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Elmélkedés a bábeli kon
gresszusról.

Nem jó taktika az ellenség erejét kicsi
nyelni. Ezen régi elv elten- vétenek mindazok, 
akik gúnyosan beszélnek azon kongresszusról, 
a melyet hazánk három nemzetiségjinyk kori
feusai — igaz, hogy csak a saját szalujukra — 
tartottak Budapesten. Mi nem tesszük magunk
évá ama bábeli kongresszus fölött kicsiny- 
Jöleg nyilatkozók .álláspontját, hanem tárgyila
gosan méltatjuk a felmerüli eseményt, nem 
tulajdonítva annak több-jelentőséget, mint a 
mennyit tényleg megérdemel.

Már maga az a száraz körülmény, hogy 
az izgatók és a magyar állameszme ellen 
konspirátók elég vakmerőek voltuk hazafiallan, 
mondhatnók törvényellenes és-•mindenképen 
veszélyes elveiket az ország.: fővárosában 
proklamálni. oly jelenség, a mely előtt a mag.yar 
nemzet érdekeit szívükön viselők szemet nem 
hunyhatnak. Oly példátlan vakmerőség ez, 
a melyhez hasonlót más nemzetek történetében 
alig találunk, de egyszersmind világos bizo
nyítéka annak, hogy a nemzetiségi agitátorok 
híznak erejükben, merészek, kérlelhetetlenek 
és annyira elbizakodottak, hogy a megalkuvás 
lehetőségét kizártnak kell tekintenünk. Ami 
pedig a bábeli kongresszus .határozatait illeti, 
azoknak mindegyike hadüzenet a magyar állam- 
eszme, a magyar alkotmány alaptörvényei és 
speciálisan a magyarság ellen. A határozat 
szerint a magyarországi románok, tótok és 
szerbek szövetséget  kötnek, a magyar nem
zeti állameszme ellen, ami bábeli nyelven azt 
jelenti, hogy e szövetség államot képez az 
államban, a mely tendencia egész világosan 
kidomborul a 4-ik pont azon követelményében, 
a mely szerint a megyékben, a járásokban és 
városokban teljes n y e lv sz a b a d sá g  biztosí
tandó, továbbá a 14-. pontban, a mely n e m z e 
tiségi m in isz te r t  követel.

A határozat egyéb pontjai hasonló lövegeket 
röpítenek alkotmányunk egyéb bástyái ellen ; 
hadat üzennek a nemzetiségi, a választási, az

egyesületi és gyülekezési, a népoktatási, a sajtó- 
és agvházpolilikai törvényeknek, oly csodálatos, 
képtelen reformokat követelve e téren, a melyek 
ha megvalósíttatnának, Magyarország méltán 
megérdemelné a Bábelország nevet, de egyúttal 
azt íáj' bogy az a csodálatos államszervezet 
végkép eltöröltessék a földszintről.

A határozat megalkotóival polémiába 
bocsátkozni céltalan törekvés volna; vakoknak 
a színről, süketeknek a hangról beszélni meddő 
munka. Itt lázongókkal, ábrándozókkal és az 
agitációból élősködő lelketlen agitátorokkal van 
dolgunk, kikel elveiknek a nemzetiségekre nézve 
is k.áros kövelkezmenyeiről felvilágosítani 
emberi bölcsesség és ékesszólás nem képes. 
A kapacitálás ideje elmúlt, te l tekre  van szük
ség, a melyek az agitátorok szereplésének útját 
vágják és az elámított népet meggyőzik arról, 
hogy a magyar nemzeti állameszme fenlartása 
és fejlesztése amaz egyedüli eszköz, a mely a 
magyar korona területén lakó népek közös bol
dogságát megalkotja.

Sokféle tanácsot kapott a kormány és 
törvényhozás különböző kezekből az agitáció 
elfojtására. Vannak, a kik a szigorú fellépést 
követelik, börtönbe, vagy a bolondok házába 
kívánják zárni a nemzetiségi izgatókai; mások 
sok jól remélnek a magyar közművelődési 
egyesületek, szóval a társadalmi élet működé
sétől ; ismét mások bizonyos politikai koncesz- 
sziók állal vélik az elámított köznépet meg
győzni arról, hogy a magyar kormány és tör
vényhozás kész az engedmény terén a legvégső 
halárig elmenni. Mindezen eszközök kellő helyen 
és kellő módon alkalmazva többé-kevésbé 
sikereseknek Ígérkeznek, de sem külön-külön, 
sem együttvéve nem alkalmasak arra, hogy 
általuk radikális gyógyhalás idéztessék elő. A 
szigor, egyesek mártírrá avatása új mártírokat 
teremt ; a közművelődési egyesületek aránylag 
csekély eredményt képesek elérni ; a politikai 
koncessziók pedig nem boldogílják a népet, a 
mely ezek dacára szegény és tudatlan marad.

Mi tehát ezek mellé még negyedik esz
közt ajánlunk, mely nézetünk szerint hatályos 
módja lenne a nemzetiségi izgatók által elámí

tott népben a magyar nemzeti állameszme 
iránti vonzalom felébresztésére. Az agitátorokat 
k ö zga zd asá g i  a lk o tások  által kell ártal
matlanná tenni, olyanok által, melyek munkát 
adnak a népnek, azt vagyonszerzésre, tisztes
séges megélhetésre képesítik, de egyszersmind 
fejlesztik tehetségeit és a műveltség bizonyos 
fokára emelik. Első sorban tehát arról kellene 
gondoskodni, hogy a nemzetiségek által sűrűn 
lakott vidékeken kellő mennyiségben lé lesi t- 
tessenek oly pénz i l é z e t e k , melyek a nép 
részére valóban olcsó hitelforrásokul szolgál
nak, de egyúttal a magyar nemzeti állameszme 
szolgálatában is állanak. A román és lói pénz
intézetek tudvalevőleg fő védbáslyái és az 
anyagi eszközöket szállító pénzforrásai a nem
zetiségi propagandának. Ezen intézetek nagy 
kamatot szednek, hogy abból a részvényesek 
tisztességes osztalékán kívül az agitáció céljaira 
is jusson ; de működésük az által válik teljesen 
veszélyessé, hogy az adós oláh vagy tót föld
műves üslökét a kezükben tartják. Vannak 
ugyan a nemzetiségi vidékeken vagy azok 
közelében magyar részvényesek állal létesített, 
magyar emberek által vezetett pénzintézetek 
is, de ezek többnyire csak saját üzleti érde
keiket tartják szem előtt és sem az olcsó 
hitel, sem a hitelképesség kevésbbé szigorú 
elbírálása tekintetében nem versenyeznek a 
propaganda szolgálatában álló pénzintézetekkel. 
A kormány gyámolítására van itt szükség, 
hogy a román, tót és szerb kisbirtokos-osztály 
kimenlessék a speciális célokat szolgáló hitelin
tézetek hálóiból; szükséges, hogy az állam
kincstár feleslegeinek egy része az ezen vidé
keken létesítendő ama pénzintézetek rendel
kezésére bocsáttassák, melyek megfelelő szer
vezettel ellátva, kellő garanciák mellett és nem 
pusztán az üzleti érdekek szempontjait követve, 
azon célból működnek, hogy a köznép hitelr 
igényei minden tekintetben becsületesen legye
nek kiszolgálva.

További leendő volna a nemzetiségi vidé
keken minél több oly iparte lep  létesítése ,  
melyek a köznépet munkával és szállítással 
ellátni képesek. Nem tagadjuk, hogy e részben
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Ax aranyos asszony.
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Irta: .Molnár Gyula.
I.

Barnabás Győző, az általános hitelbank pénztá
rosa már korán reggel, a hivatalos órák előtt jóval, 
ott dolgozott az irodájában. Sok volt a dolga, tehát 
azért kénytelen volt korán hozzá fogni a munkához, 
hogy semmivel hátralékban ne maradjon.

Az általános hitelbank igazgatója, a kitűnő pénz
ügyi kapacitás, nemsokára tudomást vett a pénztáros 
kiváló szorgalmáról, buzgalmáról és ez úgy látszik tet
szett neki, mert-néha, mikor magában egyedül volt az 
irodájában, ezt dunnyogt-a a fogai közül:

—  Valóban ügyes és szorgalmas ember ez a 
B a rn a b á s!.,. Rajta leszek, hogy újévkor megkapja 
a száz forint fizetés-emelést.

Barnabás Győző pedig dolgozott, faradhatian 
buzgalommal teljesítette a fizetéseket és végezte az 
elszámolást.

Persze ez ellen senki kifogást nem tett habár kissé 
társai irigykedtek is rá, mert észrevették azt, hogy az 
'8azgató úr kedveli, aztán az iroda-szolga is duzzogott

raja, mert miatta oly korán kellett az irodát takarí
tania.

Gyakran a vén medve ily szavakra fakadt, mi nem 
igen hízelgett a pénztáros személyének :

— Hogy az ördög miért nem viszi el ezt az utá
latos könyvmolyt, ki már akkor kezd dolgozni, mikor 
a többiek még a másik oldalukra fordulnak.

Hanem azért a vén János, az iroda szolga meg
tartotta magának véleményét és csak fejét rázogatta 
olykor oiykor, mintha neki nem igen tetszenék a dolog. 
De csúfosan ki is fogott ám a pénztároson a vén 
medve; még korábban kelt fel, mint Barnabás úr és 
mire ez a hivatalba érkezett, az irodája ki volt taka
rítva, szellőztetve és minden rendben, a maga helyén. 

II.
Barnabás Győző magas, vállas ember volt, har

mincnégy évével. Már tizennégy esztendeje van a bank
nál, hol szeretik és hol nagy bizalmat helyeznek beléje 
a bank részvényesei. A  fizetése is már meglehetős, 
Ezerkétszáz forint évi javadalmazás, igen pompás kilá 
tásokkal a jövőre nézve. —

Már két év óta nős, egy igen csinos szőke fiatal 
leányt vett nőül harminckét éves korában, kivel egyik 
barátjának családjánál ismerkedett meg. A  leányka tizen
nyolc éves volt akkor és árva, egyik nagynénjénck a 
kegyes pártfogását élvezte. Megismerkedtek egymással. 
A leányka csinos alakja, sötét kék szemei, egészséges, 
vértől majd kicsattanó arca mély benyomást tettek a

pénztárosra. Lángra lobbant iránta, megkérte feleségül 
és . . . megkapta. A szegény leányra nézve jó  parti 
volt az ezerkétszáz forintos fizetéssel biró hivatalnok. 
Az igaz, hogy nem szerette a férfiút. . . Én édes Iste
nem ! hát mit tesz az ? , . . . majd hozzá szokik, bele
törődik a körülményekbe. Úgy is volt. Nőül ment hozza 
és most ügyes, sikkes asszony vált belőle, kinek óhaj
tásait lesi férje, kinek minden kívánságát kielégíti 
az. ura.

Barnabás Győző nagyon szerette, imádta a fele
ségét, ezt a kívánatos egy formás asszonyt, ki telt ido
maival olyan volt, mint egy pici piros alma. A csókja 
édes volt, mint a nektár, ölelése kábító mint a héj. . .

Barnabás kimondhatatlan vonzalommal viseltetett 
a neje iránt, kivánnta parancs volt előtte . . , még a 
csillagokat is lehozta volna az. azúr kekségíí égről csak 
kívánta volna . . .  de Katinka tűm kívánt oly lehetet
len dolgot, megelégedett szép, divatos ruhákkal, pom
pás kalapokkal és fényes drága ékszerekkel, miket 
férje hódoló alázattal rakott, halmozott a lábai elé.

A  szép asszony mosolygott az ura előzékenysé
gén és adott neki cserébe az. ajkára cgy-két forró cső- 
kot . . . égetőt . . .

Istenem ! talán nem volt olyan tárgy, mit megta
gadott volna ettől az aranyos madártól, kinek szőke 
hajával oly bizalmasan suttogtak a verőfényes napsu
garak, a mint vele végig kocsizott az utcákon. Mily 
boldog volt, mikor ismerőseik nyájasan üdvözölték őket,



iparpolitikánk eddig kissé ferde irányt követett. 
A székelyföldet például elárasztottuk iparvál
lalatokkal és ipartanműhelyekkel, mely élj 
ellen nem is lehetett kifogást tenni, de már 
ideje, hogy más érdekek is figyelembe vétes
senek- és az ipartelepek olt állíttassanak fel 
nagyobb számban, hol azok létesítésére 
magyar nemzeti állameszme szempontjából is 
szükség van. Természetesen gondoskodni kell 
még arról, hogy ezen iparvállalatok ne magyar
faló indigenák, hanem művelt, buzgó magyar 
emberek vezetése alatt álljanak, kik nemcsak 
munkál és kenyeret adnak a népnek, hanem 
az azzal való érintkezést ügyesen képesek 
felhasználni arra is, hogy az agitátorok befolyá
sát mindinkább gyöngítsék.

2 Turóc-Szenl-Márton,
j lamok irányadók. Egyik pesszimista, másik optimista s 
ilyen a szem is, amelyen keresztül a fejleményeket
vizsgálják.

Az emberrel vele született nézetek, az elméleti s 
gyakorlati képzettség kalibere, a nevelés, a származás, 
a korábbi állapotoknak még valamely generációban 
közvetlen tapasztalaton alapuló ismerete, stb. mind köz
rejátszanak valamely ítélet, vagy bírálat születésénél, 
Az újítástól és haladástól — rég megírva s tudva van 
— a közönség zöme tartózkodik s a magszokott, 
hagyományos világnézet, az ósdi rend a régi szokások 
megrendülését félti tőle. így van ez az élet anyagi jelen
ségeinél is.

Hírét véve, hogy e fejlődő országban nap-nap 
mellett uj alkotások keletkeznek, az emberek megijednek 
és mivel ennyi alkotás a múltban nem volt, hamar

f k u i b é k í  h i  b  a  p  ö.___

A köz lekedési  po l i t ikáva l  is sokat J készek az Ítélettel, hogy a haladás nem tartós, az
lehetne tenni a nemzetiségek közelünkbe 
vonása érdekében. A nagy vasúti vonalak — 
bár ezek kiépítésére nézve nem a nemzetiségi 
kérdés volt az irányadó — az oláhok, lótok 
és rácok által lakott vidékeket sok helyen 
átszelik, de a félreeső vidékeket egymással 
és a központokkal összekötő vicinális vasutak 
kiépítése terén még nem tettük meg mindazt, 
a mit a nemzetiségi kérdés szanálása szem
pontjából lennünk kell.

Szóval: a nemzetiségi agitátorok többé 
már nem is aknamunkájával állítsuk szembe 
minden vonalon közgazdasági politikánkat, 
mely a népnek munkál és kenyeret ad. Ha € 
nép velünk együtt dolgozik, velünk a vagyon
szerzés terén együtt működik, meg fogja érteni 
törekvéseinket és minél inkább közeledik 
felénk, annál messzebb távozik azoktól, kiket 
ma megváltóinak tart. Közgazdasági politikánk
nak ily irányban leendő kifejlődése után csak 
rövid tiz év múlva, nem lesz többé sehol az 
országban az agitátorok bábeli kongresszusa 
megtartható, mert mi és a nemzetiségek meg 
fogjuk egymást érteni.

A vállalkozási szellem.
Sajtóban, társaságban, a kávéházak márványasz

talánál, a forró aszfalton, mindenütt, hol az ország köz- 
gazdasági haladásáról beszélni s frázisokat a levegőbe 
dobni szokás, fel-fel hangzik a »krach»-tól való félelem 
hangja, amikor újabb és újabb vállalatok keletkezését 
hozzák az újságok. E félelemnek nagy közönsége van, 
mert előrelátó bölcsnek mindenki tarthatja magát, s ha 
a nagy jóstehetséggel bírók rémüldözéseinek nem volna, 
vagy nem lehetne bizonyos kihatása a közönség felfo
gására a »Bcschwichtigungsrath»-ok mindenütt jelenlevő 
gárdájának kishitű remegéseivel foglalkozni tálán nem 
is kellene.

Ámde a közönség tudomást véve az uiabb s újabb 
vállalatok keietkezesesero.. könnyen ejthető a íéielem 
erzetébe. ami pedig nagy be vo na anyag, lendületünkre 
s okozója lehet csakugyan az-or, elenségeknei:. amelyek
kel ma önmagukat -_tar.get *:

Az anyagi e kérdéseinek bira.atanai egyéni haj-

krach*-bán fog végződni.
A közönség ily nézetei ismeretesek s ezzel szá

molni keli. Azok azonban, kik hazánk anyagi fejlő
dését más országokéhoz hasonlítják, tudjak nagyon jól, 
hogy az uj alkotásoktól jaló félelemnek komoly alapja 
nincs, mert minden fejlődésünk dacára is messze vagjrunk 
még a külföld gazdasági fejlettségétől s még ma is 
számos vállalati ág van, amely egyáltalán nem, vagy 
csak igen gyéren van hazánkban képviselve.

Magyarország még bizonyos tekintetben ős talaj, 
amely most van első művelés alatt; buján tenyésztenek 
itt még mindent, nem úgy, mint más államokban, hol 
a fejfödésnek sokkal nagyobb muitja van, és a tér 
jobban kihasznált. Ez utóbbi állapot természetszerűleg 
nálunk is be fog következni, amikor a íélősök —  mert 
ezek fajtája soha ki nem vész — akkor is félni fognak, 
bar haladásunk nem lesz rohamos.

Viszonyaink megítélésénél tehát egyfelől ezen 
körülményt kell figyelembe venni. Azt, hogy ez ország
ban, ahol az ailami és társadalmi élet minden ága most 
íejiik nagy arányokban, bői az anyagi alkotások Sturm- 
und Drangperiod-ia most van virágában, a közönség 
most kezd jobban érdeklődni az anyagi kérdések iránt, 
most kezd áttérni a kereskedelem és ipar elhanyagolt 
terrénumára, ahol a legtöbb vállalat alig tekinthet vissza 
negyedszázadnál hosszabb múltra, ahol annyi a pótolni, 

helyrehozni, a teremteni való, ahol most kell lerakni 
az anyagi függetlenség alapjait : ott a rohamosabb 
haladás nemcsak természetes, hanem elengedhetetlenül 
zükséges is, hogy más ailamok és országunk között a 

haladás arányosságát és egyensúlyát megteremtsük.
Az amerikai dimenziókban növekvő főváros, a 

haladni igyekvő vidéki városok, a termelési ágak új 
tömeges szükséglete új alkotásokra serkent s ha ezt 

eimulasztanók, az ország lakosainak alig pótolható nagy 
veszteségét, keresetforrásainak eldugulását okoznék.

Hogy a hatalmas léptekkel mutatkozó szükséglet 
mikor lesz telítve, azt emberi előrelátással meghatározni 
nem lehet. Egyben azonban megegyeznek a helyzet 

lapos ismerői : abban, hogy még messze azon időpont, 
amelyben a telités beáll s ennek előjelei épen nem 

Krach* bán, hanem a vállalatok lassúbb keletkezésében 
vagy elmaradásában mutatkoznak.

Viszonyaink megítélésénél másfelől továbbá egy

s felesége mosolyogva viszonozta. A férj, mint valami 
titkos iraado, kedves tekintettel .este a no mozdulatait; 
végteien öröm szabta meg a keblét arra a gondolatra, 
hogy övé ez a pompás, ragyogó szépségű asszony és 
most szeretett volna a torkába harapni, mely oly igéző 
fehérséggel nézett elő eiegans felöltőjéből.

Otthon mint valami iabdat kapta karjai közé az 
asszonyt, végig csókolta szent odaadással a szemét, 
hajat, fület, ajkat . . Ohan volt, mint egy Őrült ennek 
az igezo asszonynak közelében.

— Katinka, mondd szeretsz-e még úgy. mint két 
evnek előtte ?

— Te csúnya féreg . . . jobban, százszorta jo b 
ban, mint akkor . . . nos meg vagy elégedve ? . . .

A csinos asszony aztan a tükörbe nézett, meg
igazította összekuszált froufrouját és még egy szerelmes 
tekintetet vetett a férjére, aztan átment a buodoirjaba, 
hogy magara öltse igező pongyoláját.

Barnabas pedig nicgittasuUan maradt magara dol
gozószobájában, leüit a székéoe és önfeledten mormogta 
magaban ;

— Ölni tudnék ezert az asszonyért, csakhogy min 
den vagyat, minden óhajat teljesíthessem.

És mégis sokszor miiy kínos volt nélkülözni ezt az 
asszonyt, ki még rózsás álmait szőtte reggelenkint, mikor 
férje már fölkelt, hogy az irodába menjen :

Loppal megcsókolta a vérpiros ajakát és pár percig 
még figyelmesen szemlélte a szendergő asszonyt, aztán néma 
cmondással sietett az irodájába.

III.
Még a hatórát csak most ütötte a templom tor

nyán és Barnabas úr már felnyitotta irodája ajtaját. 1 
Csendesen, szinte nesztelen léptekkel surrant be a hiva
talos helyiségbe, aztan gyorsan fogott az íráshoz. Min
denféle aktak hevertek előtte a nagy asztalon, a pénz
tári napló hatalmas könyvébe sokat kellett bevezetnie 
a tartozás és követel rovatba. Sebesen írt, számokat 
szamokra jegyezve, iktatta a pénztári tételeket. . . 
Néha aztán megáit és mintha kiizzadt vo'na a heves 
munkában, elővette a zsebkendőjét, megtörölte az arcát.. 
Aztán óvatosan körültekintett és újra a dologhoz látott. 
Hnom tolikését is kitette az asztalára és pár perc 
múlva nagyon gyakorlott kézzel vakart valamit a könyv
ben, mit végig gumizott, hogy nyoma sem látszott, . .

Mindezt villámgyorsan végezte el, aztán sóhajtva 
bámult maga elé. . . Tekintete makacs megataikodotl- 
saggal meredt a panztari napló soraira, honnan elöbuj- 
kálni látszották azok a számok, miket az imént tünte
tett el mohó gyoisasággal. . . . Mintha tréfát akarná
nak vele játszani azok az ostoba számok.

Végre leküzdi az izgatottságot és alig hallhatóan 
rcbegi magában :

— Te érted a pokolt is megizlelnéra. Katinka édes 
Katinka ! . . . Örömest kárhozorn el miattad, te drága 
lény. —

Lassan nyílik az irodának az ajtaja, a pénztáros 
összerezzen, halaios sápadtság ül ki az arcára, mikor az 
ajtóra néz, melyen a vén János csoszog be a nagy vizes 
üveggel.

~íc^önlcges~hazai jelenséget kell figyelembe venni : a 
magántevékenység elmaradását s ennek pótlását társu
lati vállalatok által. A hazai közönség az ipari és keres- 
kedelmi pályákra még ma sem szívesen lép, vállalkozási 
kedve s bátorsága nincs. Hozzájárul a szakértelem s 
különösen a tőkehiány, úgy, hogy ha van alkalmatos 
erő, mely kedvvel, bátorsággal és képességgel bir a 
vállalkozásra, magántőkéjének elégtelensége folytán 
kéuytelen társasagot alkotni céljai elérésére s tudjuk, 
hogy értelmesebb vagyonos embert is mily nehéz társul 
megnyerni, de mennyivel könnyebb nehány too frtos 
részvény erejéig megnyerni, valamely jónak hitt dologhoz.

A  részvényvállalatok keletkezése az országban 
tehát természetes, mert nincs magántőke és magán- 
vállalkozás és ép ebben homlokegyenest külömbözünk 
más államoktól, ahol előbb dívott a magánvállalat s 
később a társulati forma. így  érthető meg, hogy látunk 
keletkezni részvénytársaságokat oly minimális alaptőké
vel, amelyet a külföldi megmosolyog, mert hát nem 
ismeri viszonyainkat s nem tudja, hogy máskülömben 
talán sohasem jött volna létre a vállalat, holott a kül
földön csak akkor lép előtérbe a társulati eszme, ha 
nagy, a magántőkét felüihaladó vállalat létesítéséről 
van szó. így érthető meg, hogy magánvállalatok ala
kulnak át részvénytársasággá, mert nincs elég tőkéjük 
s nincs gyakorta —  vagy mondhatjuk soha —  elég 
bő és olcsó hitelük.

Mint fontos meliékokot figyelembe kell venni 
azon, szintén speciális magyar körülményt, hogy mihelyt 
valamely vállalkozó (kereskedő s iparos) vagyont szer
zett, igyekszik elhagyni foglalkozását s elvonja tőkéjét 
a kereskedelemtől, ipartól, ezt tehát jövőre nem termé
kenyíti, hanem felcsap »úrnakc, ami alatt nálunk a 
földbirtokost kell érteni.

Messze vezetne közgíifcdasági életünk ez érdekes 
tüneteivel most foglalkozni, ezúttal csupán témánkra 
szorítkozunk vagyis arra, hogy nincs azoknak igazuk, akik 
aggodalmaskodva félnek a haladástól, az új alapítások
tól, mert ezek létrejötte a vázolt okokra vezethető 
vissza és ez okok olyanok, amelyek gazdasági viszonya
inkkal természetszerű kapcsolatban lévén, nincs is alap 
remegni attól, hogy a fejlődés egészségtelen, mert ez 
ép akkor következik be, ha a kimért nyárspolgári óva
tosság, a félsz és remegés lenne úrrá itt, túlszárnyalva 
s anyagilag leigázva más államok kereskedelme és 
ipara által, a melyet a félt s remegett haladás dacára 
is oly nagyon érzünk, amely tehát még csak gyorsabb 
haladásra ösztönözhet. Sugár Ignác.

Egy kis Összehasonlítás.
Egy métermázsa búza Budapesten most 6 frt 50 

kr. Becsben tálán mondjuk 10 krral drágább, tehat 
6 '6o , Berlinben 8 frt 60 kr., Párisban 9  frt 50 kr., körül
belül az ár, a mi pénzünkkel számítva.

A  budapesti 6 $O frt árból fuvardíjban még le 
kell számítani 60 — 80 krajcárt úgy, hogy a falusi gazda, 
még 6 irtot sem kap kezéhez egy métermáz.sa búzáért.

Ebből úgy látszik, hogy bizonyos mostoha idő
nek még mostohább kilátásai mutatkoznak a magyar 
gazda-osztályrészéül.

Mondjuk azt, hogy átlag hat rnétermázsat adott

1095. augusztus 25. 34. szám.

Eellélegzik, aztán rekedten szól :
— Maga meg ne sokat lábatlankodjék, mikor az 

embernek annyi dolga van.
A vén János morogva húzza be maga után az ajtót.
Barnabás úr pedig könnyebülten sóhajtja :
— Most már megvehetem Katinkának azt a szép 

gyémántos karperecét, melyet a múltkor oly nagyon 
megkívánt az ékszerész kirakatában.

Aztán felkelt az íróasztala mellől és kinézett az 
ablakon az utcára, hol mar nagy volt a sürgés-forgás, 
asszonyok mentek mar haza a bevásárolt dolgaikkal, 
szekerek döcögtek végig a kövezeten megrakottan; 
nagy zsivaj, általános zaj mindenütt; még a napsugarak 
is pazar fénynyel tündököltek az átellenes kávéhaz 
tükörablakain. Barnabás most arra gondolt, hogy ara
nyos kis felesége felébredt és urat keresi, ki már nincs 
mellette, hanem itt kucorog ebben a dohos irodában, 
reá gondolva. Na, lesz majd hadd el hadd, a bájos 
Katinka megfogja húzni megint a füleit kedves duzzo- 
gassal, a miért úgy elosont mellőle. H ogy fog aztan 
örülni annak a drága karperecnek, mit úgy megkívánt 
a múltkor az aranyos! . . . Ölébe veszi majd és az 
asszony hálás szemekkel íogja megcsókolni ajkát, meg
tépázni bajuszát és dús haját, mint valami kis gyermek. 
• . Édes almok, aranyos gondolatok.

Nyolc az óra, sietni kell a dologgal . . . Barnabás 
úr most a rendes megszokottsággal ül az asztalhoz és 
szerényen számol, dolgozik; a többiek is megjöttek 
már és a munka egyesült erővel halad.



földjének holdja, nyers 
munkáltatást költségét,

.34 szám.
bevétele 36 írt. Számítsa le fáradnTTl 
vetőmagját, aduját és egyébb1

Turóc-Szenl-Márton, jr

szolgáltatásait, mi marad tiszta bevételül, melyből élni. 
ruhazkodnia, családját társadalmi igényei és szükség
leteiben kielégítenie kell.

Most hasonlítsuk ehhez a francia vagy német gazda 
állapotát.

Ne nézzük azt, hogy úgy a francia, mint a német 
gazdasági kúltura előre haladottabb, úgy, hogy a midőn 
nálunk a haszon átlag 5— 6 métermázsa, ott 8 — 10 
métermázsáról beszél a krónika. Mondjuk, hogy ott is 
6 métermázsát adott egy hold föld, melyet 8— 9 forin
ton értékesítve 50— 55 frtot tesz egy hold föld nyers 
jövedelme, melyet 36 frt mellé állítva, szép különbséget 
tüntet fel.

Természetesen a francia és németnek is le kell 
számítani a munkáltatási költséget, vetőmagot, adót és 
egyébb kiadásait, s a mi marad az «;o— 5 5 írtból, az 
lesz a tiszta jövedelem.

Hogy mennyi tiszta jövedelem maradhat, az attól függ, 
hogy sok-e a munkáltatási költség, sok é az adó, segyébb 
reá nehezedő teher.

No már ezen a téren a magyar gazdával Európa 
egy gazdája sem versenyezhet.

Először is oly magas adóval, s annyi féle szolgál 
tatással sehol sincs terhelve a föld s a gazda, mint 
nálunk. Ez már régen ismert dolog.

Mióta a regálék megváltásával és az ital és szesz
adóval országos költségvetésünk egyensúlyát helyrehoz
ták, az egyenes adók mellé, a fogyasztási és italadók 
közvetett terhe is szép összegeket nyel el a gazda mun- 
kaltatási pénztárából. Tessék csak. felszámítani a mun
kásoknak nélkülözhetlen bor, vagy szesz árának magas
ságát, ahhoz, a mint volt ; tessék iiterenkint jegyzékbe 
venni, hogy minden liter bor után 7 kr, liter szesz után 
vagy 30 kr. fogyasztási adó az államé. Vagy a sör, 
cukor fogyasztási adóját tessék számba venni, aztán 
összehasonlítást keil tenni a más országokban folyó napi 
árakkal.

Még a lőre, a csiger sem kerülhette el a fogyasz 
tási adót, az országos költségvetés egyensúlya helyre
állításának nagyobb dicsőségére.

Az országos költségvetés egyensúlya helyreállítását 
a fogyasztási adók 30— 40 millió* többlete hozta létre. 
E többiét nagy részben a gazda munkáltatási költsé
gét terheli.

Igaz,--hogy.-ezzeL.az.állaini..kölcsönök kötvényeinek, 
értéke emelkedett ; de a tulajdonosoknak megvan az.a 
nagy hasznuk, hogy pénzüket ebbe fektetvén, egy 
krajcár egyenes adót, pótadót, jövedelmi- vagy kereset
adót, útadót sem fizefntk, se államnak, se községnek, 
se istennek, se embernek. A dolguk és fáradságuk 
annyi, hogy midőn a kamatfizetés ideje eijött, kötvé
nyeik szelvényeit, levagdossak, bemennek az adóhiva
talba s ott fizetik az állam részéről jaró .kamatok 
összegét.

Persze a gazdának énről, fogalma sincs. : O neki 
tökepénze nem volt, nem is igen lesz, hogy azon állami 
kötvényeket vásároljon s az állam fizessen neki kama
tot s ne ő az államnak. Az ő hivatása dolgozni,

ii kis hasznot tud csinálni, annak nagy 
részét befizetni adó, fogyasztási adó s más tgyébb 
címen az állami pénztárba, hogy nemcsak az állami 
szükségletek fedezve legyenek, hanem, hogy a szeren
csés tőkepénzesek adómentes kamatjai' is kielégíttesse- 
nek, az állami kötvények után.

Ott hagytuk el, hogy a magyar, francia és német 
gazda között akartuk a párhuzamot megvonni, hogy 
mi külömbség van köztük.

Először a francia, vagy német gazda, hasoniít- 
hatlan magasabb áron értékesítheti otthon az ő ter
ményét, mint a magyar gazda. Másodszor munkáltatási 
költsége is hasonlíthatlanul kevesebb, mint a magyar 
gazdaé. Adóviszonyai pedig szóba sem jöhetnek, a 
magyar gazda felcsigázott, aránytalan, zaklató adó
rendszere mellett.

Talán azt említeni sem kell, hogy a francia vagy 
német gazda, legnagyobb részben befejezett vasúti 
és kőuti hálózattal bír, a mi a gazdálkodás könnyíté
sének óriási előnye.

Igaz. hogy a francia és német gazda is fizet 
útadói, de van is útja. A magyar is fizeti a maga 
meglehetős útadóját, de nincs útja a legnagyobb részen 

Csak egy futólagos összehasonlítás ez, mely rész
letekben még jobban kidomborítható lenne. De ez is 
elég, hogy lássuk: hol állunk mi, más országokhoz képest.

f  1 i ) E B  1 n  I  H  A B  6 . 1896. augusztus 26.
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IV.
Megvette a gyönyörű gyénjántos karperecét a 

nejének. Olyan ürömmel viszi haza a drága jószágot, 
mint egy gyermek, ki fél attól, hogy nehogy valami
képen baja essék.

Milyen meglepetést fog ő ezzel okozni Katinkának, 
az aranyos Katinkának, ki olyan jó, mint egy angyal, 
hű és odaadó feleség, aztán úgy szereti ő t !

. . . Lám ! e figyelmet soká, de soká fogja emle
getni a kedves aranyos asszonyka.

Már előre kifesti maganak a nagyszerű jelenetet, 
melyet az ékszer átadása elő fog varázsolni . . . Csók, 
ölelés, minden . . .  És a pénztáros behunyja a szemét, 
szintén maga előtt látja azt a kívánni való, megenni 
való, csodaszép asszonyt . . . Barnabás úr boldog, mikor 
a jelen perc kecsegtető örömeire gondol . . .

Sietve surran fel a lépcsőn, óvatosan nyit be a 
lakásába, végig megy a szobákon, mik pompásan 
bebutorozvák, s feleségét nem találja . . .  O h ! sebaj, 
valószínűleg bevásárlásokat tesz a városban, várakozni 
fog reá egyszerűen. Azzal leül az íróasztala mellé és 
mosolyogva bámul maga elébe. Az órák pedig ólom 
lassúsággal telnek, de Katinka még sem jön . . . Izgatott 
és türelmetlenkedik. Hívja a szobaleányt, kit neje felől 
kérdez ki:

— A nagysága elutazott! — feleli lakonikus 
rövidséggel a csinos fruska, — de levelet hagyott 
hátra uramnak.

Átadja a levelet az urának, ki némán int, hogy 
távozhatik.

(Vége köveik.)

— Pánszlávok gyülósozóse. Folyó hó 21-én a 
szélrózsa minden irányából érkeztek meg a pánszláv 
eszme hívei Turóc-Szt.-Mártonba. A gyülekezés 
állítólagos célja a Zsivóna (Nöegylet) ülésén való 
részvétel Sajátságos véletlen azonban, hogy férfiak 
nagyobb számban szoktak azon megjelenni, — mint 
nők. Nem látszik tehát alaptalannak azok sejtelme, 
a kik a nőegylet szerény tanácskozásai mögött az 
évi programm kijelölését és kiosztását hangoztatják. 
A tanácskozások. — hatósági felügyelet mellett — 
rendesen simán folynak le, de az azokat megelőzni 
szokott ismerkedések és ölelkezések, vagy az azokat 
követni szokott erdei kirándulások, — ha megfigyel
hetők volnának — , sok dologról lerántanák a fátyolt. 
Az ismerkedés stb. 21-én este volt a Dóm helyiségei
ben. 22-én délelőtt a kormány által újabban engedélye 
vett Muzeum-egylet tartotta alakuló közgyűlését Kmety 
esperes elnöklete alatt. Ugyanaz nap, délután, a Zsi- 
véna közgyűlése tartatott meg, este pedig színi elő
adás volt bállal összekötve, mig 23-án kirándulás a 
Stránya nevű erdei mulató helyre. A vendégek közt 
lehetett látni egy paraszt ruhába öltözött fiatal embert 
is, a lett ugyancsak meghurcoltad az utcákon, hogy 
az itteni lakosság jól megnézhesse. Feltűntek a hosszú 
kabátos luteránus papok is, a mint heves gesztusok
kal jötlek-mentek, továbbá a tanítók. Ezek képezik 
a pánszlávismus oszlopait s ezen való meggyőző
désükben egészen a fanatizmusig ragadtatják magu
két. Ezek sürögve-forogva járnak-kelnek a mintegy 
200—3l0 főre tehető tömegben s kapacitálnak min
denkit kézzel-lábbal. A gyűlések hatósági felügyelet 
alatt folytak le, a mutatások és pólíarozások azonban 
nem. háboríltattak senki által sem ; itt hangzottak tehát 
el a legvadabb tósztok is. a melyekben kiöntötték a 
jó atyafiak egy évre epéjüket. Most már a jól vég
zett munka után hazamehetnek otthonukba, hogy 
aknamunkájukat a megállapított rendszer értelmében 
tovább folytassák.

— A király születésnapja ü  felsége hatvanötödik 
születésnapját a szokásos kegyelettel ülte meg Turóc- 
Szt.-Márton magyar közönsége. A megyeházon, az állami 
iskolán s még pár középületen a nemzeti trikolor 
lengett. Az ünnepi istentiszteleti jelenvoltak Justh 
Kálmán főispán úr ő méltósága vezetése alatt az összes 
megyei és állami tisztviselők.

— Szent-lstván napját a turóc-szent-m ártoni 
magyarság áhitattal ülte meg a Mindenhatónak bemu
tatóit istentiszteleten. A nemzeti zászlók e napon is 
lengetlek a középületeken, de csakis ezeken, mert a 
magánházak nem öltöttek díszt, mintha nem is a 
korona-szerző és országrendezö király ünnepét ültük 
volna. Igaz, hogy nem a külső jelekben, hanem az 
érzelmekben van az ünnep jelentősége bevésve, de 
ilyen exponált városban a külsőségekre is szemügyet 
kellene vetni. Tót testvéreinken nem csodálkozunk 
mert azok a pánszláv vezérek terrorizáló hatása 
alatt állanak, de meg annyira félre vannak vezetve 
az ünnep jelentőségét illetőleg, hogy inkább részt 
vennének a világ bármily uralkodójának tiszteletére 
rendezett ünnepségen, csak a magyarokén nem. A 
pánszláv hősök rendszeresen rontják a tót népben a 
múltúnkhoz, a mi dicsőségünkhöz, a mi büszkesé
günkhöz, a mi tradíciónkhoz való ragaszkodást. Mindez 
azonban még csak megjárja, de az már a törvény 
rendelkezésének határozottan semmibe vétele, midőn 
e napon palam et publice végezi a nép a mezei fog
lalkozást. És ezen való megbotránkozásának vidéki 
tudósítónk, az alábbi sorokban ad kifejezést . »Ha 
idegen ember ez évi Szt. István napján e kies fek
vésű Turóc-vármegyén átutazott, szerzett tapasztalatai 
alapján alig tudott volna eligazodni, vájjon a vármegye 
Cseh- vagy pedig — Magyarországhoz tartozik-e? 
Mert Magyarországon az első magyar király kegye- 
leles ünnepét tnéllókép megülni, minden honpolgár
nak szent kötelessége lett volna, de fájdalom, csehül 
történt! Ugyanis számos községben a mezei munka 
úgy folyt, mint bármely köznapon, kivált a benici

és szlovani határban. Különösen bizonyos Quotidian, 
Szlován község bírája és Pivko földbirtokos, e nagy 
napon végeztetett munkával a templomokból vissza
térő nép között általános botrányt okoztak. Kiváncsi 
vagyok, lesz-e az illetékes hatóságoknak elegendő 
erélyűk, ezen törvény- és az első magyar király iránt 
érzett kegyelet áthágóival szemben a kellő meg
torlást érvényesíteni, még az esetben is, ha ezen 
törvényáthágók épen Szvatopluk dédunokáinak is 
tartják magukat. Egy szemtanú.*

—  Jubileum. Miinz Salamon, a turóc-szt.-mártoni 
izraelita hitközség kántora, augusztus hó 20-án ünne
pelte 25 éves jubileumát. A hitközség ünnepséget ren
dezett számára, a melyen meleghangú elismerő okmány 
kíséretében egy gyönyörű ezüst serleget nyújtott át neki.

—  Kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter Bor
bély Kálmán kir. mérnököt, Balassa-Gyarmatról Turóc- 
Szt.-Mártonba helyezte át, az itteni állami építészeti 
hivatal főnökéül.

—  Kinevezés. A vallás* és közoktatásügyi minisz
ter Niepel Gizella, — bellai községi iskolai — oki. 
tanítónét a hrussói állami elemi iskolához nevezte 
ki rendes tanítónőül.

— Eljegyzés. Ivdnfi Béla, a somorjai állami pol
gári iskola igazgatója, jegyet váltott Neubauer Júlia 
kisasszonynyal, a ruttkai állami óvoda óvónőjével.

A dunáninneni ág. ev. kerület közgyűlése. A dunán- 
inneni ágost. kerület aug. 21. és 22-dikén tartotta 
rendes közgyűlését Pozsonyban Baltik Frigyes püs
pök és Laszkáry Gyula kerületi felügyelő elnöklése 
alatt. A nemrég tartott rendkívüli gyűlés kizárólag az 
uj felügyelő beiktatási üunepségeivel volt elfoglalva, 
ez a gyűlés pedig a közigazgatási ügyeket intézte el, 
Legfontosabb volt az a határozata, melyet a renitens 
esperességekkel szemben hozott, Liptó ugyanis aug. 
25-dikén túl, mikor a püspök, mint liptó-szent-miklósi 
lelkész e hivataláról lemond, hogy Balassa-Gyarmatra 
költözzék, a zsinati törvény értelmében a tiszai kerü
lethez fog tartozni. Nyitra és Trencsén azonban tör
vényesen továbbra is a dunáninneni kerület kötelé
ben maradnak. Ámde ezek az esperességek a kerü
letnek most újra bejelentették, hogy a zsinati törvé
nyeket, miután azok szerintük nem törvényesen hozat
tak, magukra nézve kötelezőknek el nem ismerik és 
a kerületbe képviselőket nem küldenek. A kerület 
ennélfogva múlt évi gyűlése határozatához képest 
kimondja, hogy ezen esperességek ellen a fegyelmi 
eljárás haladéktalanul megindítandó. Állami * segély
ben nem részesülnek, míg a törvényes útra vissza 
nem térnek. A tót jegyzők hivatalaikról való lemon
dásukat bejelentvén, helyettük újak választattak. Az 
egyes bizottságok jelentései letárgyaltattak.

— A znióváraljai magyar ifjúsági kör f. é. augusz
tus hó 25-án táncmulatsággal egybekötött szini elő
adást rendez. Színre kerül: »A bálkirálynő.* Eredeti 
vígjáték egy felvonásban, Bérezik Árpádtól. Szemé
lyek: Füleky Belizár (Zachar Szaniszló úr), Natália, 
neje (Aranyossy Ilonka k. a.), Jozefin. leányuk (Volko 
Mariska k. a.) Szabó Elemér (Ulrich Győző úr), Fodor 
Thaszilo (Akantisz Ödön úr). Temesi Laci (Szmetana 
Emil úr), Gyarmaty Pista (Kuzsely János úr), Kereszti 
Ábris (Tilesch Győző úr), Jean ; történik Pesten. Idő 
jelenkor. — Ezt követi: »0h azok a nők.* Vig mono
lóg, Gabányi Árpádtól. Előadja Molnár Gyula úr. — 
Az előadás kezdete fél 8 órakor. Helyárak : I. padsor 
1 frt, II, padsor 70 kr., III. padsor 50 kr. -*• Jegyek 
előre válthatók Kovácsik Emil úrnál a nagyvendég
lőben. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak.

—  Jégeső. Szent-lstván napján délután 4—5 óra 
tájban, hatalmas felhők vonultak át Tiirócmégye felső 
részén. Szklenón a villám beütött Pálesch János 
községi bíró istállójába s a szalmafedelet lángra lob- 
bántotta; innen aztán gyorsan terjedt el a tűz a 
négy gazda által lakott udvarra. Á bíró lakásából 
sikerült a hivatalos iratokat és a községi pénzeket 
kihordani, valamint a házi bútorokat is. azonban a 
szomszédos gazdák helyiségei zárva lévén, azok egé
szen beégtek s minden bútorozat s gazdasági eszkö
zük a tűz martalékává leit. A szerencsétlenül járt 
gazdák épületei nem voltak biztosítva, ellenben a 
bíró tagja lévén annak a helyi szövetkezeinek, mely 
6 év óta az ő kezdeményezesére áll fenn, a szövet
kezeti tagok kötelesek lesznek kézi munkával és foga
tokkal segítségére lenni az építkezésnél. A bírót ért 
kárt 2000 frtra, a gazdákét pedig 4000 frtra becsülik. 
Ugyanakkor Felső-Stubnyán a jégeső tett nagy pusz
tításokat.

— Halálozás. Salamin Kelemenné, sz. Karner Matild, 
Körmöcbányának legtisztellebb matrónája, ősz. kép
viselőjének, dr. Ámon Edének édes anyja szállt folyó 
hó 21 én a város impozáns részvéte mellett a sírba 
64 éves korában. A halottas- és a koszorú-kocsi 
szebbnél szebb koszorúkkal meg volt rakva. Ezek 
között a család és a rokonság koszorúi mellett kitűn
tek a Körmöcön nyaraló lengyelek pálmakoszorúja 
s a körmöci kath. legényegylet tearózsa-koszorúja, 
szallagján e felirattal: »A kath. legény-egyesület sze
retett zászlóanyjának*.

—  A dunáninnei egyházkerület ünnepe. A balassa
gyarmati ev. egyházközség szeptember 1-én iktatja be 
Baltik Frigyes püspököt, a kit lelkészévé választott. 
Ez ünnep azért nevezetes és örvendetes a balassa
gyarmati egyházközségre nézve, mert e naptól fogva 
lesz Balassa-Gyarmat a dunáninneni egyházkerület 
kormányzatának középpontja s ezzel megtörik a pán
szláv apostolok hatalma az egyházkerületen. Baltik 
püspök ünnepies lelkészi beiktatása délelőtt 10 órakor 
kezdődik az ág. ev. templomban, azután küldöttségek 
fogadása, tisztelgés s végül lakoma következik a nap 
örömére.



34. szám.

—  Testgyakorlat az ezredeves kiállításon. A mii- 
leniumi kiállítás teslgvakorlati részének eddig meg
állapított tervvázlata szerint a testgyakorlati sze
reknek elhelyezésére egy különálló mintatornacsarnok 
és a hozzátartozó öltöző szolgálnak. A tornaszerek 
kiállításának magvát a középiskolai minimális torna
szer-gyűjtemény képezi, melynek összeállítását 
középiskoláktól várják. Kiállítják minimális gyűjte
ményben a játékeszközöket is. Rajzokban mutatják 
be a jól építettt tornacsarnokokat és játéktereket. 
A tornagyakorlatokat és játékokat pillanatnyi fény
képekben állítják ki. A tornázás eredményeit, 
tett erősödésének méreteit, a tornaórák, kirándulá
sok, játékok beosztását 45 cm. magas és 60 cm. szé
les táblázatokban, illetőleg táblákon mutatják be. 
Összegyűjtik a magyar testgyakorlati irodalom összes 
termékeit. írásbeli munkákat különösen a tanító- és 
tornatanárképzőktől várnak. A tornászöltönyök és 
minták is helyet találnak a kiállítási tornacsarnok
ban. Az óvodák és elemi iskolák külön épületet 
kapnak. A testgyakorlati csarnok az ifjúsági test
gyakorlatokat felkaroló egyesületeket is szeretné 
megnyerni, mint kiállítókat. Ezek közül különösen 
fontosak a torna-, vívó-, csónakázó-, úszó-, korcso
lyázó-, athletikai-, volocipéd- és labdázú-egyesületek. 
Ezeknek tárgyait a csarnoknak egyik elkülönített, 
helyén csoportosítják szakok szerint. Minden beje 
lentett tárgy nemcsak kiválóan jó  és alkalmas, hanem 
szépen kidolgozott, díszes munka, a kiállításra méltó 
legyen. Iskolák, tanárok, egyesületek a csarnokban 
térdíjat nem fizetnek, mig iparosok és kereskedők 
csak térdijfizetés mellett állíthatnak ki. A tárgyak 
bejelentésének végső határnapja szeptember 10-ike 
A bejelentések Porzsolt Jenő csoportbiztoshoz cím- 
zendök. (Budapest, IX. kér.. Ferenc-körút 16. szám.) 
Ugyancsak tőle kaphatók a bejelentési ivek is.

4 Turóc-Szent-Márton,________
valódi selyem módjára soha öszsze nem pódörödik. 
csak meggörbül. Ha a valódi selyem hamuját össze
nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem l l e i i -  
ii(‘b<‘ i‘K €■ . (cs. k. udvarszallito) seljeiiigytli'O
K iii'ic lilien . házhoz szállítva, postabér- és vám
mentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akár 
egyes öltönyökre való, akár egész végekben levő 
valódi selyem szöveteiből. Svájcba 
lekre 10 kros és levelezőlapokra

y t t T i a t f l t l  H1H t  lí 6- 1896. ugusz(u3 25.

címzett levc-
__________ _ 6 kros bélyeg

ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pon
tosan elintéztetnek.

331. sz. 1895.

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

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
lek. turóc-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1894. évi 
1005. számú végzése következtében Dr. Strausz Mózes 
ügyvéd által képviselt Förster Mór és Zúg Lipót javára

Kosztra András és Ricsik Balej András ellen 120 írt 
s jár erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
útján lefoglalt és 850 írtra becsűit" 2 szürkés és 2 
riska ökörből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladalnak.

Mely árverésnek a lek. turóc-szt.-mártoui kir. 
jbiróságnak 3183—1895. számú végzése folytán 120 frt 
tőkekövetelés, és eddig összesen 82 frt 38 krban 
biróilag már megállapított költségek erejéig Kosztra 
András és Ricsik Balej Andrásnál Ruttkán leendő 
eszközlésére 1895. évi szeptember ho 4-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1895. augusztus 17-én.
Zathureczky Jenő,

kir jbirósági végrehajtó.

Alakult 1838-hau. Alakult 1838-bun.

Cs. kir. szak.

I r o d a i  oin.
Szalay-Baróti : A magyar nemzet története című 

munka 19-ik füzete a szokott díszes kiállításban 
jelent meg. Ezen füzettel a derék munka II. kötelének 
kezdetét veszi az Anjouk korával. Az Anjouk korát dr. 
Baróti Lajos írja s a most megjelent füzet Róbert 
Károly uralkodását tárgyalja. A füzeihez két mellék
let van csatolva, az egyik Nagy Lajos király udvarát 
mutatja be a mely hű másolata a »Képes Krónika 
címlapjának, a másik a magyarok vándorlásának 
térképe, tervezte dr. Baróti Lajos, rajzolta Rátsek 
Ignác. A szövegközti nyomott képek a következők : 
Kunigunda királyné, II. Venczel cseh király. VIII. 
Bonifácz pápa szobra, Ottó király ezüst pénze, Rudolf 
osztrák herczeg. Oltó király, Venczel király pénze, 
a szepesváraljai templom falfestménye, Cíentilis bíbo
ros, Gentilis bíboros pecsétje, Károly Róbert, a csákók 
címere, a rozgonvi csatatér, a rozgonvi csata, János 
cseh király pecsétje, Frigyes osztrák herceg és római 
király pecsétje. A munka általában megérdemli azt 
az őszinte rokonszenvel. melylyel a közönség fogadta 
és folyton kíséri. Előfizetéseket Lumpéi R. (Wodianer 
F. és Fiai) könyvkiadó-cég még folyton elfogad fiize- 
tenkint 30 krjával. A most megjelent kötetet pedig 
1 frtos részletre is kapni.

Röpteben a Nagyvilág körül. A párisi nagy 
operának a francia metropolis egyik legszebb épüle
tének bámulatos tisztaságú fényképé nyitja meg e 
vállalat 9-ik füzeiét, melynek másik 15 képe is egy- 
egy remeke a cinkografiai művészetnek. A második 
kép a Stoke-Pogis temető, melyei Grav, angol költő 
oly szépen megénekell. Ezt követi a bécsi parlament 
monumentális épülete. Utána a római őskor egyik 
fenséges maradványa: a fórum Pompejiben, melyet 
Tokiónak. Japán fővárosának egyik bizarr utcája 
követ. A következő kép Valparaiso kikötőjét mulatja 
be. inig a túlsó lapon a honolului királyi kastély 
t xotikus képében gyönyörködhetünk az egész királyi 
családdal együtt. Majd Otnar mecsetje Jeruzsálemben, 
egy queretárói aquaeductus és a párisi Trocadero 
az előtte levő cascadeokkal és Viktória Angol királynő 
kedvenc lakóhelye: a Balinoral kastély festői vidéke 
tárul elénk. Most egy rajnai kép: a regényes Guten- 
fels és a történelmű nevezetességű ritkaságok boltja 
folytatja a sort, mely után a híres versaillesi várudvar 
l einek fényképe és Tátrafürednek, a Tátra gyöngyének 
lermészethü bemutatása következik. A füzet utolsó 
képe egy californiai missióház é3 templom romjai 
remek kilátással az egész tájra. Ez a füzet is. mint 
a többi, vidékre küldve 35 kiért rendelhető meg az 
Egyetértés kiadóhivatalában Budapesten, mely előfi
zetéseket is elfogad az egész műre (16 füzet) 5 frt 
90 krral; 8 füzetre 2 frt 80 kvral; 4 füzetre 1 frt 
40 krral.

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

Hamisított fekete selyem. Égessünk el egy kis 
mintát a venni szándékolt selyemből, és a hamisítás 
rögtön kiderül : mert míg a va ódi s jól festett selyem 
az elégetésnél nyomban összepödörödik és csakha
mar kialszik, maga után csekély barna hamut hagy
ván ; addig a hamisított selyem (mely zsíros szinti 
szallonás lesz és könynyen törik) lassan tovább ég 
(minthogy rostszállal a festanvagtól telilleiten tovább 
izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után. mely

Adriai biztosító Társulat Triesztben.
( E i u a i o n e  ^ d . r i a , t i c a .  d .i  S i c u r t a . )

Vagyonkimutatás.
Életbiztosítási osztály. — A) Mérlegszámla 1894. december 31-én.

V  % «  1  O  NT: T  K  1 1  1 : I I :forint kr forint kr.
Ingatlanok Trieszt-, Bécs-, Brünn-, Buda- Külön nyerem ény-tartalék.............................. 600.000 —

pest-. Milano- és Velenczében................... 2.918,700 — Rendelkezésre álló tartalék .................... 325,000 _

Értékpapírok az A) részletezés szerint . . 12.681,733 — Tartalék árfolyamingadozások számára . . 420,918 87
Jelzálog-külcsün................................................ 2 1 .8 8 8 90 D íjtartalék........................................................... 48
Szerzett járadékok és t ő k é k ......................... 18.986 80 Kártartalék ....................................................... 214,917 04
Kötvényekre adott e l ő l e g e k ......................... 1.362,683 43 Nyeremény osztalékkal biztosítottak számára

8,576Különféle ügynökségek.................................. 404,219 85 kiszolgáltatandó osztalékok......................... 08
Különféle társulatoknál................................... 284,264 61 Különféle tá rsu la tok .................... 376,767 63
Társasági üsszigazgatás (f.-számla egyenl.) 310,823 47 Különféle hitelezők . . . 61,042 14
Különféle a d ó so k n á l........................................ 12.981 78
Átvitt jutalékok és szervezési költségek . . — — —

18.016,281 84 18016,281 8 t

El emi  b i z t o s í t á s i  o sz t á l y .
B) M é r le g szá m la  1694. decem ber 31-én (A z  é le tb iz to s ítá s i o s z t á ly  k iv é te lé v e l.)

T  i ;  I I  i :  1 1 :\  A  C  V  U  Y  : forint kr forint i kr.
Künnlevő részvén ybeíize lésck .................... 2.400,000 — 4.000,000 -
Yállótárcza és bankutalványok.................... 463,114 16 Nyeremény tartalékalap.............................. 1.241.692 49
Értékpapírok a B) részletezés szerint . ■ . 3.971.112 — Rendelkezésre álló tarta lék* ......................... 325,000 —
Ingatlanok T r ie s z t b e n ................................... 330 000 — Tartalék árfolyamingadozások számára . . 297,069 73
Pénztár-állomány az igazgatóságnál és a Díjtartalék tüzkárhiztosilásokra.................... 1.762.291 30

vezérügynökségeknél ................................... 101.907 51 » szállítmány-biztosításokra . . . 84,305 8 6

.lelzátog-kölcsön ............................................. 1 ,0 0 0 — T ü zkártarta lék .................................................. 417,917 —
Értékpapírokra adott kölcsön ök .................... 34.383 65 Szállítmány-károk t a r ta lé k a ......................... 72.676 0 2

Követelések hitelintézetek, takarékpénztárak Takarék- és ellátási pénztára társulati liszt-
és bankároknál ............................................. 1.056,633 72 viselők szá m á ra ............................................. 423,981 67

Különféle a d ó s o k ............................................ 184,036 37 Életbiztosítási osztály (folyó számla) . . . 340,823 47
Vezérügynökségek (a f.-számlák egyént.) 998,235 2 1 Különféle biztosító in tézetek ......................... 532.874 87
Főügynökségek » » » 101,791 57 Kel nem vett osztalékok .............................. 2,657 —
Kerületi ügynökségek » » » 11.435 67 Osztalék az 1893. é v b e n ................................... 248.000 —
Különféle biztosító tá rsa sá g o k .................... 438.492 52 Igazgatók számvizsgálók illetéke . . . . 41,276 13
Ingóságok és biztosítási táblácskák az igaz- Különféle h i t e l e z ő k .................................... 298,273 65

gatóságnát és az ügynökségeknél . . 
Átvitt jutalékok és szervezési költségek . .

— “ — Álvitet az 1894. é v b e n ............................... 3.300 29
10.092,012 38

♦Tartalék 1893. dcc. 31. frt. 500,00010.092.042 38
1894. dec. 31. gyarapodott » 150,000

Későbbi években befolyó dijak összege . . 23.313,116 82 frt. 060,000
melynek fele az életosztály va
gyonában van bekebelezve » 325.000

írt. 326,000

Trieszt, 1 8 9 5  n^ájus havában.

l'ri^ycN N i A d o lf vezértitkár.
Az igazgatóság :

Glanstátteni dr. Albert Ágost, Morpurgo Mark, Neumann Henrik, Ralli Pál, Reinelt B, Salem H.
Számvizsgálók : Afenduli György, Pojai Alberti Emil, Párisi József.

M agyarországi o s z t á ly :

Budapest, IV. kerület, váci-utca 9. szám a., saját házában.
Báró Podmaniczky Frigyes, Lichtenberger J Frigyessi M.

•nlézö- vezérlitkár. titkár.

Részletes zárszámadási jelentések és kimutatások az alanti kerületi főügynökségnél kaphatók, 
ahol bármily felvilágosítások is a legnagyobb készséggel adatnak, és élet-, tűz és szállitmány-biztositások 
az .Adria biztosító társulat.; jégbiztosítások a .Deli jég- és viszont-biztosito-társasag. és baleset elleni 
biztosítások a .Nemzetközi baleset ellen biztositó részvény-társaság, számára a legelőnyösebb feltételek és 
legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak el.

Turóc-Szt-M árton i képvise lőség; „Tatra“ fe lsöm agyarországi bank részv,-társasán.
Turóc-szt.-martom Magyar Nyomda — Moskóczi Ferencné
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