötlet volt adni a király 
ama a tollának hű másat, melylyel az egyházpolitikai 
törvényjavaslatokat szentesítette. Karácsonyi mellékletül 
pedig a legkiválóbb magyar Íróktól közölt egy csomó 
kis színdarabot, melyeket a családokban otthon, pom
pásan elő lehetett adni. A »Műkedvelök színházáénak 
(ez volt a lap karácsonyi mellékletének a címe) akkora 
kelété volt, hogy a megjelenés napján a déli órákbbn 
már a főváros egy elárusító helyén sem lehetett kapni 
egy karácsom számot sem. És az is kitűnő ötlete volt 
a lapnak, mikor üres és elcsépelt reklamhirdetések 
helyett, teljesen a fővárosi színházak szinlapjának mintá
jára és ugyanazokkal a betűkkel, a csalódásig hű szin- 
lapokat nyomatott, melyeken az előadó személyek neve 
helyett a lap munkatársainak neve szerepelt. A *Fővá* 
rosi Lapok* szinlapjának kiragasztása napján az egész 
főváros ezekről az ötletes szittlapokról beszélt, s egyes 
sziniapok előtt valóságos csoportosulások voltak. Most 
legutóbb pedig a farsang kezdetére, Vizkereszt vasár
napjára, egy a magyar literaturában páratlanul álló 
száminál kedveskedett olvasóinak. A lap külön melléklet
kép adott egy illusztrált táncrendet, melynek minden 
számát a magyar irodalom jelesei írtak. A csárdást: 
Ágai Adolf, az első négyest: Porzsolt Kálmán, a tipegőt : 
Endrödy Sándor, a cotillont: Hevesi József, a mazurkat : 
Lipcsey Ádára. a Il-ik négyest: Vértessy, a keringŐt: 
Makai Emil, a szünórát Abonyi és igy tovább. A  tánc
rendben az irók autogrammjai voltak s ezenkívül minden 
egyes dolgozatot külön illusztrált Faragó, ez idő szerint 
a legkitűnőbb magyar illusztrátor, aki a »Fővárosi 
Lapok*-nak állandó rajzolója.
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(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Henneberg-8elyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színe
seket 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima, 
csikós, kockázott, mintázottakat, damasztot stb (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatbau stb) 
po8tabór és vámmentesen a házhoz szállítva és mintá
kat postafordultával küld: lle iin e lic rtf <■. (cs. k. 
udvari szállító) gelyenigyárii ííiirirlih eii. — 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elintéztettnek. 1

Vélemény.
Folyó évi szeptember hó 26-án szemé- 

jelentem meg a

• x « x * x * x * x x « x « x « x « x «
j  ife 3023—3033/1891. sz. I?

H Gróf Esterházy Géza-féle
*  cognacgyár r.-társ.
g  budapesti gyártelepén, hogy ott a megejtendő 
2  kémiai vizsgálatra cognac-mintákat vegyek.
W  E célból a nagy udvari raktárba és gyár- 
#% helyiségbe mentem, a melyek berendezése a
#  technikai újabb követelményeknek minden tekin- 
X  tetben megfelelő és tisztasága mintaszerű. A 
X  raktárban körülbelül 4 0 . 0 0 0  ( v<*n-  
2  e z e r ) palack cognac volt elküldésre készen 
s f  elhelyezve, a melyek küzül minden minőség- 
f P  oől tetszésem szerint vettem egy-egy palac-

kot magamhoz. A raktárból a nagy és tágas 
j )  pincébe kisértek, a hol körülbelül

J t  2 0 0 ,0 0 0  (kétszázezer) liter cognac <
fekszik hordókban, minden hordó számozva 1 

X  és csillagokkal jelezve van. Miután azt a fel- I 
^  világosiidat nyertem, hogy a csillagjelzés a ' 
x  mini3séeét jelenti, innét minden minőségből |
X  személyesen vetlem mintát, a melyeket külön- j 

külön szakszerűen vizsgáltam. E vizsgalat < 
eredménye, hogy az Esterhazy-Cognac tiszta ( 
bordesztillatum és minőségre nézve a forgalom- J]

. .  ban l®vó jobb fajta cognacokkal egy szín- í 
0  vonalon áll. 3
S  Budapest, 1394 október 9-én. j
0  Nyilvános kémiai laboratórium !
X  p H Dr. Neumann Zslgmoiid, i
£  keresk. törv. hites vegyész Budapest. 3

o x e x s x m x e x s x t x s x *
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harmadik személyek irányában többé nem érvénye
síthetik ;

2. mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesz
tést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldött bizottsága előtt a kitűzött határnapon kez
dődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az elő
terjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fe l ;

3. mindazok, a kik valamely ingat anhoz tulaj- 
jogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas 
okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. XXIX. 
t.-c. 15— 18 és az 1889. XXXVIII. t.-c. 5., 6., 7. sé

§§-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a bizottság előtt 
gazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó 

telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a 
bizottság előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben 
jogaikat ezen utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- 
és illekték elengedési kedvezménytől is elesnek és

4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve 
hogy törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság 
előtt jelenjenek •meg, mert elleneseiben a bélyeg
mentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1894. december 2l-én  

Medzihradszky,  
kir. aljbiró.

1895. január 13. 2. szám.
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Ezen HorgonyPain-
Expeller néven is is

meretes, igazán nópszorii
s A V  háziszor most már 25 év óta

nyúlt köszvónynél.csuznál, tagszag

r '  legjobb fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésnek fényesen bebizo- 

r  u z  ■•yultkö8zvónynél,csúznál,tagszag- 
„  A  ,  /  gatásnál stb. nél. A fold összes or- 

szágaiban nagy oltorjesztést és biztos 
hatása kövotkoztóbon minden oldalról oly 

>  S  elismerést talált, hogy minden betegnek jog- 
f  gal ajánlható.
A Tlnct. c a p s ic i com pos.

(Horgony-Pain-Expeller)
kimagasló állásút a fájdalomcsillapító bedörzsölő- 
sok között diadalmasan megtartotta, különféle fol- 
bujtás és utánzatok dacára; oz bizonyára a legjobb 
bizonyíték arra nézve, hogy a közönség igen jól 
meg tudja különböztetni a jót a rossztól.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyelendő és minden üveg ezen jegy nélkül, 
mint nem valódi visszautasítandó. A gyógy
szertárakban kapható 40 kr., 70 kr. va--v 
1 frt. 20 krnvi árban üvegenként; B udapesten 
T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél. 

Rlchter-féle gyár RudolBtadtban, Thür.-ban.

Hirdetmény.
Balázsfalu község telekkönyve birtokszabályozás 

következtében az 1869. évi 2579. számú szabályren 
deleiéhez képest átalakíttatik és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. 
XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. i.-cikkek 
a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését 
rendelik, az 1892. XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás, a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbíté
sével kapcsolatosan foganatosittaiik

E célból az átalakítási előmunkálat hitelesítése 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1895. évi 
február hó 12-én fog kezdődni.

Ennél fogva felhivatnak :
1. az összes érdekeitek, hogy a hitelesítési tár

gyaláson személyesen vagy meghatalmazott áltál jelen- 
® e« az UJ telekkönyvi tervezet ellen neta- 

lám észrevételeiket annál bizonyosabban adjak elő 
mert a régi telekkönyv végleges átalakítása után a 
téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű i

JOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Véd* je g y .

O MT Kitűnőnek és megbízhatónak ismert ‘"PB

8 bn-kiTonatiukato
q  melegen ajánljuk.

O  Eredeti gyári árjegyzék szerint kapható:
O  ©  @  * £  l í ;  f f i  m  E a o

füszerkereskedő-cégnél T u r « c « * J S x t » -M á r lo i i l» u n .
O Valódiságáért az alant jelzett igazgatóság 
Q  szavatol.

O  Tnkaj-hegyaljai cognacgyár-raszv.-társ.
9  t i  A - U J I i e ’ -
q  Dr. Nyomárkay Ödön,
jAT Zoiniililnuicgyo közkórliiir. orron.

q  g f f "  Figyelem a fenti védjegyre!!
ooooooooooooooooooo

Székely Elek,
Ügyvéd.

P S E R H O F E E  J .-fé le
g y ó g y s z o i t á i

Becsben, I., Singerstrasse 15. sz. a. „zuin goldenen Keichsapfel“.
I  n i i . / t l t ó  hllMllll-Hok. ezelőtt á l t a l á n o s  la b d a c s o k  neve alatt: utóbbi nevet teljes

joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, m elyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, 
melyben ezen kitUnő háziszerből készlet nem volna található.

Számtalan orvos állal ezen labdacsok háziszerül ajánltainak és ajánlhattak minden oly bajoknál, melyek 
a rósz emésztésből és székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbaiok. kólika, vértolulások aranyér, béltét
lenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból 
eredő bajoknál is : igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly  könnyen 
hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyer
mekek által is minden aggodalom nélkül bevehetők.

A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után 
egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy 
mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.

J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azokKöln, 1893 április 30.
Tisztelt Pserhofcr Ur !

Legyen olyan kzlves és küldjön nekem ismét 15 
tekercset az ön fölülmulhatatlan vértisztitó labdacsaiból 
utánvétellel. Fogadja ez utón is a legm élyebb köszöne
téinél labdacsai csodahatásáért. —  Maradok teljes tisz
telettel Pawlistik Ferenc, Köln, Lindenlhnl.

Hraschc, Földnik mellett, 1887 szept. 12.
Tekintetes Ur !

Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim 
közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom. Én 
gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy semmi mun
kát sem voltain többé képes végezni, és bizonyára már 
a hollak közé volnék, ha a az ön csodálatram éltó labda
csai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja 
meg önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ezen 
labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a 
mint már másoknak is egészségük visszanyerésére segít
ségül szolgáltak. _______ Knificz Teréz.

Bécs-Ujhely, 1887 novem ber 9.
Mélyen tisztelt Ur!

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek 
00 éves nagynőném nevében. Az illető 5 éven át szen
vedett gyomorhurulban és vizkórságban, már életét is 
megunta, melyről egyébként le is mondott, m időn vélet
lenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó labda
csaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen 
kigyógyult- — Legfőbb tisztelettel W einzettcl Josefa-

Iíichengrabernmt, Gfölil mellett. 1889 márc. 27.
Tekintet s Ur!

Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban 
hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom 
legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke 
felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenve
dőknek legmelegebben fogom  ajánlani. Ezen 'hálairatom 
tclszésszerinti használására ünl ezennel felhatalmazom. — 
le ljes  tisztelettel Hahn Ignác.

Gotschdorl, Kolhach mellett, Szilézia, 1888 okt. 8.
T. Ur !

Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból 
egy csomagot 0 dobozzal küldeni szíveskedjék, fisakis az 
un csodalatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo
morbajtól, mely engem 5 éven át gyötört, mcgszabadul- 
lam. tízen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s 
midőn legforróbb köszönetemel kifejezem. — vagyok tisz- 
lolcltl!l _____________  Zw ickl Anna.

hun.

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a P serh o fer  J .-fé le  
>arnn.v im'ndulini alm ához* cím zett gy óg y szertú r - 
I. B em ben Singerstrasse 15. sz. a.' készittetnek 

valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó 
doboz ára,21 kr. Egy csomag, melyben hat doboz tartal
mazhat ik. 1 frt 5 krba kerül ; bérmentetlcn ulánvélcli kül
déssel 1 fi t 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az összeg d öbben i bekü.désénél (mi legjobban

tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a 
Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes 
doboz fedele ugyanazon aláírással vörös színben van el látva.

Bernhardini Im asi-iíí-lik ír
nemű gyomorbántalmak ellen. V, üveg 2 frt 60 kr.. 
'/a üveg 1 frt 40 kr., */« üveg 70 kr.

Amerikai köszvénykenőcs, S2?bbé ,S , 0S S í i
köszvényes és csúzos bajok, u. m. : gerincagybántalom, 
tagszaggatás, isebias, migraine, ideges fogfájás, főfájás, 
fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr.

Tannochinin hajkenőcs, t?
mennyi hajnövesztő szer között orvosok által a leg
jobbnak cli-m erve. Egy elegánsan kiállított nagy sze 
lencével 2 frt.

Á l t a l á n ^  fítnít*?’? Stoudel tanártól, ü lés és szúrás 
ÜLIAlúllUZ  t a p a S Z , Aila| okozott sebeknél, mérges 

daganatoknál, ujjkukac, sebes- vagy gyuladt-m ell vagy 
más ily  bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 
1 tégely 50 kr., bérmenlve 75 kr.

P se rh o fe r  J .-töl. Sok év  óta a fagyos í agyűaizsam, tagokra és m inden idült sebre, mint 
legbiztosabb szer elism erve. Egy köcsöggel 40 kr., bér
mentve 65 kr.

I ltÜ Ö n P llv  eRy általánosan ismert kitűnő háziszer, 
w u ttu u ou n , hurut, rekedtség, görcsös köhögés stb. 

ellen. Egy üvegccske ára 50 kr., 2 üveg bérmentve 150 frt.
E le t - C S S Z E n m  (prí,g“ i «* »*• > >  m ogrontoll gyom or. * uwuöWiiUift, rósz emésztés és mindennemű altesti 

bajok clien  kitűnő háziszer. Egy üvegcsével 22 kr 
, 1  ̂ üveg 2 frt.

Általános tisztito-sn ,* l,: ,lrlc"  A W- Wl- *««■>«uu, háziszer a rósz emésztés m in
den következményei, u. in .: főfájás, szédülés, gyom or- 
gorcs, gyom orhév, aranyér, dugulás stb. ellen Egy cso 
mag ára 1 frt. er

Angol csodabalzsam, kr" ”8y kis
Por a lábizzadás ellen.

képződő kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és 
mint ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 
50 kr., bérmentve 75 kr.

Golyva-balzsam, K Ü  
Helsó vagy egészség-só,

delien emésztésből származó bajoknál. 1 csom ag 1 frt. Mia-Pokn k,ilünö sz? r cKyoldalu főfájás, fogfájás,t Viiw, rlicuma stb. ellen.
Ezen itt felsorolt készítményeken kiviil.nrinkli.'in lii i*,lf. IaII ......... i. _ i > ■ ......

fit 35 kr., 4 csomag t frt 40 kr., 5 csom ag 5 frt 2 (A r . lethín n .i in  ! Í T l ? C- ..raktAro.n vannak és a kész-/  in  ' o°'rn.ag. .  ,frí W kr ’ 6 csom ag 6 frt 20 °kr.és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. -  K aphatók T örök  
J ó z s e f  gyógyszertárában . Budapesten.
. . .  ' “ ‘ Nagy dterjedlségük következtében ezen
labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt utá
nozhatnak; ennek következtében kéretik csak is  Pserhofer

— i
Turóo-szt.-mártoni Magyar Nyomda — Moskócji Eereucné.

*.“ '"E ' " ‘ i "  gyorsan és ö csén megssorec
? o . ' r  ' 0,1,1 me8rendelések n leggyorsabban oszkil- zbltolnek ha a pénaössseg előre Ooldelik nagyol , 

megrendelések ulánvélellel küldclnck. BérmenlveC.kis 
0 i ' 5,}b« "  Idrlénik a küldés, lm u  lissseg előre boéíkc 
ik, moly cselben n poslnkdllségek sokkal mérsékeltebbek.

E K « - - ( a E 3 m a i i E Í
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