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Biztositíls szövetkezés utján

Az emberi természetben fekszik az e 
törekvés, a melylyel értékes javait a leha 
tőleg biztonságba kívánja helyezni a kárt 
okoz«** behatások ellen.

Ez a törekvés a társadalom közgazda- 
sági fejlődésének mértekében m nd nkább 
előtérbe lépett; és alkalmas módokat kere
sett a lehető tökélyes megvalósulásra. Ez a 
törekvés hozta létre a vagyon munkaké
pesség, testi épség és életbiztosításnak 
mindama nemeit, a melyeket ma ismerünk 
és ez keresi a tökéletesedés további tor 
máit és fejleményeit ezen a téren.

Közgazdasági kulturális fejlettségükhöz 
képest találjuk a biztosításnak különböző 
módjait az egyes államokban, mert maga 
a biztosítás értékes közgazdasági eszme, a 
mely a többiekkel együtt fejlődik és min
dig egyre nagyobb kört hódit meg.

Rohamosan terjedt el a biztosítás 
szükségének eszméje hazánkban az utóbbi 
egy pár évtized lefolyása alatt, a mely idő 
szakra éppen közgazdasági fejlődésünknek 
legélénkebb fellendülése is esik

Ez időszerint leggyakoribb és nálunk

majdnem kizárólagos módja a biztosításnak 
a rés/vényekre alapított biztosító társasá
goknál való karbiztositás és ped g legtöbb
ször csak tűzkár biztosítás. Ezért mint 
legáltalánosabbnál — most maradjunk csak 
ennél

Ma már ?ok millióra rúg az az összeg 
a melyet hazánk közönsége évenként ki - 
fizet a részvényedre alapított biztosító tár 
saságok pénz'áraiba értékeinek tűzkár el
len való biztosítása fejében És pedig 
1886— 9<> évek átlaga szerint 36 015
169 i -ben 35 883 189*4 ben 36 051 millió
forint volt hazai intézeteink bruttó tűzkár
díj bevétele

Ezzel szemben ugyané bztositó társu
latok tűzkárokért kifizettek: 1886 —1890. 
években átlag 15 444, 1891 ben 13 683 és 
1892 ben 14 G 10 millió íorinlot Pedig tud 
valevő dolog hogy összes tűzkárt szenved 
hető és biztosítható értékeinknek mintegy 
egyhartnad része van biztosítva ez idő 
szerint és ;gy idővel ezek az összegek még 
sokkal tekintélyesebbek lesznek.

Itt kell rámutatnom arra a szomorú 
körülményre, hogy a hazánkban üzleteket 
kötő biztosító társaságok legtekintélyesebb 
része idegen, sőt, hogy e nemű hazai vál

lalataink részvényei is nagyrészben idegen 
lőké-ek tárczáiban őrizetnek. Ilyenformán 
a biztosító részvénytársaságok jövedelmei 
is — kis kivétellel a külföldre folynak 
s hazánkban kevéssel marad több belőlük, 
m nt a mennyit a tényleg beállott kárese 
lek megtérítése igényel A mi pedig ezen
felül nálunk marad az sem oszlik meg a 
biztosító í lek között, han?m természetbe 
rÜHii a biztosító társulatok haza* részvény- 
tulajdonosainak jut részben osztalékul, rész
ben pedig tartalékalapjaik növelésére fór* 
d Utat i k

ig^n természetes, hogy a részvényekre 
alapított biztosító vállalatok évi tiszta nye 
resége mind g a részvénytulajdonosok va 
gyonát öregbíti ; hiszen éppen e czélból 
rakták össze alaptőkéjüket és ennek rémé 
nyében vették magukra a vállalkozással já
ró koczkázatot

Kis hasznot ígérő vállalatba okszerűen 
senki sem fekteti vagyonát ha az még a 
befektetett töke elvesztése koczkázatának is 
ki van téve. Már pedig a biztosítássá), lát
szólag nagy mérvű tőkekoczkázat van egy
bekapcsolva.

Ebből önként következik, hogy a biz
tosító vállalatoknak olyan előrelátással kel-

A J m k l f l í r m j ) .
Emlékezés Giót Zrínyi Miklós i 
költő 1664. november 18-ftu tör

tént haláláról,
(Folytatás.)

— Irta ; S z o k o l y  L a jo s . —

A bán vadászai reggel kimenvón, ebéd e’őtt 
több elfogott vadak között hoztak egv vadkant i*t 
melyet a vár ura, Zrínyi e !é vittek. Zrínyi belli
ién Miklóstól kórdé : „Öcsém uram' Erdélyben 
fzokianak-e termeni ilyen vadkanok ?u Bethlen 
erre igy válaszolt: ‘Kegyelmen urain, Nagyságo
dat alázatosan követem, ennél sokkal nagyobbak 
is teremnek.» — Zrínyi e szavaknál mintegy
megszégyenülve érezte magát, s mondja Bethlen 
nek : „Ha tetszik Kegyelmednek, ebéd után men
jünk ki vadászni, meglátja kegyelmed, itt is a 
horvátországi erdőkön találunk ennél nagyobba
kat is.*

Az alatt ez ebéd elkéssülvén, a vendégek az 
ebédlő teremben összegyűlvén, ebédetek, Zr.nyi 
ebéd alatt — szokása ellenére — rendkívül ked
vetlen állapotban volt, de okat senki sem tudta.

Ebéd után két óra lehetett, midőn Zrínyi 
Miklós Bethlen és Vitnyédivel egy hintón ülve 
elindultak Csáktornyáról számos puskással vadasz
ni. Uiküzbeo Zrínyi társaival adomázott. Az adoma 
az volt : Találkozik egy ember kenyeres pajtásá
val, kit az ördög vitt. Az ember így szól hozzá : 
Hová ménsz pajtás ? Erre az illető igy válaszol : 
Nem megyek, hanem visznek. De rósz dolgod van

— Szól sz ember. — Már hogy volna — felel a 
kenyeres pajtás — mikor úgy visznek, hátba 
gyalog ke lene mennem, akkur meg rosszabb lenne. 
Ezen &domáb*n Zrínyi Magyarországra és Ausz
triára czélzolt:

1 A vadászat színhelyére nemsokára megérkez
tek. Ónoknál a hajtást megkezdték vaddisznókra 
Kui>ánecz (Zrinyitalva) feié. Zrínyi levetvén a 
nagy, bő csizmáját, puskával bement az erdőbe, 
szokása szerint csak egyedül bujkálván, egy nagy 
erdei disznót lóit, a gyalogosok is lőttek egyet, 
s ezzel vége lön a vadászatnak.

Zrínyi és vendégei a hintóhoz közeledtek, 
hogy immár bazainduljanak, de a végzet oda 
bo/ott egy Póka I-tván nevű fővadászt, (a becsi 
udvar által lefogadott org\i kost) ki mondá hor
vátul : „Én egy vadkant sebesjtettem, mentem a 
vérén, ha u Anna mennénk, el veszthetnék.u

B ihlen Z'chivel rögtön indulni akart a vad 
után, Zrínyi ezt látva, igy szólt hozzájuk: „öcsém 
uraim kegyelmetek c<ak maradjanak 1»t.u Vitnyé- 
dinek és Guzics kapitánynak pedig ezeket mond 
ta« „Csak beszélgessenek kegyelmetek itt uram 
öcséimmel, c-ak meglátom, mit mond ez a bolond 
(t. i. Póka) mindjárt visszajövök.u A félhomályos 
síirü erdőben, a semmi ro-szat sem gyanító Zrí
nyi Póka után nyargala. Vé ellenül Zrínyi talá l 
is egy vadkanra, mely üldözőbe —érette, Póka tő 
vadasa ezt látván, nehogy veszély érje, egy hor
gos fára felmászott s a kedvező s tanuk nélküli 
alkalmai fe használván, a veszélytől szabaduló Zrí
nyit puskából golyóval főbe lőtte s az elesvén, 
a vadkan a már puskagolyóval megölt Zrinyioek 
fején és torkán mély sebeket ejtett.

Ez alatt Majlani jön nagy lelekszakadva az 
urakhoa, s kiálja: hamar a billiót, oda az ur!
A bmióval rögiön a sűrűbe indultak de már ké
ső volt minden, Zrínyi ki*zenvedett. Póka István 
pedig, uz orgyilkost a fán találták.

Zrínyi Miklós a költőt tehát a bécsi udvar 
által íeltügadoü vadász, Póka István lőtte főbe 
igazolja ezt egy, a magyar nemzeti muzeum ró- 
gi-égtárát disz'tő puska, a melynek ezüstözött 
lapjába a következő felirat van vésve: „Ego BUaa 
illa Fiineta. ex qua Oomes Nicol, a Zrin in Syl- 
va Ottók Insula Muraköz in Venalione ab Apró 
persecu'us a Venatorum supremo N. Stephano 
Poka. 1G61 die, 18 va 9-bris trajectus est. A ne- 
pote Gabrielo Poka P. ac G. D, Paulo Benyov- 
szky Domínium idem conscribenti dono dafa 
Anno 1755 in perennem rei gestae memóriám.*

A Póka család Muraközben élt, mely a vér- 
díjon vagyonilag és szellemileg is emelkedett; 
igy Póka Imre, aki valószínűleg fia volt a múze
umi puska felírásban ajándékozóul említett a 
1755-ben élt Póka Gábornak, a történeti névre 
szert tett Póka István orgyilkos vadász unokájá
nak, az 1795-ik évi Magyar Almanach szerint 
ugyanez évben Zalamegye muraközi járásában 
rendes e-küdi volt. Ennek fia lehetett Póka An
tal Zalamegye főmérnöke 1820-46 közön, ennek 
fiai pedig Póka Rafaela negyvenes években Ker- 
ka-Szent-Miklósou plébános volt, kit egy urad. 
gazdatiszt — veszekedő természete miatt — ar- 
senioummal megmérgezett, s vele a Póka csa
lád is kihalt. (6. Üervarics K. Gróf Zrínyi Miklós 
költő halála 1G64 ben. Előszó 7. I.)

A kursaueczi katasztrófa után Zrínyi holttes** 
tét haza szállították A vár népsége nagy sírás
ra fakad', ki érezhefé, hogy legjobb s legneme
sebb urát veszítette el benne.

A bécsi udvar azonban : „oly nagy öröm- 
mel vette Zrínyi halálának hírét, hogy örömét 
alig tudta az illemkivánta gyásszal eltakarni!" 
(Pauler Vesselényi s társ. összeesküvése. I. 
35. I).

A mint hazaérkeztek a holttesttel, nejének 
nem merték azonnal tudtára adni térje halálálát.



lett berendezkedniök, a mely a befektetett 
alaptőkének minél nagyobb tiszta jövedel
met biztosítson, hogy rövid idő alatt lehe
tővé tegyék — az osztalékon felül — na 
gyobb tartalékalapok egybegyűjtését és ez 
zel a koczkázatot minél gyorsabban apasz- 
szák illetőleg kiküszöböljék.

Eme kilűzött czélt rendszeresen rövid 
idő alatt el is érte, valamennyi eszélyesen 
alapított és helyesen adminisztrált biztositó 
részvénytársaság- Alaptőkéjük után igen 
tekintélyes jövedelmet élveztek és ezenkívül 
félretették külömböző tartalék alapok kép
zésére — nem ritkán — az alaptőkéket 
többszörösen túlérő összegeket és így rövid 
idő alatt a koczkázat veszélyét alaptőkéikre 
nézve teljesen megszüntették-

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

De még részletesebb betekintést nyújt 
hazai biztositó társulataink üzleteibe a be
csatolt kimutatás, mely az 1891. és 1892 
iki üzletévek eredményeit egybehasonlitva 
tünteti fel. Ebből csak futólag annyit emli 
tek itt fel, hogy a hazánkban nagyobb üz
leteket kötő nyolcz társulat összes befizetett 
alaptőkéje együtt 14-425 millió forintot tett, 
mig ma e társulatok összes vagyona nem 
kevesebb mint 115 371 millió forintra rúg- 
A társulatok összes nyeresége 1894. évben 
2-870 millió, 1892 ben pedig 3 079 millió 
forintot tett ki. A régebbi és újabb keletű 
társaságok működési idejét egybevetve, az 
tűnik ki, hogy alig nehány évtizedre terjedő 
működésűknek gyümölcse ez a bámulatos 
eredmény.

Kivehető továbbá e kimutatásból az 
is, hogy a fényes eredmény megteremtésé

De Zichy később kitárta előtte a titkot, s Zrinyinó 
mikor férje borzasztó haláláról értesült ájultad 
rogyott össze.

A halott magyar díszruhában, vállán tehér 
prémes mentével feküdt a ravatalon mely a vár 
nsgy palota nevű termében volt felállítva

Zrínyi holttestét a szentilonai kápolnában 
édes atyja mellé helyezték el.

A kursáneczi erdőben pedig a hely, a hol a 
véres jelenet lejátszódott, Pignatelli Ágnes her
cegnő saját költségén 1722-ik évben emlékkővel 
jelöltetett meg.

Az emlékkövet most is óriási tölgyek veszik 
körül, melyeknek vibaredzetl koronái mintegy 
szemfödéllel borítják be a rémes helyet. Ezek 
voltak néma tanúi a rettentő küzdelemnek, mely 
gyászba boritá az édes magyar hazái.

Zrínyi Miklós korai és váratlan halála nem- 
osak a hazában, hanem egész Európában mély 
részvétet keltett. Magyarország alkotmányos 
szabadságának erős oszlopát, bölcs és igazságos 
államférfiéikorában legtehetségesebb és legsze
rencsésebb hadvesérét siratta, Európa pedig a 
török hatalom legerősebb fékezöjét gyászolta 
meg benne. Kortársai előtt Zrínyi iról tevékeny
sége elhangzó szó volt a pusztában, pedig ö láng- 
szellemű költő is volt, s as államtórtiu és hadve
zér kettős borostyánja mellett méltán megilleti a 
költö hervadhatlan koszorúja is

Zrínyi Miklós a költő, ki mint hazafi, oly 
sokszor mély megilletödéssel borult le az Urnák 
szent hajléka előtt s hálát adott a haza ádáz el 
lenségein vett győzedelmekérf, ne feledkezzünk el 
róla. Hű képe legyen előttünk, tettei buzdítsanak 
bennünket, ha a haza hivó saózata értünk jön.

Boruljunk mi is le a magyarok Istenének 
trónusához, imádkozzunk s kérjük, hogy óvja meg 
mi drága magyar hazánkat minden veszélytől. 
Zrínyinek pedig, ki a szentilonai kápolnában 
alussza örök álmát, küldje el sírja fölé as örök 
béke angyalát.

ben a két fő üzletág, tudniillik a tűz és 
életbiztosítás hasonló arányban részes.

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

A biztosító vállalat működésének kez
detén : kisebb mennyiségben egyberakott
— néha teljesen be sem fizetett alap
tőke, viseli a vállalatnak látszólag nagy 
veszélyü koczkázatát , és ennek daczára 
rövid idő alatt tartalékalapokkal megsok- 
szorosodik és busás osztalékot nyújt!

A nagy koczkázattal járó biztositó üz 
let állítólag a lehető legalacsonyabb díjtéte
lekkel dolgozik; és ennek daczára egyre 
fényes üzleti eredmények során izmosodik.

Mindez egymásnak ellentmond.
Valamelyik állítás tehát csak látszóla

gos, csak képzelt ? Melyik a kettő közül ? 
Könnyű igazolni, hogy mind a kettő-

A koczkázat veszélye nem olyan nagy 
mint látszik.

A biztosítási díjtételek nem olyan mér
sékeltek, mint lehetnének.

Nyugati külföldi államokban már ré 
gébben feltűnt a biztositó részvénytársula
tok fényes üzleti eredménye: és módok 
után kutattak, a melyekkel a biztosítást 
olcsóbbá és ezzel általánosabbá, kiterjedteb
bé tehessék.

A kutatás fáradozását eredmény ki
sérte ; és korunk egyik közgazdasági vezér
eszméjének, a szövetkezésnek, jutott a kér
désnek társadalmi utón való helyes és igaz
ságos megoldása, a kölcsönös biztositó szö
vetkezetek megalapítása utján.

Mindegyre jobban tért foglalnak olt a 
szövetkezeti alapon álló kölcsönös biztosiló 
intézetek és mindinkább kelet felé tolják
— ennek folytán a biztositó részvény vál
lalatok üzletének súlypontját-

A szomszédos Ausztriában több ilyen 
biztosiló szövetkezet működik, melyek kö 
zül a régebbiek ma már oly alacsony díj
tételekkel biztosítják tagjaikat, a melyek al
kalmasak arra, hogy működésük vidékének 
majd minden polgárát körükbe vonják

Nálunk ma az egyenes állami földadó
nak legalább 30—40 százalékát teszi egy 
rendszeresen kezelt középterjedelmü gazda
ság tüzbztositási kiadása (jéggel együtt 
70—100 százalékát.) A legnagyobb számú 
kis birtokos és földmives osztályra nézve 
ez az arány sokkal rosszabb és legalább 
50—80 százalékra tehető (jéggel együtt 
80 130 ra). Éhez képest tehát egy terhes
második adóval állunk szemben ; és igy 
elérkezett az ideje, hogy emez újabb teher 
lehető apasztásán fáradozzunk. Megtörténtek 
nálunk is az első kísérletek a szövetkezés 
alapján való tűzbiztosításra két vármegyé
ben.

Ezeknél a biztosiló intézet ügyeit egy 
vezérügynök vezeti, ki nyugdijigénynyel 
bíró és hatévenként választott, rendszeres 
megyei tisztviselő. Az alispánnak közvetle
nül van alárendelve, melléje egy Írnok van 
beosztva.

Minden káreset becsű utján — feles
ketett becsülőkkel -  állapittatik meg és a 
kárösszeget az alispán folyósítja Biztosí
tási és kártalanítási ügyekben első fokban 
az alispán, másod tokban a közigazgatási 
bizottság és harmadfokban a vármegye köz
gyűlése határoz. Aa intézet részére az aján
latok a falusi bírák, körjegyzők, szolgabirák 
utján és közvetlenül a vezérügynökhöz is 
tehetők. A díjkövetelések szintén közigazga 
tási utón szedetnek be a megyei másfajta 
rovatalok mód ára*

Ilyenformán valóban kevéssé üzletkész 
és sajátságos szervezetével a megyei közi 
gazgatás keretébe illesztve is folyton fokozó

dó jó eredményekkel működik ez a szövet
kezet.

A mint láüuk, kis területre szorítva, 
csak egy-egy kisebb vármegyére terjedőleg 
alaptőke nélkül indult meg e két tüzbiztositó 
szövetkezet működése. Bizalom hiányában 
csak kevés, kis öreget biztosító, szegényebb 
gazdák körében folytak le a kezdet nehéz 
ségeivel küzdő első ü/.letévek. A biztosítási 
üzlet mai követelményeinek meg nem tele
lő szervezetfel, a kisebb nagyobb koczkáza 
lú biztosítások között okszerű dijtételkülön- 
bözetek felállítása nélkül, alaposabb szak- 
képzettséget nélkülöző személyzettel, s igy 
valóban a nehéz körülmények halmozódá
sa alatt történtek a kísérletek és minden 
nek daczára az eredmény kiválóan értékes 
A tűzbiztosítás — mindama nehéz viszonyok 
együttes közrehatása daczára — olcsóbb, 
mint a részvényekre alapított társulatok bár
melyikénél.
□  Elvitathatlan tények igazolyák tehát 
nálunk is, hogy a biztosító közönségre néz
ve üdvösebb a biztosításnak szövekezeti ala
pon való szervezése, mint a részvénytársu 
lati rendszer.

K ü l ö n f é l é k .
S T• § u v c s k a  g á lm á a  kir. tanfel

ügyelő ur e hó 25 én Csáktornyára érke* 
zett, a hol a tanítóképző intézetet megláto
gatta, jelen volt az előadásokon és az óvo
daegyesület elnökével együttesen az itteni 
kisdedóvodánál szervezett hat havi tanfo
lyam berendezéséről tüzetesen intézkedett. 
Örömmel jelezhetjük, hogy a szóban forgó 
tanfolyam a ministerum által kiadott uta
sítás magaslatán fog állani. Úgy au s már a 
legközelebbi napokban a munkaterv akként 
fog megállapittatni, hogy a tanfolyam ne
velésügyi mozzanatait Margitai József ké- 
pezdei igazgató, a kisdednevelés gyakorlati 
vezetését Dekkert Józsefné óvónő, a kisded 
védelem egéezségügyi tárgyait dr. Schwarcz 
Albert egyleti orvos, az éneket Alszeghy 
Alajos polg. isk- tanár fogja tanítani. A 
tanfolyam vezetését a miniszteri utasítás 
értelmében Ziegler Kálmán óvó egyleti el
nök látja el. — Kir. tanfelügyelő meghall
gatta még a polgári iskola igazgatójának 
előterjesztését a Szinko*ics Ferencz elhalá 
lozása folytán megüresedett polgári iskolai 
segédtanári állás betöltése iránt. Kir. tan
felügyelő Csáktornyáról Kottorba távozott-

— @ ernya & is z ló  pénzügyigazgató ur e 
hó 25 -28-ig  a Csáktornyái kir. adóhivatal
nál rendes hivatalos vizsgálatot és rovan- 
csolást teljesített.

— K ö zg yű lé s. A Csáktornyái kereskedő 
ifjak önképző egylete ma délután 3 őr kor 
tartja rendes évi közgyűlését, a következő 
tárgy orozattal: 1) A választmány jelenióse- 
2) Pénztár és vagyonkimutatás 3) A fel
mentvény megadása 4) A jövő óv költség- 
vetésének megállapítása. 5) Az olapszabáj 
lyok 3. szakasz 21 pontjának módosítása, 
6) Netáni indítványok. 7) A választmány 
és felőgyelŐ bizottság megválasztása.

g ü i .  Az első hó szitáló pelyhei közt 
kongott, november hó 24-én reggeli 6 óra* 
kor Z-TeBkánd kis harangja, mely a la
kosságot megrémülve kergette a falu déli 
végén Boncz János lángokban álló házához, 
melyet a vörös kakas rövid egy negyed 
óra alatt hamuvá pusztított- Négy tűzoltó- 
egylet vett részt a tűz lokalizálásában, a tea- 
kándi a szenterzsébethegyi, a vorhoti és 
andráshidai- Bekk Ferencz szenterzsébet- 
hegyi gasdaember a felebaráti szeretet szép 
tanujelét örökítette meg önfeláldozó bátor
ságával, ki akkor, midőn már a tető leros
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ablak kezdett,, a lángok vasni, a karácsonyi ajándék bevásárlása bejegyzett tulajdonosait is hozzá számítót*

0z ? „ 8Z0 8 rohan< s onnan egy jaj előtt már azért is, mert ezen könyvecske ták. A nótárius fulminans beszédet vágott
V>f'Zxue * , v e 8  gyermekét kö ingyen és bérmentesen beküldetik. ki. Ebben megemlékezve az orosz ezár ha
tényébe takarta és saját élete koczkáztatá---------------------------------------------------------lá áról, az egyházpolitikai javaslatokról, az
sava a a orkából megszabaditá Bekk P  ^  A  R  Ni O  általános európai haladásról odc. konkludált,
hat gye. mek atyja. E tűz 5 szegény nap P  O A  K  IN U  K* hogy Somfalunak a modern baladás útjára
AZ4*T 8i,Cf ] u dnf k ha“ «V,?.8í ? Uael mindenét J?mlÁkA7tAtfí kell térnie, e végből követelniök kell fór-A tűz keletkezése -  állítólag — szándékos Km ieKeZtetO. fiaa b4torgággal . a8Zfa|tüt a nótárius laká-

8 . . . .  Emlókszel-e, sától legalább a község házáig, mondjuk a
, 0  y  *o*csolyiz6  egyesület. Csáktornyán Mikor ketten meggyőződés világosságával, hogy legyen

6 zi a íart°fcta közgyűlését, melyen Sétálgattunk világosság! Nekünk — szavalta a jegyző —
meg választatott elnöknek dr. Hajós Ferencz, A ligetben? egyesülnünk kell, mert hátra vagyunk
jegyzőnek és pályagazdának Nagy Elemér, S utunknak hogy olyan alkotásokkal, melyek másutt valósul*
pénztárosnak dr Wolf Béla, választmányi Vége szakadt; tak, mint esső utáu a gomba. (Közbezzó-
tagokul Dr. Férnek László, Vollák Rezső Viráglombos lás : De már kövesse meg magát az ur : a
Vásony József, Sztrahia terecz, Benedikt Akócz alatt, gomba nem virágzik.)

inc ^ e s t e r , C 8  Aladár A tagok szá. Megállottunk A jegyzőt ez nem hozta zavarba, har-
ma Egymást nézve, sányan kiáltott: Nekünk pártolni kell a

— (g illoxera . Alsó-Páhok, Felső Páhok Egymást fogva hazai ipart és liferaturát. Első feladatunk
Réz és Köveskut községek szőlőiben a Kéz a kézbe’ világosságot gyújtani az utczákon, aztán
filloxéra jelenléte m egállap ítván , a föld- H°gy sze«ilélők világosságot gyújtani az agyakban Uraim ;
mivelésügyi miniszter nevezett községek A nyugalmat ! Alakítsuk meg a Vörösmarti Kört
határait zár alá helyezte. S átéltünk egy Frenetikus lelkesedés zúgott. A kántor

Forradalmat. külömbül berekedt, miDtha két rekviemes
<£ p e r la k i szegény  tan u ló ka t segélyező  egylet Arczunk égett, misét énekelt volna,

folyó évi nov. 21-én 72 pár csizmát ősz Szivünk lángolt, Hogy milyen tüneményes lelkesedés
tott ki a szegény sorsú tanulók között. — Bennünk egész volt, legjobban az igazolja, hogy a frissen
Valóban öröm fogja el az embert azon gon- Tüzvilág volt. megalakult egyesület azonnal elhatározd,
dolatra, hogy 72 gyenge gyermek raegki- Egyszer aztán hogy billiard-asitalt szerez be. Mert a bili-
méltetett — talán kemény télben — a rae — Ki tudja már? — ard úri passzió
zitlábbal járástól! Köszönet Perlak minden Szomjas ajkam A részletek megbeszélésére 20 tagú
jó és szépért lelkesülő s bőkezűen adakozó Ajkadhoz ért, bizott-ágot küldöttek ki
közönségének, mert csak az adakozások S mig te függtél Eddig csak haladtam a történetemmel,
tették lehetővé azt, hogy egy népes iskolát A keblemen, de most érzem, hogy Homerusz tollára
kitevő gyermeksereg, télen a legszükségeseb- Mint harmatcsepp volna szükségem. Mert a biiiard-asztal kö
bei, lábbelivel látassék el. — A levelen. rül folytatott bizottsági értekezletből egész

Kiosztatott 1 1  pár új-, 14 pár fejelés-, A sugárhoz sereg mellékkérdés akadt. Hogy karambol
39 pár talpalt és 8  pár javított csizma. Szólt a szellő : asztal legyen e vagy dupla? A zöld posztó

Az egylet czéljaira szánt legutóbbi „Nézd, mi boldog alkotmányos szín, de a piros, az keleti és
adakozások a következők: Perlak m. város Ez a kettő 1“ nemzeti. A húsz tagú bizottság majd hajba
évi segélye 15 írt. Az őszi gyűjtő ivén: * kapott.
„Alsó muraközi takarékpénztár41 5 írt. Si- Emlékszel-e, Más megoldás nem maradt hátra : ki-
pos Károly, Banelly Sándor, Sostyrics Pál Mikor ketten *ebb bizottságot kellett kiküldeni. Azok ta-
Varga János, Barsch Henrik. Varga Jakab, Együtt voltunk Ián hamarabb dűlőre juthatnak. De egy
Ebenspanger Miksa Lángé Kelem Grész A ligetben? négy tagú bizottság se jutott megállapo
Alaj »s Kostyál Ferencz, Horvát Csongor D o m o n k o s  J á n o s .  dasra Két tagú legalsóbb bizottságot bi-
1 — 1  irtot, Kramarics Viktor, özv Csizma- 1 7 ” - i „ zottságott bíztak meg javaslattétellel. Földi
diáné, §pitzer József, dr. Tamás János, N. A wVOI'OSDlurtl Kör • Jánost, meg a rectort. Földi János erős
N. 50—50 krt; Sípos, Viener Ferencz, Mól- A somf j : «,,;át külön Cliónak dós- ké8,isia volL a kántor meg c*ak a karam- 
nár István, Horvát Pál, Piichla Kázmér tamunk4ia akadt . arna bizonvos éreztáb bolhoz konYitotl- Nem tudlak megegyezni.
Bernát Mihály. Zdelár József, dr. Vizteleki l4kttt keJllett ‘ölő; enuieí b o g / az i8meri Vé«re is a káutor f e d e t t ,  lemondott a 
Frigyes. Babics Sándor, d r Kemény, Páv- táug3zavaka irja fel a jövendő elkáprásta bizottság, tagságról. Az 6 p anumán Nyu- 
csecz Róza, Málek János 30 -30 krt; Má- 4̂s4ra gat Európa bámul vala ha megtudja
lek István, Glavina András, Uilaky Balázs ‘ Prózai szavakkai . Somfalun a kulturá- Vörösposztó biliárd asztalt rendeltetett nem-
Baranasics Ferencz Horvát Ferenbz, Glavi . (. ennek allegóriája volt zetl sz,nU golyóval. Most az egyesület egy
na György, Dürr Ádám, Sonnenvald Sán- az ördőngös ViP3ra« elsőrendű hotel er- selyembeváltó hivatal érdekében deputáczióz 
dór, Glavina Pál' Gáspárics Lipót, Novak kél "én lriFkolor az ÖS8Ze8 hat 0bz * miniszternél Es a jelszó: Sic Uur ad
Mátyás, Kozják Gyura, Horvát Mihály. H, u l '  e|emj igkol4k szUnetje ig fénye8 do.  asztra!
J. Dolencsics Luka, Sostarics Péter, Svágell. kuijj0 ntonaa volt a nagy napnak. Hogy *
Gáspárics Vincze 2 0 —20 krt, Petrícs An- eg4sz Somfalu lázban volt, ezzel nagyon ... ■ ■ - ■■ — —
drás 15 krt; Jellachich Mihály, dr Schulcz* keve8e  ̂ mondok. 0  .
Prémus, Mlinárics Károly, özv. Mattesdor- De m, történt? S zerk*  Ü z e n e t
férné, Andrasecz Lénárd, Glavina Félix, N. Szóljon erről a legilletékesebb ajak, . TT . .. .
N PurgárTamás, Loncaancs Mihály, 1 0 -  Somfalu édemes nótáriusa, a ki a követ- bekü“ 8°u ,0 *4*“,, ^ “lapunkba való* lőlüTha* 
krt. Összes gyűjtés 4^ frt •• 7 kező kiáltványt bocsájtotta ki gon t&rgvu közleményeket mindig örömmel ve-
hozzáadva a tőkéhez és az egészből levon- Ká'pátoktól Adriáig mindenki meg- szünk. A leírás teljesen jó. melyért köszönettel
va a kifizetéseket: marad az egyletnek 218 értette a kor jntd 8Zózatát. Milliomosok é i  tartozunk! — P e r  lak.  *Az ember élete. Nem 
frt 9 4  kr. készpénz vagyona.— Csiszár Jó- koldu8ok 80rakoznak egy jelige alatt : Vi- hozunk belőle szemelvényt, noha múltkori versei- 
zsef egyleti gazda ribus )initis! Egye-UlniV kell .  aomfa.vi

— Ir o d a lo m . Biztosítás szövetkezés utján intell'gencziának is. Felhívom Somfalu in- verseljen! Cs á k t o r n y a -  K . A horvát ver» 
czim alatt egy füzet jelent meg Dobránszky bu- telligentiáját, méltózta^sanak az Ördöngös jó volna, csakhogy ismert egyének kigúnyolására 
dapesti könyvkereskedCczég bizományában Fel- yjpera Hámbre szeparéjába (újonnan van szánt közleményeknek lapunkban nem adhatunk 
«eghy Ferencitől. A munkából lepünk má. he- dé|utá„ 4  drakor bizalmán helyei. Kérőm, nzivenkedjek olyan tárgyú kö »le
lvén mutatunk be részletet. A ánljuk a munkát T , V’V “  m_ .  . nni ményt küldeni, a melyben más embertársunk
a* érdeklődök figyelmébe, Ara 25 kr. éitekezletre megielenm. .».mélye és loglalkosása ne legyenek p.lengérre

árun<k«akszimáia a H y M a t  I Ki ezt Ez a nap vol az. mikor az »Ördön tmtV8. 
akaria ki nem akar könnyen törő játékszert gös Vipera* portásának (egyéb közönséges • . ■ -. -  — =—
vásárolni ki gyermekeivel a játékon gyö időkben hetes a lelkem) S alakra 8 ö'^ ü,t Felelős szerkesztő:
nvörködni akar szTval a ki kedvenczei a háta a merő hajlongások következtében. , A 7  S P F
számára az elismert legjobbat kívánja, an- Megjelent Somfalu ész- és pénz-arisztokra- M A R ® TAI  V  F>
nak í  Richte F- Ad . és társa bécsi ezég cziája: az előbbihez (keresztényi irgalom- Lsp.ulsjdono. é. k.adó.^
szénen illusztrált árjegyzékének áttekintését ból)a mmtmumos néptanítót az utóbbihoz piSCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR) 
aiánlhat i?k NeveZeteíen minden anyának a Segítő Szentlélekhez valam.nt a* Olcsó _  , - _
kellene ezen árjegyzéket figyelemmel ától- Jánoshoz tzímzett üzletek lörvénysiékileg
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r;in*l.pp; glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva*  ̂„Čnkovcčke Spnrkasse“, „Medjimurskc sparkasse'*. i l. d.

j
N ek a i s t f t t i s t ik ö  Godifnji proračun Rusije iznosi 3126 kemiki i bakteriolozki laboratorijum ter

1 milijuna marakah, Njemačke 2673 mUijuna, vsake fele kabineti i spremifta.
iz V8ih zem Ijah. Francuzke 2673 milijuna, Austro-Magjarske Vu laboratorijumu spravlja se difterij

2448 milijuna. Englezke 1836 milijuna i »ki otrov (gift) pomoču Löfflerovog d<fte*
Iz jedne njemačke knjižice vadimo ove t, d. Računajuč po glavi dohadja najviše rijskoga bacila. Beteg s 3 naj mre karakterbe

podatke, koji budu zanimali vsakoga. na Francezku 70 marakah, onda Auatro* stim, da se na sluznicah požiraka id u 5nika
Španjolska/ Portugalska, Turska, Bel- Magjarska 67 maraka, zatim Njemačka 53 sakuplja Ijepa sgusnuta sluz Male krpice

gija, Švedska i Norvežka imaju skupa maraka, Englezka 48 maraka, Rusija 26 ove sluzi spodobne su na agar-galotinu, a 
tubko Stanovnikov, kuliko i Japan. KinezLo maraka. na tom povoljnom tla povnožavaju *e i sa
carstvo nasuprot je tak napučeno, da c č ]* sluzi prenešeni bacili na milijune. Ove se
Európa ima za jednu devetdesetimi (n a jm re--------------------------------------------------------- kolonije kesneše prcnašaju vu staklenke,
4 milijuna) više Stanovnika Ostala tri déU na pol napunjenom óistom govedskom
zemlje nemreju se ni prebližiti kaj se tiče it u Q ccrntnvIiA lr rv n i  t ip n im  juhom, ter stavljaju vu potrebnu toploiu
broja pučanstva Europi i Kini, ar vaa tri ^ ilK  80 StfOtílVlja.K I Vlil S e ru m  j,Je g0 Qa pov^ d  neo^ iaiv)in hitíinom
skupa imaju za 60 milijuna du ah menje p r o t i  a i t t e r i j l  Í pomočjum zraka i kisika pomonžavaju.
nego Európa.

Pučanstvo zemeljske kruglje nepre Emil Ney pripovéda vu no vinah pfla tekučina postane mutni, ter se
stance raste. Stanovničtvo Europe pomnaža j »Franc Ztgu," o svojem pohodu vu fabriki vu nj°| opažaju sive krpe. Tak postane od
se na godinu za 0 96°|0 ter bude do godine Meister, Luciusri drug vu Höchstu na Majni Ju^e g'ftna tekučina, kojoj se primeža ne*
1905 imalo po svoj priliki viőe 35 milijuna, gdé se déla krvni serum proti difteritsu kaj ma|° karbolne kiseline* koja vubija 
do 1955. ljeta više 275 milijuna a do Pod vodstvom zdravstvenih savjelnikah bacile ali nefonda giftne jakosti tekučine.
1995 ljeta za 575 milijuna više nego vezda. dra. Libbertza i dra. Laubanbeimera, koji S ovom se juhom praviju prve próbe,

Od 43 i pol milijuna stanovnikah kaj upravljaju iabrikom, razgledal je naročito da se prokuda njczin difterijski značaj Ma- 
ih ima Austro*Magjarska, bavi se 5445*/é od jel, gde se sgotavlja Behringov difterijski lim morskim svinjam Sprica se pod kožu 
to je prek polovice poljodelstvom, stoóarst- . krvni serum. stanovita porcija jihe , životinjice zbetežaju
vom, vrtlar8tvom i t. d. sa obrtom itrgo«! j  Odjel antidifterikum zevsema je odde- i navadno za 24 vure parnu (pogineju).
vinom bavi se 79 16*/0 • — Spodoben raz- jIjen od ostale, fabrike kakovih 5 — 8 miuutab Kod razudbe životinjah pokazuju se stano- 
mer je vu Njcmačkoj (Pra zkoj), gde se daleko Tu su poleg ceste podignute nove vita vužganja (zapale) na bubrekih, — 
4l.56°/# bavi poljodelstvom i t. d., doklam sgrade, vu kojih se izradjuju vse próbe i znamenje difterije.
sa industrijom 19.22*/*« |Vse radnje. Tu su i velike staje za konje, Fabrika sama odgaja na velikom ove

Z A B A V A .  isti gospon fifkalii topličkoga doktora pri škodilo. Na to sam si mislil a sredini ostati I
zdeoco, te ga zapita, koliko kupic te smrdljive te se pet krat skupati i ssd nije nijednomu 
vode bi slobodno pil? krivoM.

#No, kak sa spali?" zapita ga doktor. »Ohol* — zavikne ma dragi zastavši 
10pllC6. »Ne tak dobro, kak včeral* odgovori ga na ulici — „Oni poslie Toplic dobro van

fiškalif. zgledaju, njihov beteg se je poboljšal, jeli ?■
Netko bu mislil, kad taj naslov »Toplice* „Ouda nek danas jednu kupicu manje , 0  je !* — odgovori fiSkal — „Svake 

prečteje ; »Aba, — sad burno nekaj za piju* — veli doktor. godine se malo pobolšava tak, da bu baš onda .
zdravje čtelil — Tabu sigurno i o i Koeipa »Je, ali prekvčera sem za jedna kupicu čisto dobro, kai umrem",
nekaj!* — Ali se vkaojcje, koj misli, da više pilr pak sam izvrstoo spal4 — primetue Niza nje je gospodin fiSkali* ipak došel
bum ja poituvane moje čtevce u vročoj vodi fiákaliá. do tog osviedočenja, da su Toplice zaonoga
paril ili pak mrzlom vodom poleval. Neču, „Tak? — začudi se doktor -  »No zdrave, koj je vré pri jo zdrav te kad jedlo 
nego im koča povedati, kak onim biva, koji pak nek onda i danas jednu kup cu više krat u dcspoj nogi i lievoj ruki i milo trga-
0 Toplice hode, jer gospon H. fiákahé su se izpiju.* | nje počotil, a s ve mazanje sa raznimi diáé-
baš iz Toplic domov odpravljali, kad doktor »Dakle je to sve jedno* — zapita fR-|č mii smrdcčemi maScami nikaj nije hasn lo,
stupi u njihova soba i sve več skup spaku- kalil — jedna kupiča viőe ili manje ?“ pisal je on u više Toplic, nek mu pofija 
vauo, za odputovati, vidi. »Ho, gospodin „Dakako, da je svejedno, samo ne bez kartu jestvin (Speise-Karte) te kad je iste
fifkaliS, kaj oni nsfie Toplice več osUvljaju ? doktorskoga propisa" — zakljn i doktor. dobil, pregledal je, gde se po njegovoj formi
— Po svoj prilici njim je več priličuo dobro, A kad je domov iz Topim doflel, sve je i volji jede, tam je onda u Toplice otiSel,
— na svaki način pak bolje, nego onda kad bilo znatižejluo, kakova je točudotvorna voda jer je njegovo prirečje bilo; „Rajši dobro
su dolli?4 zapita doktor. i doktor n tih Toplicah, te su ga doSli zpi- jesti i piti sa trganjemu kostih, uego zlo jesti

„Ilvala liepa gospodin doktor* — od- tavat; „Jeli su se kaj pošteno zkupali? i piti a ipak s trganjem n kostih.
govori fi kálid -* „Meni nikaj nefali. Ja  Sigurno njim je doktor kupanje prepisal,
sam sim dodel z glavoboljum, ovu imam i „Jesam se kopal, i pet krat svega skupa/
sad, — imal sam rheumatismus na disooj kaj sem tam bil" — odgovori filkališ.
strani, toga imam i sad, — bol n ialudcn »Kaj?« — svi se zaoude — „Samo s *
1 u trbuhu imam baš tak, kak sem imal, pet krat, pak zakaj t<k malo?4 Nekoj dijak, koji je iaa), vrlo bogatoga,
kad sem sim došel. Anda meni, kak gospon „Je znate dragi prijatelji* — odgovori ledičnoga strica, živel je bag'po gospodski i
doktor vide, nikaj n°fa'i -  i zato idrm fiSkal — ,JHen doktor mi je rekel, da ŝ  | Vozil se je na zabave, fino Je jel, pil .
domov. nek deset krat skuplem. a drugi je rekel, da oblačil se, a k torna i drag” trakti rti. Zidovi,

fuj oj u gospon doktor!" zazove jedneč nrk niti je lan krat nekuplem, jer mi bu koji sa znali, da ba konačno cieli imeUk
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Hirdetések.

6887. tk. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Zakál Henrik ügyvéd ügygondnok végrehaj. 
tatónakf Verbánecz György örökösei és adós 
társai végrehajtást szenvedettek elleni 060 
frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvény
szék (a Csáktornyái kir. jbiróság) területén 
lévő szentilonai 14 tkv. 318. hrsz. a* ingat 
hn 135 frt, a 114 tkv. 163- hrsz. a. 266 
frt, 295. hrsz. a* 211 frt, 323. hrsz. a. 231 

I frt és végre ugyauezen község 204 tkv. 21. 
hrsz. a. ingatlan 446 frt, 281. brsz. a. 149 
frt és 324 hrsz« a. ingatlanok 238 írt kiki
áltási árban az árverést ezennel megállapított

kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlanok az

1 8 9 4 . é v i d eczem ber h ó  2 9  n a p já n  d  e. 10 ó r a k o r

a szentilonda község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10°|o-át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
nnvembei hó 1-én 3333. sz. a kelt igazság« 
ügyminiszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir* jbiróság, mint tlkvihatóság.
Csáktornyán, 1894, évi nov. hó 23 án.
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P á ly á z a ti h ird e tm é n y .
Csáktornya város képviselőtestületének folyó évi 

szeptember 25-én 8. szám alatti határorazata folytán 
köztudomásúi adatik, miszerint a városnál egy

i r  n o k i á l l á s
üresedésbe jővén, arra pályázatot hirdet.

A városi Írnok évi fizetése 400 írtban van megállapítva.
A pályázni óhajtók (elhivatnak miszerint kérvényeiket folyó évi de

czember 20 ig ezen elöljáróságnál beadják.
Megérintetik : hogy a pályázni kívánóktól az előirt jegyzői vizsga le

tétele, esetleg abbani teljes jártassága igazolandó.
A hivatalos magyar nyelven kívül a horvát nyelv beszélését igazolók 

előnyben részesittetnek.
Csáktornyán, 1894. november hó 27.

617 & városi elöljáróság.
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gyorsan és pontosan eszközöl 
a

magyar gazdik
Bankbizományi irodája

Budapest, Izabella u- 43

Slirgönyczim: GottSChlíg Blldape8t. Telefon 57 -  80.

tea-,rum- és c o g n a c - n a g y k e r e s k e d ő  
B U D A P E S T .

Központi iroda: IV. Váczi-utcza 4. sz.
R A K T A R A K :

IV. váczi- utcza 6. sz. , VI. Andrássi ut 23.
▲ „Mandarmhoiu „Hong-Cong városkho*u

a városház*tér mellett. a kir. opera átellenében
K i v i t e l i  p i n o z é k : X .  K ő b á n y a ,  fü z é r-u to z a  9 . sz.

Kizárólagos bizományi-raktár Csáktornya és vidéke 
részére

i t r a i i ia  le s iv é r  u r a k n á l.
Közvetlen behozatalu vaYódi chinai és orosz karaván 
teák, Jamaica-, Brazíliai- és Cuba-rumok, franczia cognacok, 

likőrök a legfinomabb minőségben, eredeti csomagok és palaczkokbtn, ere
deti árak mellett.

^ r j t g y z é k  k ív á n a tr a  in g y e n  és b érm en tve.

Nyomatott Fiachel Fttlöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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