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V álasztá s előtt.
Ma kél ponlja van a világnak, a hol az 

emberek választási programotokra ébrednek és 
választási programotok melleit szenderülnek 
álomra; az egyik az északamerikai Egyesült- 
Államok, hol elnök-választásra, a második 
Magyarország, hol országgyűlési képviselők 
választására készülnek. A tengerentúl nagysza
bású, mondhatni internacionális jelentőségű 
kérdések körül csoportosulnak a pártok : a 
bimelallizmus áll szemben a monometalliz- 
mussal és a védvám-rendszer a szabad-keres
kedelem elvével. Nálunk ily nagyszabású kér
dések nem szerepelnek a jelöltek programrn- 
jaiban, de ki tagadhatná, hogy az itt felvetett 
kérdések reánk nézve épp oly életbevágók, 
mint az amerikai ezüstbányák tulajdonosaira 
nézve a bimelallizmus győzelme.

Ha párhuzamot vonunk a világ eme két 
távoli pontján lezajló választási küzdelmek 
közölt, azok lényegére nézve feltűnő hason
lóságot találunk. Itt is. ott is gazdasági kér
dések képezik a programmok talapzatát s a 
ktil- és belpolitikai ügyek e kérdések körül 
már  csak másod, harmadrangú helyet foglalnak 
el. Vagyis, ma már a világon mindenütt tuda
tára ébrednek annak, hogy minden államra 
épp úgy, mint minden egyedre nézve első 
szükségesség a vagyoni jólét, mert ebben gyö
kerezik a tekintély, a hatalom; ez az emel
tyűje a szellemi téren való előrehaladásnak ; 
ez legfőbb biztosítéka a népek szabadságának 
és függetlenségének.

Az északamerikai Egyesült-Államok vá
lasztó polgárainak le lkűidében ez a felfogás 
nem most keletkezett;  olt nem új dolog az, 
hogy a jelöltektől első sorban annak kifejté
sét követelik meg, hogy megválasztatása esetén 
minő eszközökkel szándékozik a közjólélet 
előmozdítani s általában a közérdeknek vagy 
az osztályérdeknek áll-e szolgálatában. Nálunk 
azonban új dolog, hogy fontos gazdasági kér
dések tolulnak előtérbe, mig a politikai ügyek 
háttérbe szorulnak ; új dolog, hogy a válasz
tási kampány lulajdonképen egy rendkívül fon

tos gazdasági kérdés: az Ausztriával való kie
gyezés okából keletkezett idő előtt s új dolog, 
hogy oly kérdéseket, melyek körül azelőtt a 
pártalakulások végbe mentek, minő például a 
megyei közigazgatás államosításának kérdése, 
ma alig emlegetnek.

Mi ezt az irányt örömmel üdvözöljük s 
még tévedéseiben is tiszteljük, mert a nemzet 
politikai élettevékenységének ezen iránya gya
korlati célok felé tör és a nép gondolkodásának 
módját, tevékenységét helyes irányba tereli.

Lássuk azonban közelebbről is, hogy minő 
gazdasági eszméket hozott magával a választási 
programmok zápora. Első a kiegyezés kérdése, 
melynek magvát a kvóta-ügy képezi. E kiegye
zés miatt kellett az országgyűlést idő előtt 
feloszlatni; nagyon lerm 'szeles tehát, hogy a 
jelöllek első sorban, ezen legaktuálisabb és 
legjelentékenyebb ügygyei szemben foglalnak 
állást. De amit e részben az általunk eddig 
ismert programmok tartalmaznak, az nem mind 
tiszta bor.

Aprogramm-beszédek legtöbbjében ugyanis 
ez a stereotip frázis talá lható: »A kvótát nem 
emeljük !c s ezzel a kiegyezés kérdését a jelöl
tek röviden megoldottnak tartják. Ez azonban 
nem megoldás és kevésbbé sem világítja meg 
— miként a Magyar F* mzügy mondja — a 
jelölt intencióit. Első sorban is a kvóta 
magában véve nem öleli fel a kiegyezés összes 
kérdéseit, melynek koinplelumában a kereske
delmi és vámegyezmény és a jegybank-ügy 
egyenrangú kérdések a kvótával. Hogy mit tart 
ezek felől a képviselőjelölt, ezt a kérdést a 
választók joggal vethetik fel, sőt felvetni leg
főbb érdekük. Mert, ha a kvótát nem is emel
jük fel, de a nemzet érdekeinek nem minden
ben megfelelő kereskedelmi és vámegyezményt 
létesítünk, avagy a jegybank új szabadalmának 
ára fejében ismét csak értéktelen sallangokkal 
kell beérnünk, nem nyertünk semmit, de igen 
sokat veszíthetünk. Másodszor nem tesz tanú
ságot a kérdés alapos ismeretéről, a ki egy
szerűen a negáció talapjára áll s mellét verve, 
igy kiált fel: A kvótát egy fillérrel sem eine-!

lem ! A kvóta felemelése vagy nem emelése 
relatív fogalmak ; adunk, ha kapunk, ez lehet 
csak a józan elv, vagyis a kérdést tárgyilago
san csak az determinálja, a ki a kvóta feleme
léséi feltételekhez köti s csak az esetben tagadja 
azt meg egész határozottsággal, ha megfelelő 
ellenszolgáltatást nem nyerünk A kiegyezés 
alapkérdését tulajdonkép nem a kvóta, hanem 
a kereskedelmi 'és vámegyezmény képezi : ha 
ennek olymódon való megkötése lehetségessé 
válik, hogy fogyasztási adóhozamunk teljesen 
biztosítva lesz. hogy iparunk védelemre talál, 
mezőgazdasági terményeinknek pedig az osztrák 
piacok biztosíttatnak, szóval ha minden jogos 
kívánalmaink teljesít telvén, az anyagi fejlődés 
újabb útjai nyílnak meg előttünk. Ausztria e 
részbeni előzékenységét és készségét a kvóta 
tekintetében bizonyos mértékig terjedő viszont
szolgálattal kell viszonoznunk. Ezt hozza magá
val a méltányosság s a kérdést kellő objekti
vitással csakis ezen az alapon lehet tárgyalni.

A programmok özönében továbbá fontos 
kérdésekül tolulnak előtérbe a mezőgazdaság 
és a kisipar egelő bajai. Nem akarjuk feltéte
lezni, hogy sokan vannak a képviselő-jelöltek 
között, a kik e kérdéseket csak azért veszik 
be programmjukba, hogy a választók zömének 
szája ize szerint beszéljenek, sőt szereljük fel
tételezni, hogy a jelöltek túlnyomó többségét 
őszinte jóakarat vezeti. Nem hibáztatjuk ennél
fogva a programmok ezen fontos kérdésekre 
való kiterjesztését mindaddig, a mig gazdasági 
életünk más ágazatai ellen támadás nem intéz- 
telik. Csakhogy az objektivitás ezen követel
ményének a legtöbb ellenzéki jelöli programmja 
nem felel meg ; a kapitalizmus, a tőzsde ellen 
felhangzó kifakadásokat még csak el lehelne 
szívlelni, mivel divatosak és ártalmatlanok, de 
már a nagyipar, a kereskedelem és a hitelin
tézetek ellen intézett támadások nem valók 
komoly gondolkodású jelölt programmjába.

Az adóreformot is számos programúi han
goztatja, de a legtöbb egyoldalúdig. A föld- és 
házadó leszállítása, ellenben a tőzsde megadóz
tatása körül forog csupán az észjárás, de újat

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCÁJA.
A kántor úr vadászaton.

Sch\veink;isz Rezső segédjegyzö a következő leve
let intézte kollégájához, Kehes Bercihez :

Kedves barátom Berci !
Ide jövetelemet az első napokban megsajnáltam, 

de most mar a mint rendesen — megbarátkoztam a 
helyzettel. Igaz, hogy nehezen ment, a mennyiben úgy 
körülbelül fél év kellett hozzá. Hej pedig, dehogy; 
hiszen ! . . . összesen három kaputos ember van a tahi
ban, egyik a princi, a másik a tanító, vagy a hogy 
általán nevezzük magunk közt : kántor, a harmadik
meg nagyságos magam. Temploma van ugyan a falu
nak, de papja nincs, lévén községünk csak leány egy
ház. De zsidója sincs! oly annyira antiszemiták itt az 
emberek, hogy inkább nem isznak, mintsem, hogy 
zsidótól vegyék a palinkat; ezért van az, hogy egy 
berctvált képű tót atyafi méri nekik — s néha nekem 
is — a testi malaszlot. Kezdetben azt hitlem, hogy elbu- 
tulok, de most már veszem észre, hogy itt külömben 
tehet ám szórakozni, mint nálatok, bár a ti falutokban, 
pardon, mezővárostokban egész sereg földbirtokos 
kisasszony, népkönyvtár, műkedvelő színház, dalárda, 
zenede . . . .  az ördög tudja elősorolni, mi minden 
van 1 Mi nálunk az egyedüli szórakozás a vadászat.

, Ez nekem kedvesebb a ti falusi zsúrtoknal. A princi 
meg a kántor szenvedélyes vadászok s engem jót is
mersz, szükségtelen tehát magamat vadászként bemu
tatnom.

A kántorról meg keil jegyeznem, hogy nem ama 
sok gyerekkel és kevés jövedelemmel megáldott kan
torok közé tartozik. Nála egészen másként all a 
dolog. Gyereke nincs, de annál több. ha nem is jöve
delme. megtakarított vagyona. Nem fiatal már, közel 
jár az ölvenhez. Neje is oly vén matróna, kit a kapu
tos emberek csak egyszerűen »Boris néni* néven ismernek.

A kántor úr öreg napjain megengedte magának 
szórakozásképp és egészségi szempontból a vadászat 
örömét és fáradságát. Ez az ő allitása. Ide jegyzem a 
princiét is, mely aobol áll, hogy az csak annyiban 
élvezi a vadászat örömét, a mennyiben téli vadaszat 
után átfázva, a meleg kalyha mellé bújhat. Nyulat meg 
életében nem lőtt. (Igaz, más vadat se.) Pedig hogy 
szeretne legalább cyyct lőni?! Mar citc hű párja, a 
testes matróna kedvéért is, ki, valahányszor férje vadá
szatra készül, avval áll elő :

— Lelkem, galambom, mikor hozol már nyulat ?
— Hozok lelkem, hozok, csak türelem ! — hajto

gatja egyre ra.
Augusztusban történt, nehány nappal az általános 

vadászati tilalom letelte után. Egy szép napon hozzánk 
jött a kantor : jövünk-e vadászni. Azon árgumcntuinmal

állt elő, hogy a melegben a nyúl lusta, közel ugrik, 
ergo : könnyű meglőni.

— Könnyű, az igaz, csakhogy az ember sem 
ktilómb ilyenkor a nyúlnál ! — volt részemről a felelet.

A kántornak legkevésbbé sem imponálták szavaim, 
ö szilárdan megmaradt allitása mellett. A princi mondta, 
ha akarok, menjek, nincs kifogasa ellene, miután a 
restanciát legnagyobbrészt feldolgoztuk, ö azonban 
honn marad.

— Isten neki ! — szóltam, puskámat a váltamra 
vetve s nehány töltényt zsebre vágva — menjünk !

Az augusztusi nap tüzes sugarait árasztotta el a 
tarlókon, szántásokon, egyetlen felhő sern látszott a 
kék égboltozaton, szellő sem rázogatta az itt-ott magá
ban alió fák faradt, hervada-mak induló lombjait.

— Borzasztó meleg van ! - nyöszörgőit a kan
tor. — Jó volna tán valami árnyékos helyen megvárni 
mig kissé hűvösebb lesz, latom már, hogy bizony 
ebben a melegben nem élvezet vadászni . . . .  Tudj* 
mi volna jó ? Menjünk a szőlőbe s hogy az idő hama
rább teljen, iszunk egy kis bort . . .  A pince kulcsai 
nálam vannak . . .  — monda s ez utóbbi szavait hamis
kas hunyorgatás kísérte.

Vén bűnös, gondoltam, ezért nem féltél a melegtől ! 
Nem merted megmondani feleségednek, hogy száraz a 
torkod. Szép férfi ! No de várj, ezt ugyan megkeserü- 
löd 1 Egyébb iránt, ha ebben a vasolvasztó forrósag-



Turóc-Szl.-Márton,
az  adórendszer gyökeres javítására célzó esz
mét eddig alig hallottunk. Pedig ez irányban 
kellene tanúságot lenni arról, hogy az új kép
viselőház képes lesz radikális reformokat 
alkotni, s hogy az adórendszer lökélyesbítésére, 
az igazságosság és méltányosság elveinek eme
lésére vonatkozó Ígéretek nem puszta frázisok.

Képviselőjelölések Turóc- 
megyében.

Stnbnyafürdöben október bó i8-án délután mint- 
egy 500 választó jelent meg, hogy iíj. Justh György 
volt országgyűlési képviselőnek beszámoló beszédét meg
hallgassa s értekezletet tartson az új képviselőjelölést 
illetőleg.

Az értekezletet Zorkóczy Tivadar főszolgabíró nyi
totta meg s indítványozta, hogy a volt képviselőt egy 
küldöttség hívja fel a megjelenésre; indítványozta to
vábbá, hogy neki beszámoló beszéde elmondása után 
a jelöltség újból felajánltassék. Az indítvány lelkesült- 
séggcl elfogadtatván, a volt képviselőt Akantisz Rezső 
vezetése alatt, Höhenrieder Gyula, Palesch János, ürüli 
Adoif, Klimacsik Mihály és Grieger József választókból 
alakított küldöttség hívta meg a választók közt leendő 
megjelenésre.

A volt képviselőt a választók zajos éljenzéssel és 
lelkesedéssel fogadták, minek lecsillapulta után Zorkoczy 
Tivadar főszolgabíró felkérte beszámoló beszédének el 
mondására. Erre ifj. Justh György, a kerület volt, érde
mes képviselője először magyar, aztán tót s végül né
met nyelven mondotta el a lefolyt országgyűlési ciklus 
főbb mozzanatait. Beszédében az általános politikai 
helyzetet híven, férfias önérzettel és nyíltsággal vázolta. 
S éppen ezért beszéde köztetszéssel s megelégedéssel 
fogadtatott, s azt a király O felsége s az ezeréves haza 
éltetésével fejezte be.

A beszámoló után Zorkóczy Tivadar a választók 
nevében felkérte ifj. Justh Györgyöt a mandátum újbóli 
elfogadására, kijelentvén egyúttal, hogy 14 év óta 
irányában tanúsított bizalmuk nemcsak hogy nem csök
kent, hanem ez alkalommal még fokozottabb mértékben 
nyilvánul; el fognak — úgymond — követni mindent, 
hogy ö'. győzelemhez juttassák. Ugyaniiy értelemben 
szólaltak fel Velits György és Höhenrieder Gyula válasz
tók is, előbbi tót, utóbbi német nyelven. Ezután ifj. 
Justh György megköszönve a választóknak iranta oly 
impozánsán megnyilatkozott bizalmát, biztosította őket 
hogy egész erejével azon lesz, hogy bizalmukra magát 
továbbra is érdemessé tegye.

A választók és képviselőjelöltjük ezután még 
együtt maradtak s vig hangulatban töltötték az időt 
az esteli órákig.

Turóc-Szt.-Mártonban október 19-én voil a szu- 
csáni kerület választóinak értekezlete, amelyet Beniczky 
Kálmán alispán. Kcvitzky István főjegyző es Zathureczky 
Imre arvaszéki elnök hívtak egybe. A szép számmal 
egybegyült választók eiőtt Beniczky Kálmán alispán 
eiöadta, hogy az értekezlet céija a képviselő-jelölést 
megejteni. És miután a muitban oly képviselője volt e 
kerületnek, a ki a magyar nemzeti törekvéseknek hű 
bajnoka, sőt a választók magánérdekeinek is hű szószó
lója volt, ajánlotta Lehoczky Vilmost újbói megválasz
tani képviselőül. A jelenvolt választók egyhangúlag 
elfogadván a jelölést, az alispán Kevitzky István főjegyző
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vezetése alatt egy küldöttséget kért fel, hogy a jelöltet
az értekezleten való megjelenésre felkérje

Lchotzky Vilmos képviselő-jelölt lelkes éljenzéssel 
fogadtatott választói áltál, s az éljenzés lecsillapultaval 
megköszönvén a beléje helyezett bizalmat, rokonszenves 
beszedet intézett választóihoz. Beszédében röviden ösz- 
szepontosította azokat a kiválóbb eseményeket, melyek 
a múlt ciklus kimagaslóbb pontjait képezték. Ilyen az 
ezredéves kiállítás s az egyházpolitika. A jövőre néz 
vést szólt a kvótáról, melynek fél vagy egy százalékkal 
leendő felemelése ellen nem zárkózik el, ha a vám 
kereskedelmi egyezmény révén a kiadási többlet fede
zetet nyerhet. Ilivé az állami közigazgatásnak is, mert 
— úgymond — a megváltozott viszonyok miatt szük
ség van egy a nemzet testét fenntartó testületre. Kije
lentvén még azt, hogy megválasztatása esetén válasz
tóival többször fog majd érintkezni, helyesléssel fogadott 
beszédét bevégezte.

Ezután tót nyelven beszélt magyarul nem értő 
választóihoz, hangsúlyozva ama testvéri szeretetet és 
barátságos elbánást, a melyben mar a honfoglaló magya
rok is részesítették az itt taláit népeket. Végül választói 
közé ment s velük barátságos eszmecserébe vegyült.

A megye két kópviselő-jeiöltjének megvalasztasa 
bizonyos, miután a néppart hívei s a nemz.ctiségiek nem 
tudtak inegallapodasra jutni a jelölést illetőleg. Mint 
értesülünk a stubnyai kerületben a néppárt mégis állított 
jelöltet a szklenói plébános személyében s jóllehet a 
papság erősen agital érdekében, ifj. Justh György meg- 
valasztatása elé ezáltal nagyobb akadályok nem gör- 
díttetnek.

Pest fejlődése.
II.

A kereskedelmi testületek szervezete.
Szab. kir. Pest varosában a múlt században csakis 

a Szab. polgári kereskedők testületé működött. Csak 
századunkban csatlakozott hozzá a zsidó kereskedők 

1846-ban a kiváltságos nagykereskedők testületé.
A zsidó kereskedők testületének története igen rövid, 

í-ben »Pester israeiitischer Handeisstand* néven szere
pel és körüloelüi 1848/49-ben szűnt meg, a kormány 
azon rendelkezése folytan, hogy tagjai a polgári es 

ykereskedők testületébe tartoznak belépni. A tes
tület iratai a pesti izr. hitközség levéltárában vannak.

A polgári kereskedők testületé 1699-ben nyert 
szabadalom.-velct I. Eipót királytól; tagja csakis törvé
nyes házasságból származott római kathohkus lehetett, 
csak kivételkép görög nem egyesült és egyesült is. A 
tagoknak a misén, az áldozáson és az Urnapi körme- 
netben részt kellett venni. Kötelesek egymást segíteni, 
betegeiket ápoltatni s halottaikat eltemetni.

\  testület kisebb vitás ügyekben végérvénye
sen ítél.

Újabb, egész az 50-es évekig fennállott szerveze
tének alapjait Mária Terézia királynőnek 1777-ben kelt 
szabadalomlevele kürvonalozta. Ebben a szabadalomie- 
véiben a vallásosság ail előtérben. A testület tartozott 
volna minden nedegyévben gyűlést tartani, de ez az 
nlézkedés több szigorú rendelet dacara sem ment at J 

az életbe. Utóbb mar azt is kimondták, hogy 12 tag 
jogérvényes határozatot hozhat. így ment at a hata
lom a nagygyűlésről egy  bizottságra, mely utóbb már 
csak 8 tagból állt. De ez a bizottság aztán annal nagyobb

bán a pokol mélységes fenekére is hite volna eyy pohár 
borra, minden habozás nélkül megadom beleegyezésemet. 
De ól tudod, hogy bizony eyy pohárral nem szoktam 
megelégedni, különösen, h l potyáról van szó. Célomat 
elérendő, mar útközben kellett öt kapacitálnom, miért 
is hizelegve feleltem :

— Nem vagyok képes felfogni, honnan kerülnek 
a népnevelés fárasztó, de sem anyagi, sem erköicsi 
elismerésben nem részesülő munkája közepette becsü
lettel megőszült fejébe ezer, a jobbnál jobb, szebbnél 
s/.cbb gondolatok tanító úr ! ? (büszke is am az öreg 
eire a betanult kacskaringós körmondatra !) Ennél isten 
engem úgy segéijen, jobbat, Udvösöbbet még a főispán 
sem gondolhatott volna ki ! . . . Hogy azonban nemes 
gondolkodásáért halamat kifejezzem, bátor leszek egy 
javaslatot előterjeszteni, a mely vadászatunk sikerét 
lesz hivatva biztosítani . . .

Elhallgattam, mert muszáj volt, mivel nem volt 
mit mondanom, s szerénységgel teljesen a földre vetet
tem tekintetemet.

— Halljuk !
— Maradjunk ott a pincében napnyugtáig. Aztán 

a szőlők fölötti árokba megyünk, tudja tanító úr a 
principálisom lucernája mellé, s onnan kényelmesen 
lepufíanthatjuk a nyulakat, ha majd aikonyatkor kijönnek 
legelni a szőlőkből.

Minden ékesszólási tehetségemet elő kellett szednem, 
hogy a kántor tetszéssel fogadja furfangos javaslatomat, 
a mi szerencsésen sikerült is. Ária is szándékom volt 
kiterjeszkedni, hogy úgy .cm iszunk sok bort, miután 
lesre készülünk, de ez ez egész hatást aláásta volna, 
ismerve a kántor büszkeségét.

— Helyes, Helyes! •— szólt, s hclybenhagyólag 
fejét bólintgalva, ameiy úgy nézett ki, mintha csak 
a vízbe mártotta volna.

Ha valami terved sikerül, amely ékesszólási tehet
séged igénybevételén kívül más áldozatot nem kíván, 
nemde jó kedved lesz ? . . . így van ez én velem is s 
talán nincs ember, ki ebben a tekintetben kivételt 
képezne. Többé meleggel nem törődtem, hanem foko
zatos sebességgel kezdtem haladni, mit a kantor csupán 
a pincéhez érkcztiinkkor vett észre. Még meg is örült 
neki a szamár.

Ittunk, iddogatunk ; fogyott egyik kancsó bor a 
másik után. A pincés teendőit magamra vállaltam, 
részint udvariasságból, részint pedig (főképp!), hogy a 
lopón at is élvezhessem Noé apánk örömeit, aztán . . . 
de ezt még most nem mondom meg. Mikor mar is 
megsokaltam, a nap a túlsó égbenyuió, erdő borította 
hegyen, búcsút intve lenyugodott, maga után bíbor szín
ben hagyva az égboltozatot.

— Itt az ideje tanító úr !

erélylyel ragadta magához a hatalmat és havonkénti 
ülésekben intézkedett.

Fontos változást idézett elő a város által kiküldött 
biztos jelenléte ezen üléseken. Ez tartozott a tanács
kozási rendre felügyelni, de már az első időben is föl
merült a panasz, hogy a saját véleményét erőszakolta 
a testületre. A biztost évenkinti 50 írttal honorálták.

Az 1777-iki pátens elvette a testülettől az ítélke
zési jo g o t; ettől fogva már csak mint békebiróság 
működhetett. •

A kereskedői jogok engedélyezésénei a vagyon 
kimutatásokat e kereskedői testület egy bizottság által 
vizsgáltatta meg.

Ez a bizottság panaszkodik legelőször (1812-ben) 
a zsidó kereskedők versenyéről, mert — a mint jelen
tésében mondja — a zsidó kereskedők nem maradnak 
meg egyes szakmáknál, hanem áttérnek más kereske
delmi ágra, sőt némelyek a nagykereskedői jogot is 
bitoroljak.

Ép e szerint a nagykereskedőknek nem kellene 
megengedni, hogy kicsinyben árúsithassanak s egyik 
kereskedelmi ágról a másikra térjenek át.

Az üzleti alaptőkét a nagykereskedőkre nézve
30.000 váltó írtban kívánja a bizottság megállapítani 
és hozzáteszi, hogy ennek valóságos vagyonból kell 
állania. Ha valaki készpénzt mutat fel, köteles igazolni, 
hogy azt igaz utón szerezte.

A nagykereskedői jogért folyamodó zsidóktól 
nemcsak a tőke alap, hanem megfelelő képzettség és 
erkölcsiség igazolása is követelendő.

A testület közgyűlése ezeket a javaslatokat elfo
gadta, de jogerőre nem emelkedtek.

A nagykereskedők testületé 1846-ban alakult meg 
és ettől fogva az egyéni érdekeken kívül mindjobban 
előtérbe lép az általános kereskedelmi érdek. A bolt
őrséget ez a testület szervezte. Ugyancsak a nagyke
reskedők testületéből alakult a ma is létező Lloyd- 
társaság az ötvenes években, a kereskedelmi csarnok 
és utóbb a mai áru és értéktőzsde. Ez a testület 
karolta fel annak idején a pesti magyar kereskedelmi 
bank eszméjét is. A testület működésében nyomokra 
akadunk, hogy a testület mint hitel- és betét intézet is 
működött, vagyis elfogadott betéteket kamatoztatás 
végett és ezeket kikölcsönözte tagjainak.

A nagykereskedők testületé szervezetét V. Ferdi- 
nánd király 1845. november ho 20-an hagyta jóvá. A 
szervezetben lényeges, hogy a testületnek megadatik 
a kizárólagos jog, hogy kebelükbe valláskülömbség nélkül 
fölvehessek a jelentkező tagokat. A tagok minősítési kel
lékei a) nagykorúság; b) feddhetlen hírnév; c) tíz évi 
üzleti szolgalat ; d) legalább is 30 OOO írt sajat vagyon. 
A tagok korlátozás nélkül folytathatnak minden nemű 
kereskedést nagyban, Alapíthatnak gyarakat. A kicsiny
ben való kereskedéstől el vannak tiltva. Ez a szervezet 
nagyon nehezen jött létre. Pest város tanácsa a pol
gári kereskedelmi testület közbelépése folytan ellene 
nyilatkozott és egyáltalán sok dolgába keriiit a helytartó 
tanácsnak, a váltó törvényszéknek, Bécs város tanácsá
nak s az udv. kancelláriának, mig e szervezet végre, 
József nádor közbelépésére a király áltál jóváhagyatott. 
A valláskülönbség nélküli kitétel sok helyen szemet 
szúrt és végre is úgy hagyták jóvá a szervezetet, hogy 
a zsidó lehet ugyan tag, lehet választó, de kereske
delmi ügynökké nem választható. Ez a váltótörvény
szék kívánságára került a szabályzatba és később sok
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Felálltunk leshelyeinkre. A sok bor eifogyasztasa 
dacára oly csendben maradtunk, mintha legalább is 
özbakra lesnénk. Egyébiránt ez nem nagy virtus volt, 
hisz’ edzett ivók vagyunk. Mind sötétebb és sötétebb 
lön. A nyulak nyugvó helyeiket elhagyva lassan, óva
tosan, minduntalan meg megállva s füleiket hegyezve, 
sompolyogtak a lucerna felé. A kántorhoz már egy 
oly közel volt, hogy szőlő karóval leüthette volna. 
Löt is rá, de — ami magától értetődik — nem találta 
el. Nyomban ra, egymásután elsült puskám mindkét 
csöve s két füles a lucerna közt lelte halalat.

Haza menet a kantor feltárta a szivét. Azt mond
ta. mikor a fülest maga felé közeledni látta, úgy dobo
gott a szive, mint mikor Boris nénivel először találko
zott . . .  Hat mar kinn ne venne erőt a vadászlaz, 
ha az első alkalom kínálkozik iyazdn nyulat lő n i? .. .  
Mit is mond majd élte hű párja, ha férje, ura belép a 
szobába nyulat taitva kezében . . . Akkor majd könnyen 
bánik el vele . . . Aztán elsütötte fegyvere mindkét 
csövét egyszerre, mert valamint több szem többet lat, 
úgy több lövés többet talál ; de nem talalt egy se.

•— Könnyű azon segíteni, hogy Boris néninek 
örömet szerezzünk ! Egyszerűen ráfogjuk az egyik nyulra, 
hogy tanító úr lőtte, punktum !

A kántor szabadkozott, hogy biz' ő sem Boris 
néni, sem egy, de még pár nyúl kedvéért sem füllent.



súrlódásra adott okot. Folyamodtak is ellene, ck 
hiába.

Az abszolút hatalom alatt a kereskedelem és 
ipar ideiglenes rendezéséről 1851-ben kibocsátott uta- 
silás a nagykereskedők és a kicsiben eladó kereskedők 
testületének szervezését elrendelvén, a testületek ehhez 
képest átalakulnak. Ugyanekkor szűnt meg az izraelita 
kereskedők testületé, melynek tagjai a másik két tes
tület egyikébe való belépésre utaltattak.

A kir. kiváltságos nagykereskedők testületé egész 
1885. május 30-ig megtartotta régi, még V. Ferdinand 
királytól nyert szabadalom - leveleit nyugvó szerveze
tét. A jelzett napon azonban az 1884, évi ipartörvény 
értelmében végleg átalakult ipartársulatta, .Budapesti 
nagykereskedők és nagyiparosok, cim alatt, teljesen 
modern alapszabállyal.

A kereskedelem szervezete.
Az I. Lipót király altul 1699-ben kiadott szaba

dalomlevél a kereskedelemnek szervezetét is megállapítja. 
A polgári kereskedők a városi polgárok, ezek több 
joggal bírnak, mint a többi kereskedők. Bizonyos keres
kedelmi ágak a polgári kereskedők kizárólagos jogkö
rébe tartoznak, és ezeknek, országos vásáron kívüli 
mások általi gyakorlása kihágásnak tekintetik.

Maga a testület a helyi fogyasztási kereskedelem 
megvédésére fektette a súlyt.

1752-töl 1769-ig folyton merülnek fel panaszok, 
hogy törökországi alattvalók itt kereskednek. Maria- 
Terézia királynő 1777-ki szabadalomlevele szerint, a 
kereskedelem vásár idején egészen szabad, de szabad 
a nagyban való kereskedés is, mely ekkor fejlődésnek 
indult. A testuletbeli kereskedők azon vannak, hogy a 
belvárosi kiskereskedést megvédjék, a külvárosokkal 
nem törődnek és külvárosi lakost tagul nem fogadnak.

1790 körül a kereskedők egyes szakaiak üzésére 
adják magukat, kivéve a nagykereskedőket, a kik még 
mindig minden üzletággal és szállítással foglalkoznak.

1808-ban a kereskedők testületé felségfolyamodás
sal él és felsorolja azokat a rendetlenségeket, melyek 
a kereskedők jólétét aláássák. Kérelmük körülbelül 
numerus clausus nv gállapitására irányul és azt kívánja, 
hogy Pest varosa ne éljen oly bőkezűen a polgárjogok, 
adományozásával, mert ez a kereskedők kárára törté
nik. A terjedelmes beadványban többi közt a következő 
sérelmeket panaszoljak :

A legtöbb nagykereskedő csak kalmár. Fodrászok 
és urasági inasok rossz hirtí nőket vesznek el és vala
mi ürügy alatt boltot nyitnak, melyben nem kereske
dést űznek. Egyesek kereskedéseiket másnak eladjak. A 
városi biztos jogtalanul ad ki boltnyitási engedélyeket. 
Török zsidók külföldi áru helyett belföldi árut adnak 
el hallatlan arakon és tilos cikkekkel hazainak. Mester
emberek bécsi kereskedőtől arukat vesznek bizományba. 
Szerkovácsok norinbergi cikkeket árusítanak. Hely nél
küli boltos legények titkosan mindenféle kereskedelmi 
agakat folytatnak. A házalok megrontják az erkölcsö
ket. Pincérek szallitmányi ügyleteknél foglalkoznak. A 
zsibárusok uj ruhákkal kereskednek. Egy zsidó iisztke- 
reskedő ócska és uj ruhával kereskedik. A zsidók nagy 
része egész nap a kavéhazakat, az utcákat és az irodá
kat bújja s kikutatja, hogy minő cikkeket keresnek vagy 
kínainak, vagyonos zsidóknak kémül szolgainak, hogy 
előnyt nyerjenek a keresztény kereskedők fölött. Heti 
vásárkor a régi vásártéren és a Sebestyén-téren a sat
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rákban és a földön, lopott dolgokat árulnák. Zsidó asz- 
szonyok, kiket a természet szép külsővel áldott meg, 
árúkat visznek a hazakba. Külvárosi kereskedők betó
dulnak a belvárosba. Csőd esetén az arukkal együtt a 
kereskedői jogot is arúba bocsátják.

Mindezeknél fogva azt kérik a kereskedők, hogy 
is, inig a kereskedelem törvényekkel szabályozva 

nincs, azok a rendeletek követtessenek, melyek Ausztri
ában érvényben vannak. Egyúttal egy részletes szerve
zeti szabályzatot is mutattak be, melyben minden ke
reskedelmi ügy rendezését nyeri. Ezen szabályzatban 
egy külön fejezet rendelkezik a zsidó kereskedőkkel 
szemben követendő eljárásról. Ez a szabályzat lénye 
Résén módosítva jóváhagyást is nyert, de a kereske
dők még mindig panaszkodnak.

1820-ban József főherceg nádorhoz és a helytartó 
tanácshoz folyamodnak »a jobb rend visszaállítása* 
iránt. Ennek a folyamodványnak nem volt eredménye.

Az 1851. febr. 6-án kelt utasítás, mely a keres- 
ködeimet szabályozza, sokban kecivezett a szabad ver
senynek és alapelvként kimondja, hogy vallasa vagy 
nemzetisége, születése és a szülőknek polgári állása 
miatt, senkit a kereskedés és ipar megtanulásától vagy 
gyakorlásából kizárni nem lehel.
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h í r e i n k .
- Bankett. Ifj. Justh  György képviselő-jelölt, 

választó-kerületét beutazván, folyó hó 2 1 -en Znió 
váralján volt, a hol tiszteletére — este—, a magyar 
kaszinó sikerült bankettet rendezett.

— Néppárti képviselőjelölt Turócmegyóben. Turóc- 
megye stubnyafiirdöi kerületében a néppárt képviselő 
jelöltet állított lu rek  Károly, szklenói plébános szemé
lyében. Mint bennünket értesítenek u papság erősen 
agitál érdekében, de biztosra lehet venni, hogy a 
szavazó nrnánál nagy kisebbségben fog maradni.

— Tűz. Folyó hó 1 7 -én este Szlovánban tűz 
volt; leégett több csűr és istálló, köztük Matuskovich 
Mátyás földbirtokosé is.

— Gyermek-gyilkos anya. Donner Vilmos lurdo- 
sini vendéglős hajadon szolgalója í. hó 1 6 -án fiú
gyermeket szült, s hogy ebbeli szégyenéi elpalástolja, 
gyermekét az árnyékszékbe dobta. A dolog azonban 
kitudódván, a bűnös leányzó 20-án átadatott a bíró
ságnak.

— Népparti fanatizmus. Turdosinból a követke
zőkről értesít bennünket ottani levelezőnk : »Itt Árva 
megye felső részén, a különben szelíd lelkületű nép. 
egészen ki van forgatva nyugalmából s szokásaiból. 
Az önérdeküket s hatalmi tekintélyüket féltő papok 
lelki ismeretlenül izgatják á népei. A szegényebb nép 
osztály izgatottsága már olyan fokra hágott, hogy a 
községeken kívül járni határozottan veszélyes. A ka
patos embert különben lépten-nyomon inzultálják. 
nincs személybiztonság, s ha ez igy megy tovább 
is, akkor feltámad ma-holnap a Dózsa György ideje. 
Én katolikus ember létemre megbolránkozom némely 
Papok ezen fanatikus működésén. Nálunk ma a kiren
delt katonaság s a csendörség meg visszatartja a 
vérengzést, de ki tudja, holnap mire viradunk !«

- -  Az ellenőrzési szemlek beszüntetése. A hon
védelmi miniszter a közelgő általános képviselővá
lasztásokra való tekintetből az október 15 -tői novem
ber hó 6-ig 'erjedő időre kitűzött közös hadseregbeli 
és hondvédlarlalékos legénységi ellenőrzési szemléket 
beszüntette.

— A szegedi választó kijelentése. A szegedi város
házhoz a »kormánvbeliek«-hez, a múlt napokban — 
mint alföldi tudósítónk értesít. — a következő levél

lérkezett: »Hát kérőm tisztölt helybeli kormány, miu

— Egy pohár bor kedvéért se ? !
Mintha morgott volna valamit, de határozott nyi

latkozatot még harapófogóval sem lehetett volna tőle 
kivenni, szerette volna is, meg nem is. Hamarosan 
egyik nyuiat a markaba nyomtam, hadd cipelje mint 
tulajdonát.

A kántor lakására érve, előzetes megbeszélés sze
rint letettük a nyulakat az ajtó elé.

A sem erkölcsi sem anyagi elismerésben nem 
részesülő munkája közepette becsülettel megőszült tanító 
úr habozott belépni. I/.gatottan forgolódott ide-oda, 
mintha keresne valamit; kétszer is kiakarta venni pus
kájából a töltényeket, pedig a faluba érve vette ki mar.

— Aha a pincekulcsok ! — gondoltam magamban, 
de azért sem szóltam semmit, hagytam.

Nehány perc múlva végre neki bátorkodott s 
benyitott.

— Találd ki lelkem, galambom, mit lőttem ? — 
rebegte hitvesének, belépve a konyhába minden köszönés 
nélkül, hangja azonban mégis elárult némi félelmet.

— F.-fel kezdődik — szóltam én mosolyogva.
— Farkast! — találgatá Boris néni, persze tréfából..
A kantor végkép megnyugodva hahotára fakadt,

s természetesen én is. Ő nagysága is vciünk tartva, 
majd pedig folytatta a találgatást nem minden érdek
lődés nélkül.

— Talán csak nem fácánt ? !

- — Látom, hogy nehezen megy, de sebaj, majd
segítek, fü —

— Fülesbagoly! — hagyta helyben Boris néni
— Dehogy, dehogy, fiilest /
— Igazan ? De nem hiszem ám lelkem, galambom !
Még Boris néni kételkedésének szavakban sem

adott kifejezést, már is hozta az egyiket a kantor úr.
Boris néni meggyőződvén arról, hogy férje ura 

nem tréfált, nyakába borúit s ölelgette, csókolgatta ; 
ez meg rcstelte, mert szem- és füitanúk előtt engedett 
hálájának ily érthető kifejezést, amennyiben ott volt a 
cseled, meg a gulyás is. De kibontakozni neje ölelő 
karjából még sem mert, félt, hogy valahogy észreveszi 
a kulcsokat . . .

Nehogy valami családi jelenetnek tanúja legyek, 
eltávoztam. Az úton hazafelé azon gondolkodtam, hogy 
ugrattam be a kantort ártatlanul a füllentésbe, hiszen 
oly közel volt hozza a nyúl, bizonyosan meglövi, ha 
pincéskedésem ideje alatt töltényeinek gölecseit homok
kal, melyben Boris néni a sárga répát tartja, fel nem 
cserélem . . .

Hogy hosszú hallgatásomért ne neheztelj s hogy 
némileg karpótoljalak, hosszúra eresztettem levelemet; 
egyúttal kérlek szánj te is egy estét levélírásra. Üdvözöl 
kenyeres pajtásod és sírig hű barátod Rezső

Turczer Károly.

tán a v í z  a csapbul nem gyün, hiába szívik a gyere
kük, én, mint helybéli válaszló kijelentőm, hogy ha 
nem gyün a csapbul a viz. nem szavazok, üzen kijélen- 
tósömmel vagyok a tisztölt kormánynak. stb.« — Bol
dog szegedi képviselőjelöltek! ha’ a Felvidéken is 
csak víz kellene . . .

— Egy még m eglehetős jó  karban  levő Hum ber m intájú 
kerékpár (chussion  gum m ival) 20 írté r t eladó. Cím m egtudható 
a kiadóhivata lban .

— Melanchton-haz. A jövő 1 8 9 7 . évi február 1 6  án 
ünnepük Brettenben Luther nagynevű barátjának, a 
reformáció óvatos, de lelkes úttörőjének, Melanchtou 
Füiöpnek 4 0 0 -ik születésnapját A varos szép emlék
kel adózik nagy fiának : elhatározta egy gól stylben 
építendő Melanchton-ház emelését. A nagyaiányú 
épület egyúttal a reformáció múzeuma is lesz, amerív- 
nyiben csarnokaiba Meiunchton kortársainak szobrai 
és képei, valamint a reformátor hátrahagyott és 
összegyűjtött Írásai lesznek elhelyezve. Az emlékház 
költségei 1 7 0 ,0 0 0  márkára rúgnak, melyet gyűjtés 
útján fedezlek.

— Gabonaüzlet. (Reich Jenő és társa jelentése). 
A külföldi piacok szilárdsága állandóan tar'ós. A mi 
piacunkon szintén szilárd volt a hangulat. Búza. Az 
árak kezdetben változatlanok maradlak, később azon
ban 5  — 15  krral javultak. A heti forgalmat 2 2 0 .0 0 0  
inmra tesszük. Rozs árak nem javultak. Minőség szerint 
frl 6.20 érhető el. Árpa  takarmány hánlolási célokra 
írt 4 —4 .2 0  kelt el. Felvidéki árpákat írt 7 .2 5 —7 .7 5 , 
jö középárút frt 6 .5 0 —7 ., liszavidéki árpát 5 —5 .7 5  
frton jegyzünk állomásokon. Zab 1 0 - 1 5  krral maga
sabb árban kelt el, elsőrendű árúért 6.10 írtig fizettek. 
Tengeri 3 .9 5  - 4  frton kelt el.

— Királyvárás. Egy úr ferblizik. Kél királyra 
megy és izgatottan gusztál. Egyszerre csak leteszi a 
kártyáját és idegesen kiabál1 Egy hamutartói!

— Minek a hamutartó? kérdik a merémült 
gibicek.

— Hál jó nevelésű ember vagyok és igy le kell 
tennem a szivaromat.

— Miért? Minek? kérdik újra a gibicek.
— (Titokzatosan). Királyt varok !

A kiállítás utolsó napjai.
Nem sokára megkondul az ezredéves országos 

kiállítás fölött is a bucsusztató harangszó.
Épen halottak napján, november másodikán 

teszik majd sírba, meghajtják előtte a félévig tartott 
bucsujárás lobogó zászlóit, mint egy győztes hadve
zér előtt és azután elparentaljak. mint egy fiatal 
leányt, mely szép és bájos volt. hogy örökre kár és 
Isten ellen való vétek neki meghalni. Szinte fáj az 
ember szive, hogy pár hét múlva már ennek a mese
beli tündérországnak kapui bezárulnak, szinte hihe
tetlen. hogy mindaz a fény. mindaz a pompa és 
ragyogás egyszerre c*ak véget ér. mely hat hónapon 
keresztül elragadó varázsával idecsábította a messze 
vidékekről és tengerentúli országokból is a népek 
tömegeit Magyarorszag fővarosába. Mennyi örömet, 
büszkeséget, gyönyört okozott nekünk és mennyi 
hálával tartozunk a gondviselésnek, hogy megérnünk 
engedte, az ősi dicsőség szent emlékeinek találkozá
sát az uj ezer évre készülő Magyarorszag munkaké
pességének kincseivel.

A történelmi ereklyék és a modem alkotások 
gyűjteményének fényes csarnokait pár hét. múlva be 
foüjak zárni és itt az ideje, hogv aki még nem laita. 
siessen megtekinteni a nemzeti büszkeség e megszen
telt hajlékait.

Soha még nemzeti kiállítás ily fényesen nem 
sikerült, mint a mienk. Erkölcsi siker tekintetében 
felülmúlta a nemzetközi világkiállításokat is. Pedig 
mindaz, a mi itt látható, magyar ember kezének és 
eszének a müve. A földmivelő. az iparos, a kereskedő, 
a művész kezet nyújtott egymásnak, hogy dicsőséget 
és hirt szerezzen a magyar névnek.

Nézzétek végig a száztornyú kiállítási város 
gyönyörű utcáit, tekintsetek be a csaknem három
száz remeknél remekebb módon épült házba és káp
ráztatni fogja szemeiteteket az ül felhalmozott kincsek 
óriási gazdagsága, a magyar keznek, a magyar szel
lemnek teremtő ereje. Nemzeti géniuszunk pantheonja 
ez. Az ezredéves emlékek között a legmaradandóbb 
becsű, kimagasló és nemzeti büszkeségünket ország- 
világ előtt emelő nagy alkotás ez mely hossú idő
kön át okulás, tanulság és biztatás forrása marad 
számunkra bezárása után is.

Nézzétek meg az ősi századokba visszanyúló 
emlékek gyűjteményét, a három korszakol felölelő 
’örténeltni épületek csoporját. Hadverő dicső ősök 
ereklyéi vannak itt felhalmozva. Árpád honfoglalásá
nak emlékmaradványai, a keresztény kultúra ujraéb- 
redés korszakának és az utolsó századok számos 
háborúinak és békealkotasuinak emlékeivel találko
zunk. Egy egész évezred váltakozó, viszontagságos, 
borús és derűs eseményei mintegy megelevenedve 
vonulnak el előttünk és dicsfénytől sugárzó ragyo
gásban szólnak a késő nemzedék epigonjaihoz.

Vagy járjátok körül az uj ipari müvek hajlékait, 
az emberi kézmü, gépek, találmányok csarnokait és 
bámulva fogjátok szemlélni az erejére ébredt, előre 
törekvő és hivatusa magaslatán álló magyar nemze* 
képességeit.

Minden együtt van itt hordva, amit szivet-lelke. 
nemesit, amiből tanulni lehet, amiből megbecsülhet
jük magunk magunkat. Meg kell ismerni, hogy mél
tányolni tudjuk, menyire haladtunk es megmérhes
sük milyen hosszú ut áll még ellőttünk, hogy a lég-
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ír  oda lom.közelebb nagy nemzetekkel versenyre kelhessünk. 
Százával, ezrivel jönnek hozzánk külföldiek, csapa
tosan keresik fel kiállításunkat olyanok, kiknek az 
előtt a magyar nemzet neve is csaknem egészen 
ismeretlen volt. Csodálattal vannak eltelve a magyar 
nemzeti erő ily óriási megnyilvánulása előtt. De sok
kal fontosabb ennél az. hogy mi magunk ismerjük 
meg magunkat. A kiállításnak nem szabad berekesz- 
telni, míg mindenki nem látta. Minden megvár em
bernek kölelesége néhány napot a kiállításnak szen
telni. A kiállítás igazgatósága gondoskodó't róla. hogy 
a legszegényebbek is csekély áldozattal megtekint
hessek. Szegény gazdag okulni fog bolőlc. Fel kell 
használni tehát a még rendelkezésre álló nagyon 
rövid időt. Október közepén megszűnnek a nemzet
közi kongresszusok és a kiállítás úgyszólván még 
csak a magunk részére marad nyitva, hogy akik még 
nem láthatták, utólag megtekinthessék és kapuzárás 
előtt gyönyörködhessenek benne. Ezeréves történel
münk ereklyéi gazdasági életünk káprázatos kincsei 
ily módon, egy csomóban .még soha sem voltak 
összegyűjtve.

November másodikén bezárjak a kiállítást és 
talán soha sem lesz alkalom többé együtt látni azt 
a sok becses anyagot, melyet a millennium alkalmára 
csak a közös lelkesedés és hazafias kötelességérzet 
tudott összehozni.

Irodalmi rovatunk különös érdeklődéssel kiséri a 
Szalay Baróti-fele millenáris »Magyar nemzet története-«t
meiyböi most a kiadóhivatal, a Lampel Róbert (\\ odia- 
ner F. és fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése Buda
pesten a 48-ik füzetet küldte be hozzánk. Ez tői téliel
münk azon nevezetes korszakát tárgyalja, mely az. 19°^ 
évi bécsi békében találja befejezését, vagyis Bocskay 
felkelését. Rudolf király uralkodásának utolsó éveit, s 
utóda, II. Mátyás király trónraléptét. Füzetünk műméi- 
léklcte ismét remek s Zrínyi Miklósnak, a költőnek és 
jeles hadvezérnek arcképe. Mily érdekesek e füzet többi 
illusztrációi, ime következő sorozatuk mutatja : Bocskay 
István alairása, Bocskay Istán koronája. Bocskay István 
koronázása. A bécsi béke befejező sorai. Achmed 
szultán megerősíti a zsitva-toroki békét, Bocskay István. 
diszbuz.ogánya, Rákoczy Zsigmond erdélyi fejedelem, | 
Mátyás főherceg. A magyar koronát átadják Mátyás 
főhercegnek, II. Mátyás koronázása. Illésház.i István nádor 
síremléke.

A Lampel R.-féie (Wodianer F. és fiai) budapesti 
kiadócég áltál kiadott milleniumi >Magyar nemzet tör-

teneté«-böl Szalay József után Báron Lajos dr. jeles 
történetírónk áltál dolgozva, most érkézéit hozzánk a 
47. füzet. Ez még mindig Rudolf király alatt lefoiyt 
nagy háborúskodásoknak eseményekben dúsgazdag 
kepéit mutatja be olvasóinak s különösen érdekes azon 
fejezete, mely a protestantismusrnk magyarországoni 
elterjedésével foglalkozik. Külön képmelléklete igen 
hatásos s Madarász Viktor festménye után azt a jele
netet ábrázolja, mikor Izabelh királynő Szuliman törők 
császár követét egy kor. szerzetest fogad. A szöveg 
közzé illesztett kisebb-nagyobb illusztrációk a régi magyar 
erődített városok képeinek egész sorából állnak, ezek 
mellett pedig az egykorú arcképek stbiek fölötte érde
kessé teszik e füzetet is. Ez illusztrációk a következők: 
Nagyvárad ostroma 1868-ban, Buda ostroma 1598-ban, 
Schwar/.enburg Adolf arcképe, a kanizsai és a babocsai 
árulók kivégzése íőoi-ben, Kanizsa ostroma 1601-ben, 
Buda és Pest ostroma 1602-ben, Relief kép, Győr visz- 
szavétele, s a törökök fölött kivívott győzelmek emlé
kére, Szegedi Kiss István, Rudolf király mellszobra, 
Illésházy István alairása, Belgiojonó Barbiano Jakab, 
kassai kapitány, Bocskai István arcképe, huszár és hajdú 
a XVII. századból, Kassa varosa XVII. században.

1896. október 26._____ 43, szám
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(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Báli selyemszöveteket 3 5  krtól 1 4  frt 0 5  krig 
méterenként — valamint fekete, fehér színes Henne- 
berg selyem 3 5  krtól 1 4  frt 6 5  krig méterenként sima. 
csíkos, kockázott, mintázott, damaszt s. a. t. (mint
egy 2 4 0  különböző minőség. 2 0 0 0  szin és mintázat
ban s. a. t. a megrendelt áru postabár és vámmente
sen a házhoz szállítva mintákat postafordaltaval küld : 
MI<■ 11 ii<*Im‘p’ji' <«. (cs. kir. udvari szállító) s e ly e m - 
g y á r a  í£ iiriclil»< ‘ ii. Svájcba címzett levelekre 
10  kros. levelezőlapokra 5  kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz- 
tettnek. 4

1751. tk. sz. 1896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóc szt.-mártoni kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy aKörmöc szab. kir 
és főbányavárosuak Michele József elleni végrehej- 
tási ügyében Szklenó községben fekvő, a szklenói 
1 7 5 . sz. tjkvben A I 1—2 9 . sor sz. a. felvett és Mi 
chele József nevén álló ingatlanra a többi közt 9 5 a. 
öi. sz. házra 3 4 9  írtban ezennel megállapított kiki
áltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanság az 1 8 9 6 . évi november hó 
2 -ik napjan d. e. 1 0  órakor Szklenó községben a köz
ség házánál megtartandó nyilvános árverésen a Ki
kiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság : 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadék- j 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett előleges elhelye- j 
zéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turóc-Szt.-Mártonban. 1 8 9 6 . évi jun. hó 2 2 -én.

Me dz i hr ads z ky ,
kir. aljbirő.
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által a legjulányosahb árak mellett aj.inltatnak:
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Locomobil és g ö z c s é p l ö g é p - k á s z l e t s k . Ő S S E Ü K Í S .
koljrozAk, ka«/.Hló- js Hrut(>K> l» k, liorunúk, H/.'ímgyttjlrtk.

Egyetemes aczél-ekák 2  és 3 vasú ekek
cs minden egyéb gazdasági gépek.
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•  ó-német majolika- és fehér agyagkályháit •
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O  különböző színekben és alakban,
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