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Felelős szerkesztő: Főmunkatárs:
F c l i c r  J  u i i o n .  l l é v é g K  F u j  o k .

Kiadóhivatal: a turóc-szt.-mártoni „Magyar Nyomda11.
A lap szellem i részét illető közlem ények a szerkesztőségre, hirdetések és 

előfizetések a kiadóhivatalra cím ezve T u róc -S zt.-M á rton b a  küldendők.

Magánhirdetések legjutányosabhan, árszabály szerint. 
H iv a t a lo s  h ir d e t é s e k  d i j a :  100 szóig 2 frt. ezentúl 

minden megkezdett száz szónál 60 krral több.
Lapunk Kálimra tiirdouSaokot elfogad a „Reuter iigyniikaég ú* a Magy. 

Távlr. Iroda” hirdetési Irodája iiudapeai, Grauátoi-utca 1. »r.átn.

A F. M. K. E. jövője.
Aki részt vett a magyar kulturegyleteknek 

a közkönyvtárak és vidéki múzeumok, majd 
a milléniurrí ügyében tartott értekezletein,öröm
m el ‘ tapasztalhatta, hogy a F e l v i d é k i  Ma 
g y a r  k ö z m ű v e l ő d é s i  Eg y  e s ü  I e t-n e'k 
oly tekintélye van, mely mindegyikünket büsz
keséggel tölthet e-l. Az értekezleteken, melye
kén a tudományos • Akadémián kezdve, az 
prsz^g legkiválóbb kulturális ' társulatai- voltak 
képviselve, a.'iége.íoJ^el'öb’b. tagok az Őszinte 
rokonszenv és meleg elismerés hangján szóltak 
egyesületünk‘ zajtalan,- de komoly, céltudatos, 
sókoldálu munkásságáról. Az országszerte ural
kodó ezen felfogás gyümölcse, hogy a F. M. 
K,. E. naptárából még pedig főképen az ország
nak egyesületünk működési területén kívül 
fekvő részeiben 3000 példány kelt el és hogy 
az alföldi vármegyék valóságos ambíciót helyez
nek abba, hogy az egyesület által letelepített 
tót árváknak minél ( jobb dolguk legyen és 
hogy minél többet helyezhessen el.

Hogy az egyesület tevékenysége a köz
vélemény részéről mily helyesléssel találkozik, 
azt egyébként legjobban azon dicséretek bizo- 
nyilják, melylyel azt utolsó évi jelentése köz
zététele alkalmával az Összes fővárosi lapok 
elhalmoz-ták.

Sajnos, : hogy a F. M. K. E. népszerűsége 
i l't a ' F 6 1 v i d é k e n az utolsó évek alatt 
nem gyarapodott oly rohamosan, mrnt azt 
jtülső. tekintélyének megnövekedéséből hinni 
lehelne.,Különösen legújabban bizonyos s l a g -  
n á c i  ó t ,  lehet sókfelé tapasztalni, melynek 
első következése az,, hogy egyes törvh. választ
mányok, ahelyett,, hogy fokozódó szükségle
teik1 fedezésére - saját jövedelmeiket is igye
keznének fokozni, egyszerűen mind nagyobb 
követelésekkel fordulnak a központi pénztár

hoz , mely pedig az alapszabályok utolsó (1893. 
évi) 1 módosítása folytán, csak igen szűk kor
látok között képes saját, jövedelmeit gyara
pítani.

De elvégre is nem. ez a főbaj. A központ
ban szorítják a dolgot, ahogy lehet. Ezernél

több pénzintézettől kértek segélyt vagy alapít
ványt; a naptár is hoz valamit közvetlenül 
is, és közvetve is; Budapesten nagy bált ter
veznek; a kormánytól nagyobb segélyt kérlek; 
a portomentességnek a tagokkal való levele
zésekre legközelebb történt kiterjesztése is 
több száz forinttal könnyít a pénztár terhén, 
nehány felolvasás az ország nagyobb városai
ban is hozni fog valamit; egyszóval a törvh. 
választmányok némelyikének nagy igényei pil
lanatnyi kellemetlenségeket okozhatnak ugyan, 
de komolyabb következéseket nem fognak 
magok után vonni.

Baj, komoly baj az, hogy i g e n  k e v é s  
e m b e r  v e s z  r é s z t  az e g y e s ü l e t  m ű k ö 
d é s é b e n .  Hiszen ha többen érdeklődnének e 
nemes ügy iránt, úgy sehol sem támadhat
nának nagyobb pénzügyi kalamitások sem, 
mert azokon egy bál vagy műkedvelői előadás 
könnyű szerrel segíthetne. De hát ahelyett, 
hogy a farsangon az egész Felvidéken minden 
jelentékenyebb városkában kulturbáll rendez
nének, mint Erdélyben teszik, ahelyett ölbe 
lelt kezekkel panaszkodnak a közönség közönye 
miatt és takarékoskodnak a kulturális kiadá
soknál, nem költenek másra mint a kisded
óvókra, holott lelkesedéssel jelenlelte ki már 
a második közgyűlés, hogy pusztán kisded
óvókkal nem lehet magyar kultúrát csinálni. 
De a dedó, ha egyszer megvan, igen kényel
mes intézmény, megy is'Agától-is, ha senkisem 
törődik is vele. Persze, hogy nagyon üdvös 
lenne, ha a felügyelő-bizottságok mindenütt 
állandóan foglalkoznának a rájok bízott inté
zetekkel; ha a tagok hetenként bejárogalnának 
az óvóba és nemcsak akkor, amikor az évi 
jelentéshez az adatokat kell összeszedni. De 
azért az óvó enélkül is fennállhat. De taní
tókat o k o s a n  é s  i g a z s á g o s a n  j u t a l 
m a z n i ;  a gyerekeket magyar imádságos- és 
énekes-könyvre szoktatni; iskolai- és nép
könyvtárakat szervezni; segélyezett magyar 
óvókat és iskolákat ellenőrizni; ifjúsági olvasó
köröket alakítani faluhelyen és azokat erköl
csileg, anyagilag istápolni; a magyar föld 
népének sorsát az adott keretekben biztosítani:

mindehhez a tagok lelkes, folytonos m u n k á j a  
kívántatik meg, mely munka jutalma mindig 
sokkal kisebb lesz ugyan, mint egy snájdig 
szónoklaté, melyet valaki a közgyűlésen vagy 
az ezt követő banketten mond e), mely munka 
azonban sokszorta jobban szolgálja az annyi
szor emlegetett haza érdekeit, mint a legra
gyogóbb ékesszólással elmondott beszéd.

Nem szabad mindent a központtól, meg 
a választmányi elnökségektől várni. A társa
dalomban oly nagy átalakulást, mint a milyenre 
mi törekszünk, csak maga a társadalom képes 
előidézni. Bürokratikus intézkedésekkel nem 
lehet magyar közművelődést csinálni!

Mindenkinek, akinek szivén fekszik a 
magyar nyelv és szellem terjedése, ki kell 
vennie részét a nagy munkából, melyet ezen 
magasztos cél elulasíthatatlanul követel. Nincs 
olyan kis ember, aki ne használhatna; és 
nincs olyan előkelő állás, mely az ezen mun
kában való részvételtől dispenzálhatna!

A két forintnyi tagsági díj, az a legke
vesebb! Erre is szükség van, de hiába fizetne 
6000 tagunk akár lízannyit is, ha e pénz 
bölcs felhasználásánál nem nyújt minden művelt 
felvidéki magyar segítő kezet, ha a tagok 
munkabírásukat is nem bocsájlják az egyesület 
céljai szolgálatába!

A hazaszeretet követeli ezt tőlünk; ideje 
volna, hogy e parancsát megértsük mindany- 
oyian. Ha várat oslromlunk, el kell mennünk 
a vár alá és meg kell rohanni falait, mert a 
beszédek, melyek a zöld és fehér asztaloknál 
elhangzanak, sajnos, semmi kárt sem tesznek 
az ellenséges bástyákban.

. . .  És e bástyák még mindig nagyon 
szilárdan állanak, sőt ha tűrjük, hogy ellen
ségeink figyelmessé léve hírlapi cikkeink és 
lendületes beszédeink által, folytassák e bás
tyák megerősítését, nálunk a Felvidéken is 
bekövetkezhetik az, ami a Királyhágón túl 
már bekövetkezett, mi magyarok leszünk kény
telenek védelmi állásba helyezkedni.

Tehát lássunk idején a komoly s az igazi 
munkához. Dr. Kostenszky Géza.

A  „ F E L V I D É K I  H I R A D Ó “ T Á R C Á J A .
Álmodtam rólad . . . .

Álmodtam rólad, lábadnál térdeltem 
S öledbe hajlam forró fejemet,
S te lázban égve, reszkető kezekkel 
Emeltél föl magadhoz engemet.
Izzó ajakad ajkam érintette,
S karom közt ott feküdtél, mint halott,
S aztán prülten, mámoros mosolylyal 
Susogtad; a tied, tied. vagyok I

Véremben mint ezer megőrült démon 
Forrott á fékét vesztett szenvedély.
Agyamnak minden gondoíatja tűz volt. 
Szivemnek minden dobbanása kéj.
Szemed behunyva, ajkad felig nyitva . . . .
Mint a bűvös szeretem angyala.
Éá hosszá, lázas csókok közt rebegted :

-Csak most élni — csak most — aztán soha.

Fölébredék. Sötét éj volt körülem,
ÍSőTét éjjel és szörnyű hallgatás.
Az, óra pontos ketyegését hallám,
És a mellemben vészes dobbanást.
S miként az égen a villamos felhők 
Vihar után szóledni kezdenek,

Agyam lassan kitisztult s felsóhajték :
Csak alom volt, csak csalfa képzelet.

Csak álom volt, nyomasztó, lázas álom,
Melytől a való messze, messze van.
Oh mintsem, hogy igy mondjalak enyémnek 
Maradjak örökre boldogtalan.
Hervadjon szerelmemnek virága,
Mintsem hogy elveszítse illatát.
Ne nézzek rád sóvár, vágyó szemekkel,
Ne lássalak másként, mint — ideált.

Okolicsányi Károly.

Ar c  ó bői.
— A »Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —

Irta: K a r lov szk y  Dániel.
A jegescsúcsú Alpesek azon része, mely a széles 

medrü Etsch jobb oldalán terül el, mielőtt végleg eltör
pülne a Pó-síksagnak lejtőszelid halmaivá, magas csú
csokban hullámzik föl még egyszer az olasz határ felé.

Tirol legdélibb csücskén, merre a sebesfolyású 
Sarca siet a kék Gardába, kétezer méter magas hegy
gerincek bástyáznak koraiakban egy kicsiny Japályos 
völgyet körül. Jókora szőllőskertnck mondhatnám ezt 
a kedves völgykatlant, aminthogy tényleg az is. Szél, 
vihar nem éri; égig nyúió ormok, sziklafalak védik 
észak, kelet s nyugat felől. Még délen is, hol a szűk 
hegyszoroson a hullámzó Garda nyúlik be a völgybe, 
közvetlen a parton ott áll őrt északnak meredek szikla
falával, körvonalaiban prédára leső oroszlánhoz hason

lító Monté Brione. A pompás hegyi levegőt nem ront
ják meg a gyárak füstölgő kéményeikkel, nem fertőzi 
köd, por; ózoudús az, tiszta, minőt szívni élvezet az 
egészségesnek, gyógyulás a betegnek. A  szorgalmas 
tálján kéz szőllő-, gyümölcsös kertnek alakította szél
iében, hosszában a termékeny völgyet. Csak a körül
futó magas hegyek lába üt cl csodálatos szürke zöld 
színével, azok ott az olajfaligetck, köriilkoszorúzva örök
zöld lombjukkal az egész vidéket.

A  völgy északi részén, a hirtelen emelkedő Cas- 
telő tövében, melyen egykor Arco grófjainak ma már 
romokban heverő várkastélya állott, terül el Arco, a 
népes olasz városka, az évről évre emelkedő klimati
kus gyógyhely. Typikus olasz helyiség ez, a maga 
girbe-görbe, szűkre épített, sötét utcáival, 3— 4 százados, 
magas, kormos falu kőházaival. Kissé délebbre az ola
szosan szennyes várostól magától, de közvetlenül foly
tatólag, szebbnél szebb fekvéssel állanak az előkelő 
szállók, csinos villák. Lakossága tisztán olasz, szegény 
szöllőraűvelő nép, melynek e foglalkozásán kívül még 
csak olajfái jövedelmeztek valamit addig, míg Arco, 
a ma inar jó nevű klimatikus gyógyhely nem indult 
élénkebb fejlődésnek. Ma évente 2000-néi több vendég 
látogatja mar.

*
Míg odaföun, a mi kedves Kárpátjaink között 

havat hozó fellegektől szürke a látóhatár, nagy, sűrű, 
pelyhekben hull a hó, melyből aztán a jeges ország- 
útra gátat hord össze a hideg északi szél, söpri a köny- 
nyű szánkón sikló, tetőtől talpig prémes bundába bujt 
utasok szemébe,' — addig ml szegény betegek, üdülők 
s boldog egészségesek, kik ide menekültünk a honi tél 
gyönyöre elől, sütkérezünk a csodaszép kék olasz ég
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Biztosítás szövetkezés útján.
Irta: F elszeg h y  F eren c.

(Vége.)
Nyugati külföldi államokban már régebben fel

tűnt a biztosító részvénytársulatok fényes üzleti 
eredménye; és módok után kutattak, a melyekkel a 
biztosítást olcsóbbá és ezzel általánosabbá, kiterjed
tebbé tehessék. , . . , .

A kutatás fáradozását eredmény kísérte , és 
korunk egyik közgazdasági vezéreszméjének, a szö
vetkezésnek, jutott a kérdésnek társadalmi úton való 
helyes és igazságos megoldása, a kölcsönös (wechsel- 
seitige) biztosító szövetkezetek megalapítása utján.

Mindegyre jobban tért foglalnak ott a szövet
kezeti alapon álló kölcsönös biztosító intézetek és 
mindinkább kelet felé tolják — ennek folytán —  a 
biztosító részvény-vállalatok üzletének súlypontját.

A szomszédos Ausztriában több ilyen biztosító 
szövetkezet működik, melyek közül a régiebbek, 
nevezetesen a »Tyroler«, >Sa!zburger« és a »\\ íener 
wechselseitige Versicherungs-Genossenschaft* ma már 
oly alacsony díjtételekkel biztosítja tagjait (100 frt 
érték biztosítási díja 15-5— 235 kr., míg nálunk a 
részvénytársaságok ennél 5 —8-szorta magasabb díj
tételeket szednek), a melyek alkalmasak voltak arra, 
hogy működésük vidékének majd minden polgárát 
körükbe vonták.

Nálunk ma az egyenes állami földadónak lég 
alább 30—40%-ái teszi egy rendszeresen kezelt közép- 
terjedelmű gazdaság tűzbiztosítási kiadása (jéggel 
együtt 70 —100%). A legnagyobb számú kis-birtokos 
és földmíves osztályra nézve ez az arány sokkal 
rosszabb és legalább 50—80% -ra tehető (jéggel együtt 
80— 130%-ra.) Ehhez képest tehát egy terhes máso
dik adóval állunk szemben ; és így elérkezett az ideje 
hogy emez újabb teher lehető apasztásán fáradozzunk

Megtörténtek nálunk is az első kísérletek a 
szövetkezés alapján való tűzbiztosításra két kisebb 
vármegyében; ezért kiválóan érdekes lesz a hazai 
eredményekkel kissé részletesebben megismerkednünk

A »Kisküküllőmegyei kölcsönös tűzkármentesitő 
egyesülete Dicső-Szt-Mártonban Kis-Küküllő-megyére 
terjedöleg 1870. évben kezdte meg működését 4000 
frt — négyezer forint — alaptőkével. Az alaptőke 
mint tartalék-alap tartatott fenn és az esetleges tűz
károk — a biztosított értékek arányában — a tagokra 
kivetett rovatalokból födöztettek utólagosan.

Az első évben 810 tag összesen 400.828 frt 
értékéig volt biztosítva. Jelenleg 2039 tagja van 
750.000 frt értékig biztosítva. Öt éves ciklusokkal 
működik és rendszerint a biztosított összegnek 1% -át 
képezi az első évi rovatai. A többi években a szük
séghez mérten, de rendesen kisebb rovatai vettetik 
ki. Az 1893-ik évben ilyen módon — mint egy 5 
éves ciklus első évében — 750.000 forint bizt. érték 
után 1% , tehát 7500 frt biztosítási dijat fizettek be 
a tagok. A szerencsés üzleti körülmények folytán a 
tolyó évre újabb rovatai kivetésére nem volt szükség, 
mivel ebből fedezhető volt a múlt évi kár, valamint 
a f. évi 2638 frt 70 krnyi kár összege is. Éhez képest 
ez idő szerint itten Í00 frt ériéknek tűz ellen való 
biztosítása mintegy 50 krba kerül. Cselekvő vagyona, 
a jelenben, a hátralékokkal (34-18 frt) együtt 9557 
frt 59 kr.

E szövetkezet fejlődése lassú, mivel kezdetleges 
szervezete a mai igényeknek egyirányban sem felel 
meg. Nagyobb alapiőke-gyüjtés által való biztosíték 
nyújtásának, továbbá az előfordult tűzkárok gyors 
megtérítésének hiányában nem képes kellő mérték
ben terjeszkedni és gyökeresebb reformálásra vár 
Hiszem, hogy ez nem is fog elmaradni és ekkor 
eddigi eredményei rohamosan fognak javulni.

A »Marostorda vármegyei tűzkár biztositó-intó 
zeU alapítási kísérlete a harmincas évekbe nyúlik 
vissza. Tulajdonképen azonban a hetvenes években

nvert némileg rendezeltebb szervezetet és kezdette 
meg működését, minden alaptőke nélkül; a vérmegye 
területére szorítkozva. Az e g y  egy évben e dlfordult 
tűzkárok kártalanítására 100 frt biztosított ö.szeg 
után 40 krban állapíttatott meg a biztosítási di es 
ez az év végén volt esedékes, mikor az előfordult és 
megállapított károk kifizetésére fordulaton. A kár
kifizetések után fennmaradó összeg tartalék-alapul 
félre tétetett. Olyan években, midőn a károk nem 
voltak kifizethetők a 40 kros dijakból, nagyobb dijak 
is szedettek; de itt megjegyzendő, hogy ez csak rit
kán fordult elő és hogy a legrosszabb üzleti évben 
is csak a biztosított összeg OOTo-át tette a biztosi-

A szövetkezet ilyetén szervezete nem felelvén 
meg a kivánalmaknak, az 1893. évben egy megye, 
szabályrendelettel újabban reformáltatott és most 
mint megyei intézmény teljesen a közigazgatás kere- 
lében adminisztráltatik. A régebbi kezdetleges műkö
désről pontos könyvek hiányában nincsenek biztos 
adatok. A jelenlegi állapot azonban világosan átte- 
kinthető a rendszeresen vezetett könyvekből és 
az évenként — a megyei közgyűlés elé terjesztett 
jelentésekből. n, n .

A szövetkezetnek ez időszerűit lo.9oy tagja 
összesen 6,222.450 frt összegig van biztosítva. Az 
1893-ik évi díjbevétel 25.033 frtot, az ez évben kin - 
zetett tűzkárok 12.010 Irtot tettek. Meghatározott 
díjtétele 100 frt biztosított összeg után évenkint 41) 
kr mely a szükséghez képest felemelhető, törvény 
hatósági' közgyűlési határozattal. Ez idő szerint a 
szövetkezeinek 07.000 frt — hatvanhétezer forint — 
tartalékalapja van, melyből a tűzkárokat azonnal 
fedezni képes. A 40 kros díjtétel — a szabályrendelet 
szerint — csak akkor lesz lejebb szállítható, ha az 
alaptőke 100,000 frtra emelkedik. A mi rövid időn 
várható. ...

A biztositó intézet ügyeit egy vezérugynok 
vezeti, ki nyugdíj igénynyel biró és hatévenként 
választolt, rendszeres megyei tisztviselő. Az alispán
nak közvetlenül van alárendelve, melléje egy Írnok 
van beosztva.

Minden káreset becsű utján — felesketett becsü
nkkel — állapittatik meg és a kárösszeget az alispán 
folyósítja. Biztosítási és kártalanítási ügyekben első 
fokban az alispán, másod fokban a közigazgatási 
bizottság és harmadfokban a vármegye közgyűlése 
határoz. Az intézet részére az ajánlatok a falusi 
birák, körjegyzők, szolgabirák utján és közvetlenül 
a vezérügynökhöz is tehetők. A díjkövetelések szintén 
közigazgatási utón szedetnek be a megyei másfajta 
rovatalok módjára.

Ilyenformán valóban kevéssé üzletkész és saját
ságos szervezetével a megyei közigazgatás keretébe 
illesztve is folyton fokozódó jó eredményekkel műkö
dik ez a szövet kezet.

Nem szabad e helyen elmulaailanom, !el » l‘ bb 
egy pár külföldi ezövetkeiet eredményének rövid fel-

i é  í i r  r i li-? .ísf j g j ;
félre tehetett tartalékalapjába már az elaő Uzletév 
végén 114 ezer forintot. Az 1893-ik év végén tehát 
338évi működés után. ennél a szövetkezetnél 327 521 
bizt kötvénynyel 539,65 millió frt érték volt bizto- 
eitva - dijbeyvétyele kitett 4-20 millió rtot ; kiflzete, 
károkért 2100 milliót; visszaadott feleinek, 666 401 
frtot és volt tartalékalapjában több mint. 4 millió 
, • F? a szövetkezet 33 évi működése alatt
“ I'JiiHiAlf mziainak 43-701 millió frt kárösszeget és 

U)en Télül — nyereségben való részesedés címén — 
vissza adott nekik 10146 millió frtot.

E szövetkezet működési eredményeit j  alapí
tásától egész az 1892. év végéig -  föltűntél,ó kimu
tatás annyira virágos és tanulságos, hogy ezt egész 
terjedelmében ide csatoltam. Pontosan kivehető belőle 
m idén év üzleti esélye és könnyen figyelemmel 
kisérhető a folyton fokozódó haladás, úgy a díjté
telek mérsékelt csökkenésére. mint a szövetkezet 
működésének rohamos terjedésére vonatkozólag. Az 
1803 évben átlag 74 krba került e szerint 100 frt
értékű vagyonnak biztosítása tűz- és illetőleg jégkár 
dien  Ez a*zy eredmény ottan igen kiváló mivel Gál cia 
tudvalevőleg felette rósz kockázatú vidék úgy a tűz-, 
mint a jégkárok tekintetében. , .

A .W iener Brandschaden Vnrsioherungs-Anstalt. 
1893. évi üzleti jelentéséből is felsorolok itt egy pár 
momentuozus adatot. , . . .

Ennél a szövetkezetnél tűz ellen biztosítva volt 
az 1892-ik évbén 618,143 millió, az 1893-ik évben 
pedig 703,957 millió forint érték. Éhez kepest a biz- 
tositott érték összege egy év lefolyásé alatt o5,o99 
millió forinttal szaporodott. A kifizetett összes tűz
károk összege kitett ez évben 318,098 frtot. Az ez 
évi dijakból befolyt összesen 937,179 frt, melyből a 
tagoknak visszatérített 61,296 frtot.

A szövetkezet vagyona ez évben 195,621 forint 
értékkel növekedett és az év végén összesen 3.177,777 
frtot tett.

A szövetkezetnél ez évben 100 forint értéknek 
biztosítása : csak 15 krajcárba került.

Ezen kívül van 631,889 frtnyi nyugdij-alapja a 
szövetkezet tisztviselőinek.

Ez az általam isméit legolcsóbb díjtételekkel 
működő tűzbiztosítási szövetkezet; igaz azonban az 
is. hogy a legjobb kockázatú vidéken van üzletének 
súlypontja.

A mint az elősoroltakból láttuk, kis területre g j^t ausztriai szövetkezet eredményei alkalmas
szorítva, csak egy-egy kisebb vármegyére terjedő,eg á( mulatnak arra hogy he,yes alapokon szerve- 
alaptőke nélkül indult meg e két tüzbiztosllo szövet-, J é . a biz, osit6 közönség által felkarolt biztosító 
kezet működése. Bizalom hiányában csak kevés. k\s ] „övetkeztektól mit várhassunk.

A biztosítás olcsóbbá tételével jár ennek ter-összeget biztositó, szegényebb gazdák körében folytak 
« kezdet nehézségeivel küzdő első üzletévek. AIC a  I tCiUCl l i c u c n a t / g o i  i Cl n u n u u  uio u

biztosítási üzlet mai követelményeinek meg nem felelő 
szervezettel, a kisebb-nagyobb koczkázatú biztosítások 
között okszerű dijtételkülönbözetek felállítása nélkül, 
alaposabb szakképzettséget nélkülöző személyzettel 
s igy valóban a nehéz körülmények halmozódása 
alatt történtek a kisérlelek és mindennek dacára az 
eredmény kiválóan értékes. A tűzbiztosítás — mind
ama nehéz viszonyok együttes közrehatása dacára — 
olcsóbb, mint a részvényekre alapított társulatok 
bármelyikénél.

Elvitathatatlan lények igazolják tehát nálunk is, 
hogy a biztositó közönségre nézve üdvösebb a bizto
sításnak szövetkezeti alapon való szervezése, mint a 
részvénytársulati rendszer.

jedése és ezzel a közjónak emelkedése. Elannyira 
fontos ez a körülmény az állami finánciális politika 
szempontjából is, hogy ezt evidens figyelembe kell 
venuünk. A kárbiztositás minél általánosabb elterje
dése az állam polgárainak adózó képességét abban 
az arányban szilárdítja, a melyben mind oagyobb- 
nagyobb tömegét képes bevonni jótékony hatása 
keretébe.

A legszámosabb tagból álló kisbirtokbs, kisiparos 
és földműves osztály adózó képessége igen sokkal 
konszolidáltabb lesz, ha a maiaknál sokkal olcsóbb 
díjtételek lehetővé teszik, hogy ez a tekintélyes 
számú és értékű társadalmi osztály is — egész 
tömegével — a biztosítottak körébe juthasson. Ezen 
kiválóan fontos állami és társadalmi érdek meg-

alatc, az áldott meleg napocska sugaraiban. Havat csak 
ottan látunk, fönt az égig nyúló hegyormokon.

Leginkább tüdő , szív- és idegbetegeknek ajánlják 
ezt a tiszta levegőjű, csöndes, melegnapos helyet, mely 
míg pl. Meránnal mar délibb fekvésénél fogva is kivá
lóbb, szélcsönd tekintetében alig akad párjára a hasonló 
klimatikus gyógyhelyek között. Áldott éghajlatának 
különben az itt pompázó dús növényzet legjobb bizo
nyítéka. Míg az olajfa csinos ligeteket alkot a meredek 
lejtök talpán s szürkés, örökzöld lombjával csodálatos 
délies színezetet kölcsönöz a tájnak, pompás ellentétet 
képez vele az itt ott sötét, magas gyász-oszlopként emel
kedő cyprusfacsoport. A japán naspolya, mely csak 
egy pár hét előtt virított el, pompás ilattal árasztotta 
el az amúgy is balzsamos levegőt. Sárguló gyümölcsű 
narancsfák díszlenek a házak mellett. Gyönyörű ter
metű, magas cédrusfak, vastag törzsű Wellingtoniak, 
színes lom bú Cryptomeriak s egyén délen honos coni- 
fera. csoportok váltakoznak a kicsiny, de csinos park
ban, a villák kertjeiben. Kiragadó liliomvirágú Juccák, 
fürtös gyümölcsű, magas szál Ciiamaerops pálmák, 
Cycasok, Phoenixek, embermagassagú Agavek pompáz
nak szabadon. Az utóbbi különben elvadulva is tenyész 
a Castelo magaslat déli oldalán ; a nagyszerű Angerer 
parkban igen szép, virágzó példányát is láttám. Sőt 
még a ritka chilei Aranciriak is hioa nélkül kiállják az 
arcoi telet. A legtöbb fa, cserje, örökzöld lombú, meg 
a kúszú Marschall Niel és a hónapos rózsák nem hul
latják le lombjukat, legrosszabb esetben pedig hat hét 
kivételével egész éven át virítnak. Tetemoldó és a ked
ves kis százszorszép szakadatlanul nyílnak.

Hogy a szegény betegre mily jótékony benyo
mást tesz, ha most a tél derekán a természetben enyé
szet, pusztulás helyett, melyben legtöbbször saját álla
potának szánandó képét latja, zöldelő fát, bokrot lat 
úszni aranyos verofényben, könnyen belátható. Hiszen 
az ilyen betegek kedélye, hangulatvilága amúgy is olyan, 
mint a gyermekeké. A legkisebb ború is olyan nyomasz
tólag hat reájuk, kedvüket szegi, panaszt csal ajkukra ; 
de lám a legelső napsugár, mely a viruló környezetben 
találja őket, derűt, reményt ébreszt bennük. Mennyire 
örülünk mink is ennek az áldott meleg, napos Arco- 
nak. 11 óra felé, mikor a napsugarak elég melegre heví
tették a hűvös éj levegőjét, hogy még az igazan súlyos 
beteg is friss levegőt indulhat r.zívni, olyan elevenség, 
olyan sürgés-forgás van a magnoliás, babérfás sétatéren. 
A hölgyek könnyű toilcttben jarnak-kelnek s ha egyik 
másik téli kabátban jelenik is meg, inkább a megszo
kásból, mint szükségből ered. Azok a kedves napsuga
rak egyre melegebben érnék ide le, a hol olyan friss 
most mindenki, úgy örül, úgy remél. 11 órakor meg 
szólal a >Curcapeile«, elég élvezetet szerezve hallgatói
nak. A karmester elég politikus, hogy hébe hóba egy 
kis csárdássá! is meglepje a közönség magyar részét. 
Neh.i el is engednók neki, mert elég famózusan hang
zik a rivalgó kürtöktől, nagydobtól kisérvc. Ott látni 
ilyenkor a közönség zömét, hol sütkérezve a kényelmes 
padokon, hol kedélyes eszmecserébe eredve járni föl s 
aia. Csak a szenvedélyesebb politizálók egy része sza
kít magának annyi időt, hogy a friss lapok után benéz
zen a kis olvasó-terembe. Igazán, az ember még azt 

1 az időt is sajnalja, mit ez ebéd kedvéért kell zárt helyi

ségben töltenie. De már ezt kell, a kis mozgás és a 
pompás hegyi levegő olyan óriás étvágyat gerjeszt. 
Csak mikor a magas hegyek mögé búvik az aranyos 
nap, lesz ismét csöndes minden a téren, puszták a 
sétányok.

Arco még mindig nem érte el fejlettségének azt 
a fokát, melyet szerencsés fekvése, áldott éghajlata foly
tán megérdemelne. A magas körök eléggé megtanultak 
már méltányolni előnyeit. Albrecht íhg. rendesen itt 
tölti a telet tropikus pompájú kertben épült pompás 
kastélyában. Rainer és Ernő fhgek szintén itt időznek. 
E napokban várjak Károly Lajos megérkeztét fenséges 
nejével együtt. December 28-án szenvedett ki itt II- 
Ferenc nápolyi király, törődött öreg úr volt a hajdani 
hatalmaskodó. Temetéséig, melyet végrendeletileg a 
legegyszerűbbnek óhajtott, a kath. templom kápolnája- 
bán volt ravatala elhelyezve. Megfordult itt Kriegsham- 
mer közös hadügyminiszter. Dulanszki pécsi püspök is 
régibb idő óta üdül itten.

Jói is érzi magát itt mindenki. Olyan végtelen 
gyönyör az nekünk, ha napról-napra telik az arcunk, 
termetünk; ám sebaj, ha a bugyeiláris meg is apad 
kissé tőle. Hanem még ennél nagyobb öröm lesz, ha 
majd a meleg tavasszal gyógyultan, vagy legalább is 
megeresödötten térhetünk vissza együtt a vándormada
rakkal édes otthonunkba.
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valósítására tehát még áldozatok árán is töreked
nünk kell.

Nem szorul bizonyításra az előadottak után, 
hogyha a biztosítás ügyének mai követelményeihez 
mórt szakszerűséggel, minél szélesebb körre kiterje
d ő ig .  ilyen szövetkezeti alapra fektethetjük a bizto
sítást: hogy ekkor az eredmények még sokkal jobbak 
és a siker sokkal gyorsabban bekövetkező és fénye
sebb leend.

Mezőhegyesen a f. é. szeptember hó 30-án meg
tartott gazdakongresszps (melyen az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület és több tekintélyes hazai gaz
dasági egyesület képviselői vettek részt) behatóan 
tárgyalta a jégbiztosítás ügyét és a következő meg
állapodásra jutott.

»H:vja fel az értekezlet az ország összes gaz
dasági egyesületeit arra, hogy tanulmányozzák a biz
tosításnak szövetkezeti alapon való megteremtésének 
módozatait, mert jelenleg oda fejlődtek a dolgok, 
hogy a gazdaközönség érdekeinek megfelelő biztosí
tási intézmény egyedül csak szövetkezeti alapon 
képzelhető.*

A hazai közvéleményben is tehát egyre széle 
sebb körben foglal tért ez az ibánvzat. Remélnünk 
lehet ezért, hogy az egész országra terjedő szövet
kezés utján sikerülni fog a kérdés megoldása.

Csak két fontos körülménynek kell egybe ját
szania erre:

Jó példák után helyes szervezettel kell megal
kotni a szövetkezetét.

Bizalommal minél szélesebb körben kell felka
rolni és előmozdítani működését.

Egy ilyen széles kiterjedésű szövetkezetnél a 
kockázat veszélye a minimumra száll, másrészt 
pedig, a kezelési, tartalékgvüjtési és kármegtéritési 
kiadásain túlérő jövedelemre nincsen szüksége, mivel 
a szövetkezetnek osztalékkal dotálandő részvényei 
nincsenek.

Ezért lehet igen olcsó.
Ebből folyik, hogy egy ilyen szövetkezet izmo

sodásával egyre lejebb szállíthatja dijtéleit és rövid 
időn — ma még nem is remélt — olcsó módon 
juttathatja tagjait a teljes kárbiztositás nyugodt 
révébe.

A mi a szövetkezésnek célja : t. i. — a bizto
sító feleknek, — tagjainak lehelő előnyös biztosítása ; 
az a részvénytársaságoknak csak egy eszköze, mert 
nekik céljuk, a részvények lehető nagy hozománynak 
biztosítása. A szövetkezés alapján álló intézmény 
összeg javaival és terheivel a biztositó feleké: övék 
az alaptőke, illetőleg a tartalék-alapok, valamint az 
öpszes üzleti jövedelem és ezekkel szemben hor
dozzák egyedül, a kockázat veszélyét. A részvény- 
társulati módnál az alaptőkék, tartalékok és jöve
delmeik mind a részvénytulajdonosoké ; a biztositó 
feleknek csak a kockázatból folyó terhek jutnak, 
megszaporodva a részvények osztalék-szükségletével 
és tartalékalapjaiknak növelésére kellő részletekkel.

így mérlegelve a kérdést, tisztán áll, hogy a 
részvénytársulati rendszer nem nyújthat olyan elő
nyöket a biztositó feleknek, mint a szövetkezeti 
rendszer.

Ebben a meggyőződésben, a közérdek szempont
jából működjünk közre a szövetkezés alapján szer
vezkedő biztosítás módjának meghonosítására és 
terjesztésére.

Nagy közgazdasági eszme szolgálatába állunk : 
nagy közgazdasági eredménynek lehetünk részeseivé!

No, de egyébiránt is frissek a reményeink, a 
melyekkel ebbe az évbe léptünk. Mór most mozog 
s inog a csalás s ámítás alkotmánya; már kezdenek 
lazulni, sőt szétmenni azok a láncok, a melyekbe 

nemzetiségek szabadságát verve tartották. Nem 
kételkedünk abban, hogy változás ne jönne, s ha 
mindjárt nem is olyan, amilyent mi magunknak óhaj
tanánk, de mégis, hogy fog a szabadabb fellélegzés 
szele fujdogólni. Szemérmetlenül hazudták nyilvánosan 
azt, hogy ez a legszélesebb szabadság földje, a milyent 
másutt hírből sem ismernek, s ők maguk szüntelenül 
s vakmerőén lábbal tiporták ezen szabadságot, s 
bennünket a lelki rabszolgaság igájába hajtottak, s 
a midőn nyilvánosan panaszkodni akartunk, amidőn 
a mi sanyargatóink érzéketlenségét s aljaságát akar
tuk felleplezni, szuronyokkal rohantak reánk, hogy 
ekként fojtsák el az igazságos és szent törekvések 
háborgó érzelmeit, s hogy tovább is hazudhassák a 
világ előtt, hogy mily szabadságunk van nekünk itt.

Igen, az Istennek meg kell szégyenítenie, meg 
kell büntetnie, azokat az ámítókat, farizeusokat, akik 
hazug módon azt kiáltják, hogy mily szabadok, mily 
jogegyenlőek, boldogak vagyunk mi itt mindnyájan, 
s amellett szüntelenül s durván korbácsot suhog
tatnak fejünk fölött, a midőn megszólalni s csalásuk
kal leleplezni akarjuk.

Erős a mi hitünk, hogy a mai zavaros állapotok 
nem tartanak sokáig, s hogy szabadabbá lesz 
szivünk. Eljő számunkra is, mert el kell jönnie, 
nemzet s a vérző haza boldogságáért való üdvös- s 
hasznos munkánk ideje. Csak tartsunk együtt tót 
atyafiak, s férfiasán s tántoríthatatlanul álljunk helyt 
jogainkért s szabadságunkért valamennyi nyilvános 
s titkos ellenségünk támadásaival szemben. >Tótok, 
szeressük egymást, gazember az — ki nemzetiségét 
elárulja, c

A mi hitünk Isten igazságosságára támaszkodik, 
no de nincs győzelem saját magunk munkálkodása 
nélkül. »Segíts magadon ember, s megsegít az Isten.* 
Közönnyel, nem bánomsággal soha sem fogsz a nem
zeti szabadság s jog zöld ágára vergődni.

»Hadd koszorúzza örök dicsőség annak fejét,
Ki nemzetéért áldozatul hozza életét!*

Lapszemle.
A népies nyelven megjelenő »Národni Hlásnik* 

f. évi január 15-én megjelent számában »Régi és uj 
remények* címmel a következőket Írja:

Mindig friss reményekkel lépünk az uj évbe, 
hisz akinek már reménye sincs, annak már úgymond, 
elharangoztak ; azok a remények azonban, a melyeket 
a mull évben tápláltunk, megcsallak bennünket, sőt 
még nagyobb verességeket zúdítottak mi reánk. 1894. 
évre bizony keserűen emlékszünk vissza.

Azt reméltük, hogy kisebbek lesznek az orszá
gos adók, s ezek még megszaporodtak oly annyira, 
hogy alattuk mar leroskadunk. Reméltük hogy nem
zetiségi életünket szabadabban fejleszthetjük, no de 
itt is ránk nehezedett a kormány-hatalom sújtó keze.

! S mindez a bűnös, magyarosító liberalizmus gyümölcse.
A legnehezebb sebet ejtettek rajtunk a világ- 

újítók egyházi és hitéletünkben. Az egyik oldalon 
a nemzetiségi s egyházi ügy ocsmány elárulását 
láttuk s éreztük épen ott, a honnan joggal vártiu 
az erős támogatást ; a másik oldalon súlyos csapással 
rohantak a keresztény hitvallás s élet ellenségei, 
hitünkre s vallási érzelmeinkre. Polgári porosodással 
akarnának bennünket a vallásfelekezitiségbe hajtani 
s feldúlni házi szegélyünket, tönkre tenni családi 
életünket. No hiábavaló az ő törekvésük.

Vigasztalásunkra szolgál az, hogy éppen ezen 
istentelen törekvés rázta fel a nemzetiségeket álmuk
ból, s hogy munkára szóllította magukat az egyházi 
méltóságokat is, akik mindeddig közönnyel nézték az 
egyházpolitikai tévelygők kezdeményezésere, sőt még 
ók maguk is a liberalistikus zavargók malmara haj
tották a vizet. Erős a reményünk arra nézve, hogy 
meg lesznek semmisítve mindezen, a Krisztus tanának 
megdöntésére irányított törekvések Az o n w ^ ö r 
vényes eszközök felhasználása mellett, mi tótok is 
csatasikba államink ellenök s bizonyára győzni is 
fogunk.

h í r e i n k .
-  A jótékony nöegylet tombola-estélyére a rendé 

zőség szétküldte a meghívókat. Felkérettünk annak 
kijelentésére, hogy a ki elnézésből meghívót nem kapott, 
s arra igényt tart, — szíveskedjék bármelyik rendező 
bizottsági taghoz fordulni. A mint értesülünk, a nyere
mény-tárgyak is gyüluek ; zavarok elkerülése végett az 
elnökség ama határozatot hozta, hogy nem most eseten- 
kint, hanem egyszerre fogja azokat ezen lapok hasábjain 
megköszönni s egyenkint nyugtázni. Felesleges ezen 
jótékony egylet érdemeit méltatni, hiszen nálunknál 
sokkal jobban tudja ezt amaz egész vidék, a hová 
aldásdűs működése kiterjed; s ugyanezért el nem 
mulaszthatjuk a nagyérdemű közönséget felkérni, hogy 
ezen egylet estélyének fényét tömeges megjelenéssel 
emelni szíveskedjék. Gyarapítsuk vagyonát, annál több 
könnyet fog felszárítani.

— Közigazgatási Ülés. Tucóc-varmegye közig, bizott
sága f. évi január hó 12-én tartotta rendes havi ülését, 
a melyen a szakreferensek megtették többé-kevésbbé 
érdekes jelentéseiket. A vármegyei főorvos jelentése 
kapcsán ifj. Justh György orsz. képviselő s bizottsági 
tag áltál azon megszívlelendő s igazán humánus gon
dolkozásra valló indítvány tétetett, hogy a vármegye, 
mint ilyen gondoskodjék a difteritisz elleni gyógysze- 
rumról s annak költségeit valamely rendelkezésére álló 
alapból fedezze. Megokoltatott ezen indítvány az indít
ványozó által azzal, hogy a vármegyének hamarább 
van módjában ezen gyógyszerre bizonyos összeget for
dítania s könnyebben is juthat ennek megszerzéséhez, 
mint egyes privát csaladok. Ezen szerűin ez időszerint 
még nehezen kapható, másrészt igen drága, a mennyi 
ben belőle 2 adag Turóc-mcgyébe szállítva 25 o. ért. 
írtba kerül. Az indítvány sorsa a leszavazás volt. Mind
azonáltal megbizatott a főorvos, hogy a helybeli gyógy
szerészszel tárgyaljon s ezt igyekezzék rávenni arra, 
hogy sajat rizikójára tartson készletben gyógyszerumot. 
A gyógyszerum hatásában kételkedők megnyugtatására 
jegyezzük fel a főorvos azon megjegyzését, hogy tudo
mása van róla, miszerint sok helyen, az orvosok által 
nem is valódi gyógyszerum oltatik drága pénzen, hanem 
holmi utánzás, sok esetDen innét magyarázható tehát 
annak bizonytalan hatasa is. — Érdekes eszmecserére 
nyújtott alkalmat a felső-stubnyai, államilag segé
lyezett községi iskolánál megejtett tanító választás is, 
mely f. évi január hó 4-én folyt le. A  kir. tanfelügyelő 
jelentése sze-int ugyanis ezen választás az előírt formai 
kellékeknek tökéletesen megfelelvén, az a fennálló, leg
újabb miniszt. rendeletek értelmében megsemmisíthető 
nem volt, annál is inkább, mivel a közig, bizottság 
kiküldöttje, a ki a nevezett választást maga vezette, 
mint választási elnök, annak idején a választási eljárás 
korrektsége ellen kifogást nem emelt, sőt a választási 
jegyzőkönyvet sajátkezű aláírásával is ellátva a közig, 
bizottsághoz beterjesztette. A  megválasztott tanító, 
Vojtyák* Antal ellen utólag emelt azon panasz, hogy 
állítólag németül nem tudna, a most fennálló miniszt. 
rendeletek értelmében tanítói állásra nem disqualifikál, 
annál is inkább, mível Felső-Stubnyan inkább magyar 
nyelvű képesítéssel bíró tanító megvalasztása volt 
óhajtandó, a nevezett iskola igazgatója maga sem tud
ván magyarul. A községi iskola pedig 6 osztályú, osz
tott, több tanítóval bíró népiskola lévén, a magyar 
nyelvű képesítéssel bíró tanító a felső osztályokban 
kitünően érvényesítheti magat. A  közig, bizottság azon
ban nem helyezkedett ezen álláspontra s előbb saját

joghatalmából kifolyólag gondolta ezen választást meg- 
semmisithetőnek. A  kir. tanfelügyelőnek azonban azon 
határozott kijelentésére, hogy ezen eljáráshoz a maga 
részről hozzá nem járulhat, mert a választásra vonatkozó 
összes iratoknak a legujabbi magas miniszt. rendelet 
értelmében a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez kell 
elbírálás végett fölterjesztett!iök, — a közig, bizottság 
a választási iratokat a kultuszminisztériumhoz rendelte 
felterjeszteni, oly indokolás kíséretében, hogy mivel n 
megválasztott tanító német nyelvre képesítve nincs, a 
magas minisztérium ezen választást ne hagyja jóvá.

— A F. M. K. E. 45 085 írt kiadást vett föl az 
1895. évi költségelőirányzatába. Ez összegből 23.602 
frtot szánt kisdedóvói föntartására, 2020 frtot idegen 
kisdedóvók segítésére, 2150 frtot magyar tannyelvű 
felvidéki iskolák gyámolítására, 3000 frtot a magyar 
nyelv tanítása körül érdemeket szerzett tani'ók jutalma
zására, 1000 frtot imádságos és énekes könyvek beszer
zésére, IOOO frtot a felvidéki magyar lapok szubven
cionálására, 1000 frtot falusi magyar fiatalsági olvasó
körökre, 3181 frtot a verebélyi magyar kisdedóvó 
fölépítésére, 1000 frtot a felvidéki szinikerület segítésére, 
2645 frtot a személyi dologi és igazgatási költségek 
födözésére. Ez a költségvetés tiszta képét nyújtja az 
egyesület sokoldalú működésének.

—  Eljegyzés. Mohar József znióváraljai állami 
tanitóképezdei tanár, január hó iő-án jegyet váltott 
Szmetana Mariska kisasszonynyal, Szmetana József 
ugyanottani felekezeti népiskolai igazgató-tanitó kedves 
leányával. — Gratulálunk !

— A Vörös Kereszt-egylet szuesáni fiókosztálya 
f. hó 13-án tartotta évi közgyűlését a tagok csekély 
részvéte mellett. A benyújtott számadások szerint a fiók- 
egylet vagyona 189 frtot tesz ki, mely összegből 22 írt, 
mint a rendes tagok járulékainak 50%  a központnak jár. 
Vladár Imre sokoldalú elfoglaltsága miatt a pénztár- 
nokságról lemondván, buzgó és tevékeny működéséért 
az egyletet hálára kötelezte. Helyébe Klein Simon válasz
tatott meg pénztárnoknak. Uj választmányi tagok let
tek : Rosenfeld Vilmosné, Neufeld Leontin úrhölgyek és 
Pivko András. A napirenden levő több apró ügy elin
tézése után a gyűlés befejeztetett. — Ez alkalommai 
szükségesnek véljük — írja tudósítónk — az egylet 
vezetőségét arra figyelmeztetni, hogy a szuesáni fiók
egylet iránt nagyobb érdeklődést tanúsítani szívesked
jék, miután a tagok száma mindinkább csökkenőben 
van, a gyűléseken való részvét folyton kisebbedik, pedig 
kár volna ezen egyletnek, mely egyedüli kapcsát képezi 
a szuesáni intelligenciának, végelgyengülésben kimúlnia. 
Talán lehetséges volna még ezen farsang alkalmával 
az egylet javára rendezendő mulatság által uj életet 
létrehozni az egyesületben.

— Esküvő. Burger György, a rózsahegyi posta- 
és távirda állomás főnöke, a napokban vezette oltárhoz 
Belopotoczky Irén kisasszonyt, Dr. Belopotoczky Kál
mán tábori püspök szeretetreméltó unokahúgát. Burger 
már két év óta vezeti a rózsahegyi posta- és távirda- 
állomást és a felek iránt tanúsított jóindulata és kiváló 
előzékenysége miatt a közönság teljes elismerését bírja.

— Falusi ifjúsági magyar olvasó-körök létesítését 
vette fel programmjába — egyelőre kisérletképen — 
a F. M. K. E. A z egyesület f. évi költségvetésébe e 
célra 1000 frtot vett fel, mely összegből az egyes körök 
olvasni valóval fognak elláttatni, a körök vezetői pedig 
eredményes működés esetén 50 frtnyi jutalmakban fog
nak részesíttetni az év végén. A köröket nagyjából 
következőképen tervezik : Ily körök oly tót vagy német 
községekbe létesítendők, melyekben valamely, bármi
lyen jellegű népiskola növendékei at  iskolából való kike

lésükig magyarul megtanultak. Ezen iskola tanítója 
; egyesület által egy-két magyar folyóirattal és nép

szerű olvasmányokkal láttatik el, melyekből hetenként 
kétszer a körbeli ifjúságnak felolvasást tart; a könyve
ket, lapokat egyik összejeveteltől a másikig ki is lehet 
kölcsönözni. A  tanító felolvasásain és előadásain kívül 
a fiatalok is felolvasnak és szavalnak; de különös gond 
fordítandó a magyar népdalok énekeltetésére. Azonkí
vül, ahol a helyi viszonyok megengedik, kellő óvatos
sággal megválasztott színdarabokat is adhatnak elő a 
kör tagjai. A  kör tagja lehet minden jó erkölcsű 12 — 16 
éves, az elemi iskolát végig járt fiú ; idősebh legények 
csak a könyvtárt használhatják; az összejövetelek a 
mezei munka szünetelése idején hetenként kétszer, este 
az iskolában tartandók. Tagsági vagy más díjakat 
szedni nem szabad; idegenek adományai a könyvtár 
gyarapítására fordítandók. A F. M. K. E. felhíva azon 
néptanító urakat, akik ily köröket létesíteni akarnak, 
hogy ezen szándékukat az egyesület elnökségénél Nyit- 
rán mielőbb bejelentsék és egyúttal közöljék, miféle 
olvasmányokat óhajtanak. Ezen jelentkezésekkel ható
ságilag igazolandó lesz, hogy a jelentkező növendékek 
az iskolában magyarul megtanultak.

—  Simándy színtársulata a múlt héten befejezte 
müködésát Rózsahegyen. A rózsahegyi társadalom 
eléggé támogatta a társulatot, mindamellett csak vajmi 
ritkán játszhattak félig telt ház előtt.

— Az uj házassági törvény, magyarázatokkal és 
jegyzetekkel ellátva, kaphitó Moskóczi F.-né könyv- 
kereskedésében.

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

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a gró f Eszter- 
hdzy Oésaféle cognacgydr mai számunkban megjelent 
hirdetésére.



Turőc-Szent-Mírton,

Irod alom .
Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből meg 

jelent a 29-ik füzet, az előbbiekhez hasonló gazdag 
tartalommal és képekkel. Ebben Bayer József befejezi 
a nemzeti színházról megkezdett tanulmányát, Széchy 
Károly pedig régibb elbeszélő irodalmunk kiválóbb 
alakjait: Vajda Pétert, Kúthy Lajost és a hamar nép
szerűvé vált Jósika Miklóst mutatja be, ismertetvén 
életüket és főbb munkáikat. A füzet utolsó cikkében 
Baráth Ferenc b. Eötvös József ifjúságáról szól. A 
szöveget ezúttal is számos kép illusztrálja : Lendvayné, 
Jókainé, Lendvay Márton, Egressy Gábor, Vajda Péter, 
Kúthy Lajos, Jósika ifjú és öregkori, Szontágh Gusztáv, 
Jósikáné és Eötvös ifjúkori arcképei, Vajda síremléke, 
Kúthy kézirata, Jósika szülőhaza, szurdoki lakasa és 
drezdai síremléke, Vajda és Jósika munkáihoz egy- 
egy egykorú szövegkép: Külön mellékletül pedig :
Wesselényi Miklós nem rég fölfedezett levele az aka 
démia alapításáról és Kisfaludy Károiy költeményeinek 
kézirati hasonmásai. Az egész vallalat, mely 35 füzetre 
fog terjedni, gyorsan közeledig befejezéséhez. Ara tüze* 
tenkint 40 kr.

Milleniumi magyar történelem. Az Athenaeum r. 
társaság kiadásában megjelenő >A magyar nemzet 
története* című tíz kötetes (milleniumi kiadás) nagy 
munkának nyolcadik füzete most hagyta el a sajtót. 
Ez a nyolcadik füzet Marcali Henrik >A vezérek kora* 
első kötetének folytatását képezi és pedig a negyedik 
könyv második fejezetének befejezése, melynek címe 
>A térítés kezdete*, — majd a III. fejezet »István mint 
fejedelem* foglaltatik a füzetben és megkezdődik az 
ötödik könyv, melynek főcíme »Szent-István királysága*, 
az I. fejezettel, melynek címe »István törvényei*. Ezt 
a füzetet is szintén pazar fénynyel előállított nagybe 
csü műmellékletek és számos szövegkép díszítik. Mint 
műmelléklet van a füzethez csatolva a Szent-István 
király által kiadott és a pannonhalmi apátságra vonat
kozó alapító okievél eredetijének pompásan sikerült hason
mása, a melyhez a mai Írásmódra áttérve, tiszta, szép 
nyomású szöveg-olvasás van mellékelve. A másik mel
léklet a konstantinápolyi régi bátstyafalakat ábrázolja, 
a mostani állapotukban, a legújabb fénykép felvétel 
után. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr ; fél
évre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden könyv- 
kereskedésben.

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

Foulárd-selyemet 60 krtól 3 frt 35 krig méte
renként — japáni, chinai, a. a. t. a legújabb mintá
zattal és színekben, ú. m. fekete, fehér és színes 
Henneberg selyemet 35 krtól 14 frt 65 krig rnéteren- 
kint sima, csikós, kockázott mintázottakat damasztot 
s. a. t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 
szin és mintázattal s. a. t.) postabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: 
H e n n e b e r g ; €■. (cs. k. udvarszáliitó) Helyein 
g y a r a  Z ü r ic h b e n . Svájcba címzett levelekre 
10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
telnek.

Kzon Horgony-Pata- 
a v v v Ezpeller néven is is- 

morotos, igazán népszerű 
f  háziszor most mér 25 év óta 

legjobb fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésnek fényesen bebizo- 

% X  nyúlt köszvénynél.csúznál.taflszag- 
/  gatásnál stb. nél. A föld összes or- 

}{0r /  szágaiban nagy elterjesztést és biztos 
r  hatása következtében minden oldalról oly 
elismerést talált, hogy minden betegnek jog

gal ajánlható.
A T ín c t .c a p s ic i com pos.

(Horgony- Pain- Expeller)
kimagasló állását a fájdalomcsillapító bedörzsolé- 
sok között diadalmasan megtartotta, különféle fel- 
bujtás és utánzatok dacára; ez bizonyára a legjobb 
bizonyíték arra nézvo, hogy a közönség igen jól 
meg tudja különböztetni a jót a rossztol.

Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bevá
sárlás alkalmával védjegyünkre, a vörös horgonyra 
figyolendö és minden üveg ezen jegy nélkül, 
mint nem valódi visszautasítandó. A gyógy- 
szortárakban kanható 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt. 20 krnyi árban üvegenként; B udapesten 
T örök  JóxB O f gyógyszerésznél. 

Riohter-íéle gyár Rudolstadtban, Thür.-ban.

Teljesen szakképzett

vaskereskedő-
§ e g  0 d

állást keres azonnali betöltésre.
Cím a kiadóhivatalban.
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Kitűnőnek és megbízhatónak ismert"*® O
o  o  o

Gróf Esterházy Géza-féle cognacgyár  g
B u d a p e s t .

Dr. Neumann Zsigmond, kir. kereskedelmi 
törvényszéki hites vegyész által hivatalosan 
megejtett és általunk tudomásul vett vizsgá
latok alapján az

ot betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen 
használva mint kitűnő minőségűt a francia 
cognacokkal vetekeüót a legjobban ajánlhatjuk.

Dr. Angiján Béla, 
egyetemi tanár.

Dr. Kéthy Károly, 
egyetemi tanár.

Dr. liéczey Imre, 
egyetemi tanár.

Dr. Bárón Jónás, 
egyetemi tanár.
Dr. Póor Imre, 

kir. tanácsos, egy. tanár. 
Dr. Lauffer Vilmos, 

egyetemi tanár.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

§ 5 - . .o Ved

• k i v o n a t u n k a t
melegen ajánljuk.

Eredeti gyári árjegyzék szerint kapható: O
-© <®  5 L z Í E l ' £3 SS B&ro O

fiiszürkereskedő-cégnél » o r é o i.« l ..» l« r to n b m . U
Valódiságáért az a lant je lz e t t  igazgatóság  w  

szavato l.

Tckaj - hegyaljai cognacgyár-részv.-társ. g
N. - .4 - U J  l i  e  1 y.

Dr. Nyomárkay Ödön.
ZonipU'maogyo küzkórhitx orvosa.

Székely Elek,

Figyelem a fenti védjegyre!!
o o o o o o o o o o g o o o o o o o o í

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

Becsben, I., Sing-erstrasse 15. sz. a. „zum goldenen Iteichsapfel“ .
T e H  i ( ó  l a l u l i l C H o l i .  ezelőtt á l t a l á n o s  la b d a c s o k  neve alatt; ez utóbbi nevet teljes 

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

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak minden o ly  hajoknál, melyok 
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. Ézen vértisztitó labdacsok oly  könnyen 
hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sein okozzák és önnek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyer
mekek által is minden aggodalom nélkül bevehelők.

A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb ós legnehezebb botegsógük után 
egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat em lítünk azon m egjegyzéssel, hogy 
mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.

Köln. 1893 április 30. j J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok
Tisztelt Pserhofer Ur

Legyen olyan szives és küldjön nekem ismét lő 
tekercsel az ön fölülinulbalntlnn vértisztitó labdacsaiból 
utánvétellel. Fogadja ez utón is a legm élyebb köszöne
temel labdacsai csodahatásáért. — Maradok teljes tisz
telettel Pawlislik Ferenc, Köln, Lindcnthí 1.

llrasche, Földnik melleit. J887 szopl. 12. 
Tekintetes U r!

Isten akarata volt. hogy az ön labdacsai kezeim 
közé kerüllek, melyeknek hatását ezennel megírom. Én 
gyermekágyban meghűltem, olyannyira, hogy semmi mun
kát sem voltam többé képes végezni, és bizonyára már 
a hollak közé volnék, ha a az ön csodálatraméltó labda
csai engem nem menteitek 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 visszanverésére segít
ségül szolgállak. _ Knificz Teréz.

Bécs-Ujhelv, 1S87 novem ber 9. * 
Mélyen lisztéit I r !

A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek 
60 éves nagynénim nevében. Az illető 5 éven át szen
vedett gyomorhurutban és vizkórságban. már életét is 
megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn vélet
lenül egy dobozi kapott az ön kitűnő vértisztitó labda
csaiból s azoknak állandó használata folvtán tökéletesen 
kigyógyult. — Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa.

tekinthetők valódiaknak, m elyeknek használati utasítása a 
Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes 
doboz fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva.

Bernhardini havasi-íü-likőr
nemű gyomorbántalmnk ellen. 1 , üveg 2 frt GO kr., 
' üveg 1 frt 40 kr., 1 , üveg 70 kr.

Amerikai köszvénykcnőcs,
köszvényes és csúzos bajok, u. m .: gerincagybántalom , 
tagszaggatás, ischias, migraine, ideges fogfájás, főfájás, 
fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr.

Tanncchinin hajkenccs, *2Z
mennyi hajnövesztő szer között orvosok állal a leg
jobbnak éli merve. Egy elegánsan kiállított nagy s z e 
lencével 2 frt.

S lcu d ol tanártól. Ülés és szúrás 
.  által okozott sebeknél, mérges

daganatoknál, tijjkuknc, sebes- vagy gyuladt-m ell vagy 
más ily bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálv 
1 tégely 60 kr.. bérmentve 75 kr.

Fíífyvh ü lflS fln  P serh ofer  .J.-tiil. Sok év óta a fagyos 
tagokra és minden idiill sebre,

Általános tapasz,

legbiztosabb szer elismert 
mentve 65 kr.

. mint 
Egy köcsöggel 40 kr.. bér-

Eichengraberamt. Gföbl mellett. 1889 márc. 27. 
Tekintet- s Ur '

Alulírott ismételten kér 4 csom agol az ön valóban 
hasznos cs kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom 
legnagyobb elismeréseméi kifejezni ezen labdacsok értéke 
Teleti és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenve- 

m ajánlani. Ezen bálairatoin 
ml ezennel felhatalmazom. — 

Hahn Ignác, 
nellett, Szilézia, 1888 oki. 8.

döknek legmelegebb 
le t s z é s s z e r i n I i 11 a s z n á I á s á 
Teljes tisztelettel

I lt i f í ín p fiv  c *y  általánosan ismert kitűnő háziszer, 
’  liunlt, rekedtség, görcsös köhögés stb. 

, e,len - Egy iivegecske ára 5U kr., 2 üveg bérm cnlve 1 50 frt.
Elst-cnsznnnia ÍPrAg®‘-csüppckj megronlotl gyomor,

ow w uotiuta, rósz em észtés és mindennemű altesti 
bajok elien kitűnő háziszer- Egy üvegcsével 22 kr 

iveg 2 frt.12 1

az ön vértisztitó labdacsaiból

Oolscbdorf, K ni bucii 
T. Ur!

Felkérem, miszerint
egy csomagot G dobozzal küldeni szíveskedjék. Csak 
on csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gYo-
t'aln Fxen S i  6vC n,át " '^ - z S U í u l -lan . üzen labdacsok nalam sohasem fognak kifogyni s 
mu,°n  legforróbb köszönetemcl kifejezem, vagyok lisz-

_____________  -ElviekI Anna.
Ezt

B ulrich  A W .-liíl. Kitűnő
bázászer a rósz emésztés m in- 

enyei, u. in. : főfájás, szédülés, gyom or- 
gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen Egy cső-

általános tisztitó-.
den küvelkczi 
görcs, gyoinoi 
mag ára 1 frt.

Angol coodabalzoam, “á l , 50 kr" cei' kis 
Por a lábizzadás ellen.

képződő kellemetlen szagol, épen tartja a lábbelit és
lelettel

vértisztitó1 labdacsok csakis a P serh ofer  J .-fé le  
•• " “ iliiImi alm ához* eim zett g y ó g y sze rtá r - 

S in gcrsirasse 15. sz. készíttetnek 
■ - 0 1  r s sze,n labdacsot tartalmazó

doboz ara 21 k! Egy csomag, melyben hat doboz tártál- 
mazlatik I f r t k r l .a  kerül; Iránnonletlon u tán vété i kül
déssel 1 fii II) kr. EgycM inagiiil kcvoael.l, nem küldetik cl 

a z  összeg d öbben ' . . . . .

Imii. B éé-ben, I..
valódi minőségben. >

mint ártalmatlan szer van kipróbálva.” Egy dobozzal 
••h) kr., bérmenlve 75 kr.

kitűnő szer golyva ellen- Egy üveg 
40 kr.. bérmentes küldéssel G5 kr.

, . . .  - , .........  beküldésénél (mi legjobban
posta utalványon eszközöltetik) bénnonles küldéssel 
L csomag t fn 25 kr 2 csomag 2 frt 30 kr. 
frt 35 kr.. 4 csomag t frt 40 kr.. 5 csórna- 

• 10 csomag 9 írt 20 krba kerül 
ifa v o g is z e r tá r á b a n . Buda,,,

legkülönfélébb nevek és alakok il-iii
nozlatnak; ennek következtében kéretik e m k is  PseH.ofer

Balyva-balzsam,
Hclnn vagy ngószség-só,

uellen emésztésből szárm azó bajoknál. 1 csom ag I frt.

Mia-Pnko, csom ag 1
gyoldalu főfájás, fogfájás,

Józsi

labdacsok :

együtt 
. •> csomag 3 

. ö  frt 20 kr.
K aphatók T örök

Turóc-s«t.-marloni MagyaP Nyomda -  MoakúczT Kerencnó.

ki tűn
rheuma stb. el Fen.

ir-.L- ,!ÍZC,ni iU f®l.so,ro11 készítményeken kívül, az osz- 
ti.ik lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gvógv-
t a S S r í . i i í 'S T ^ P '1 r- k,:lr'ra v*nnalt ti « késí- 
c ník "  ' v ,k «s olcsón megszerez-

sülteinek”  A m»8-;ndolósek n lejgy„r5.il,l,„„ eezkli-

'.S?Í !en l?.rlén,k a k'ildós. ha az összeg előre beérke- 
1 postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.mely esetben a
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