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A „Muraszombat és Vidéke" ajándéka 
előfizetői'számára.

A  kisebb v id é k i lapok közöl egyetlenegy sincs 
amely megelőzné lapunkat a z  előfizetőink részére 
nagy áldozatok árán kieszközöl! kellem es m eg
lepetésben. M egszeleztiik tésziikre a z  > Otthon -t 
a * M agyar Szalon ■< külön kiadását, e pompás 
rolyóiiatot, mely g a zd a g  szépirodalmi tartalm ával 
és tem ek kepeivel báttan nevezhető a z  elsőnek ha
sonló m agyar vállalatok közt. /: vállalat ez,dia 
pótolni a  százezer számban hazánkba özönlő külföldi 
és különösen német képes folyóiratokat.

A  „Muraszombat és Vidéke" előfizetői 
az „Otthon“ ez. képes havi fo lyóiratot 
1898. október h avátó l kezdve, ha ebbeli 
k ív án ságu k at a k iad óh ivata l tudom ására  
hozzák, teljesen ingyen kapják meg 
és nekünk csupán egy korona kezelési 
költséget, v a g y is  saját k ö ltségein k et  
tartoznak  m egtéríteni.

Előfizetőink tehát Evenként tizenkét, pom
pás k épekk el d ísz íte tt vaskos kötetet, 
melyeknek megszerzési ára egyébként 10 frtot 
tesz k i, a n egyed évi 1 korona kezelési
k ö ltség  fejében, vagyis oly csekélységért l a t 
nak, hogy az a nyújtott kedvezmény értékével szem 
ben szám ba sem  jöhet.

Reméljük, hogy lapunk ez áldozatkészsége az  
olvasó-közönségnél visszhangra ta lá l és a z t  a kö
zönség, m elynek érdekeit m ind ig  szivünkön viseljük  
a z  eddiginél nagyobb tn 'rvben  lesz kegyes párt
fogolni.

Jelentkezések a kedvezmény igénybevételére t . 
évi október hó io-ig  történhetnek, a kát a  kiadó

hivatalban, akát a  szerkeszt ségnél, a z  /  koiona 
kezelési-költség lefizetése mellett. A~ Otthon -t a 
jelentkezőknek bét mentesen fo g ju k  megküldeni.

A  szerkesztőség.

Temetés után.
Nehéz, nehéz napokat élt át .a nemzet 

és király. Mindkettő sze noruan, méltóság- 
teljesen viselte el szivének nagy keserűsé
gét, lelke kínos fájdalmait. Erzsébet király
né idegen országban adta ki nemes lelkét, 
földi maradványai idegen országban fognak 
porladozni. De temetése magyar temetés 
volt. A magyar gyász impozáns módon 
nyilatkozott meg Becs városában. A magyar 
urak komor, fekete diszöltözetben tömött 
soraikkal, nagy számuknál s arezuk meg
ható fájdalmával az ország igazi gyászát 
a magyar nemzothe^ .rínak törhetetlen 
király hűségéhez és- elhunyt nagy király
néja iránti benső' szeretetéhez méltó mó
don juttatták kifejezésre.

És most az annyira siratott, annyira 
gyászolt Erzsébet királyné teteme felett be
zárult a kapucziuusok klastromának rideg 
sírboltja. Ott nyugszik örökre a magyarral 
együtt érzó' bájos királyi leánya Habsburg 
házból való magyar királyok és osztrák fő- 
herczegek hamvai mellett.

A földgolyó pedig, mintha semmisem

történt volna, egykedvűen folytatja útját a 
nap körül a világűrben.

A természet és a nagy mindenség nem 
ismerik el a társadalmi élet formáit, me
lyet a gyarló ember magának berendezett, 
nem ismerik el maguk felett valónak azt 
a törvényt, mely erkölcsi világrend neve 
alatt az emberiség felett uralkodik.

A halál hatalma erősebb, mint a ki
rályoké és milliókból álló nemzet szivének 
dobbanása nem állíthatja meg a kérlelhe
tetlen végzetet. Emberek, hitvány földi lé
nyek vagyunk és a semmiségbe vész min
den, amit kezünk munkája, elménk tudo
mánya létrehozott. Mennél jobban megis- 
mérjük az ész világánál a világegyetem 
titkait, mennél jobban véljük lenyűgözni 
és hatalmukba keríteni a természet rejtel
mes erőit, annál jobban érezzük az emberi 
élet semmiségét és a múlandóságnak reánk 
nehezendó' rettenetes átkát. És az ilyen vá
ratlan esemény, mely az emberiség szinét- 
javát, a legjobb, legszelídebb és legártat
lanabb királyasszonyt elragadja, még meg
döbbentőbbé, még kínosabbá teszi a vég 
setét gondolatát.

Elmúlik minden. Ez a társadalom, ez 
az egész emberiség, a föld minden nem
zete, a mostani és a jövő idők minden al
kotása, Hellász, Róma, az uj kor és a kö-

A „M roonik ::
Az ezredes ur arczképe.

Irta: K. Mészáros D ániel.
(Vége.)

III.
— Mond meg neki, hogy itt van Sternicz 

Adolf C8. és kir. ezredes ur s látni akarja, igen 
akarja.

Kis idő múlva o tt volt a festő. Az ezredes 
u ra t bevezette a műterembe, ahol a falon egy 
csomó portrait függött. A méltóságos ur lejebb 
szelídült. Spekuláns lett. Azt gondolta, ha dicséii 
a képeket, mint egyszer az uniformis ruhát, olcsób
ban ju t az övéhez.

— Remek dolgok, majszter, remek festmények. 
Ugy-e majszter u r?  Jól mondom?

A festő először nagyot nézett az öreg katonára.
— Nem majszter az ezredes uram, hanem 

mester volna, ha volna.
— No az mindegy, egy kis germaniamus az 

egész. Én is ilyen nagy képet akarok mint ez. 
Rám utatott egy másfélméteres portraira.

A festő szeme megvillant s most már nem 
bánta, ha majszternek is szólította a katona

__ Ugyan kedves majszt, akarom mondani
mester ur. mit fizet ez az ur ezért a képért ?

így akarta az árá t megtudni.
— Azt ugyan nem szokás megmondani, de 

hát az ezredes ur előtt nem titkolom. Ezerötszáz 
forintot.

Az ezredes ur halványodni kezdett, leült egy 
székre s eszébe jutott a tiz forintos kalap, az ő 
tájképei, majd akadozva mondta a festő után:

— E-ee-zer-öt-száz forint, kissé hallgatott s 
aztán a régi vezénylő hangján ordította:

— Hisz alig több a nyugdijam.
A festő aztán, hamarosan egyedül maradva, 

azon gondolkozott, hogy ha nyugdíjaznak valakit 
annak az esze is nyuga'omba megy-e ?

IV.
Sternicz Adolf ezredes ur teljesen megadta 

magát a veterán sorsnak. Lemondott a  portrait- 
ról, le a házi kormányzásról, egész nap egyedül 
maradt a szobájában s pöfögött szörnyű mód a 
jelen miatt. Tinike azonban megszerezte a kalapot 
a mamája révén s azt a bizonyos fiatal embert is, 
a kinek a kedvéért vett egyszer egy tiz forintos 
kalapot.

Az ezredes ur nem igen törődött lánya sorsá
val, úgyszólván nem is volt rá kiváncsi. Fedig 
van már Tinikének egy négy éves kis Margitkája 
is, a ki oljau ennivaló kis csacska teremtés, 
hogy a szavától bármilyen nyugalmazott katona 
szív is felvidul.

Az ezredes nagypapa azonban nem mozdult 
meg a gyerek szavára, tovább pöfögött.

Afféle születésnap forma volt az, a melyen 
Sternicz Adolf ezredes urnák ismét elmúlt egy 
éve s nagyon barázdálta homlokát az idő. Nem 
is tudott ő erről semmit, nem törődött vele. 
Megszokott komorsággal ült a szobájában, midőn 
megnyílik az ajtó s a négyéves kis Margitka nagy 
pakkal a hóna alatt belépett eléje.

— Iszten éltessze a nadpapát szotáid, ezt 
meg a mama tüldte.

A kis leány a pakkot odaejtette az öreg ur 
térdeire, s a terítő alól egyszerre kibukkant egy 
festmény, a mi Sternicz Adolf nyug. cs. és kir, 
ezredes urat ábrázolta rendjeleivel, hűen, mint 
egykor ő álmodta.

Az ezredes ur, görcsösen tarto tta kezében a 
kép rámáját, hosszan uézte-nézte a képet, aztán 
letette az asztalra, a kis Margitkát pedig karjára 
kapta s hosszan, nagyon hosszan — csókolta.

A mai számunkhoz fél iv melléklet van csatolva.
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vetkező évezredek ragyogó műveltsége, 
minden csak egy pillanat az öröklétűén 
és meg fog örökre semmisülni. Kihal a nap 
fénye és melege is, setétség borul majd a 
fóldro, megszűnik rajta minden élet.

De ezalatt uj világok keletkeznek a 
végtelenség mélyében s uj élet támadt 
azokon. Újra eszes lények keletkeznek és 
ismétlődni fog más csillagon az emberiség 
története, ez a nagy dráma, melynek leg
több laja vérrel beszennyezett.

Ebből áll az örökkévalóság, melynek fo
nalát nem adatott meg követnie a véges 
emberi elmének. Még azonban a jelenleg 
élő emberiség történetének szálai szoood- 
nek, a migcsak magyar lesz a földön, a 
ki ismerni fogja nemzete múltját, mindad
dig él majd és szent lesz a megdicsőült 
Erzsébet királyné emlékezete!

Minő műtrágyát igényel a talaj.
Gazdasági viszonyaink folytonosan belterjesség 

feló haladván, mindig többen és többen használ
nak műtrágyákat a tálnj termo erejének fokozására. 
Terjed a műtrágyák használata annyival is inkább, 
mert mindig többen és többen tapasztalják annak 
kedvező hatását s igy tudják, hogy műtrágyák
éit kiadott összeg igen jól jövedelmező befekte
tés. Annak daczára a műtrágyák használata körül 
sokan nem járnak el helyesen, mert használják azt 
ugy _  olyan minőség és mennyiségben, a miként 
azt másoknál használni látták; anélkül tehát, 
hogy előzőleg meggyőződtek volna, hogy a rendel
kezésükre álló talaj minő műtrágyákat és milyen 
mennyiségben szükségei és hálál meg legjobban 
annélkül tehát, hogy előzőleg kísérleteket végeztek 
volna.

Rationálisan tabát csak akkor fogunk eljárni, 
ha a műtrágyák használata előtt kicsinyben kí
sérleteket végzünk, a mely kísérleteknél felhasz
náljuk mindazon műtrágya-féléket, a melyekről azt 
hisszük, hogy talajunk által szükségeltetnek. Ki- 
sérieti terünket például 7 parczellára osztjuk, 
melyek azonban legalább */* told területüek le
gyenek s a következőleg Járunk el:

1-ső parczellát megtrágyázzuk foszforsavas 
trágyával, 2-ik parczellát megtrágyázzuk foszfor
sav és káli trágyával, 3-ik parczellát megtrágyáz- 
zuk foszforsav és légeny trágyával, 4-ik parczellát 
megtrágyázzuk foszforsav- káli és légeny trágyával. 
5-ik parczellát megtrágyázzuk káli trágyávál, 6-ik 
parczellát megtrágyázzuk káli és légeny trágyával,
7-ik parczella trágyátlan.

A légeny trágyát egymagában csak gyenge ve
tések felsegélyezésére, vagy répafólék felültrágyá- 
zására szoktuk használni, miért is részére külön 
parczellát nem hasítunk. A jelzett 6 parczella már 
most meg fogja mutatni, hogy talajunk, melyik 
műtrágyát hálálja meg legjobban, s már most 
csak az vár eldöntésre, hogy melyikből milyen 
mennyiség lesz a legmegfelelőbb, amit természete
sen csak ugy dönthetünk el, ha éveken keresztü 
különböző mennyiségű trágyával folytatjuk a kí
sérletet, vagy ha 7—7 parczellán párhuzamos kí
sérleteket folytatunk.

Adatok a tengeri mi ítéléséhez.
Magyarország aldunai s különösen Királyhá

gón túli részének egyik logfontosabb növénye a 
tengeri, a melynek mivelóse, termelése körül azon
ban sokhelyt nem ugy járnak el, hogy az a lehető 
legnagyobb termést adhassa. Már magában véve 
az is igen nagy hiba, hogy vizek mentén u. n. 
berkekben évtizedeken keresztül folyton csak ten
gerit te.melnek egyoldalulag zsarolván ezáltal a 
talajt, termőképességének rovására.

Nem czélom ez alkalommal a tengeri terme
lése körül elkövetett hibákat leírni, e helyett köz. 
löm egyik gazdatársam tapasztalatait, kísérletét, 
a mely adatok eléggé megvilágítják, hogy mily 
nagy fontosságú dolog a talajnak kellő erőben 
való tartása, kellő megtrágyázása. Az illető birto

kos egy 42 magyar (1200 négyszögöl) hold nagy
ságú táblából 3.44 hold tengeii vetést műtrágyá
val lá tott el. A műtrágyával beszórt talaj silányabb 
mint a tábla többi talaja, s a  kát. becslés szerint 
» VI. kát. osztályba tartozik. A tengeri elővete- 
móriye őszi búza volt, mely alá holdankint 100 kg. 
osontliszt-szuperfoszfát, 30 kg. kénsav ammóniák 
és 40 kg. fabamu hintetett el. A búza tarlója 
aratás után 1(5 nappal alászántatott s ugyanazon 
év november hó 22-én 2(5 cmnyire Sack-ekóvel 
le tt mélyen megszántva. Tengeri vetése előtt is
mét 1(5 cmnyire le tt megszántva, erősen megfoga- 
solva, vetés után pedig lehengerelve. A vetés 59 
cm. sortávolra történt s a tengeri a sorokban 
35 cmnyi távolságban ritkittatott meg. Majd két
szer kézi kapával kapálás alkalmával pedig fe 
lett töltögetve. A tengeri kikelésétől vagyis ápri 
lis 26-ától kezdve leszedéséig egész október 22-ig 
42 erős nap ala tt 321.4 m/m. csapadékban része
sült. A trágyázott és trágyázatlan közötti külömb 
ség egész a leszedésig jól észrevehető volt, ugy a 
tengeri számán mint a csöveken. Az aratás a kö
vetkező eredményt adta :

1 hold trágyázatlan adott 1758 kg. csöves 
tengerit, 1327 kg. magot, 1 hold trágyázott adott 
2236 kg. csöveses tengerit, 1721 kg. magot, 100 
kg. csöves tengeri a trágyázatlanról adott 10(5.51 
75.5 kg. magot. 100 kg. csöves tengeri a trágyá- 
zottról adott 107.01 77 kg. magot. A trágyázott 
tengeri hektoliter súlya 70.5 kg., a trágyázotté 
72 kg. E szerint tehát egy hold trágyázott tongeri 
pénzbeli baszna a következő: 3.94 q szemesten
geri többlet a 4 frt 80 kr 18 frt 91 kr. 100 
kg- csontszin-szuperfoszfát á 6 2 0.20 frt. 30 kg 
kónsav ammóniák á 6.17 frt. 2,35 frt. összesen 
8 frt 55 kr. 18 frt 91 kr.

A 8 frt 55 kr. több kiadással szemben tehát 
18 frt 91 krral volt több bevétel holdanként nem 
is számítva a 1.5 kg.-mal nagyobb hektoliter 
súlyt s a száz tér. lés többletet. Megjegyzem még, 
hogy ásványi szuperfosifáttal ép olyan eredmény 
éretett volna el de dcsóbban, mert a csontliszt- 
szuperfoszfát mindig drágább az ásványi szuper
foszfátnál.

Ezek az adatok mindenesetre elég tanulságo
sak arra, hogy gondolkodóba essünk a dolog felett.

H í r e k .
— G yász isten itisztelet. A muraszombati 

róm. ktith. templomban f. hó 23-án 9 órakor tar
tották meg O felsége Erzsébet királynénkért a 
gyász isteni tiszteletet. Az isteni tiszteleten a ha
tóságok- és egyesületeken kívül szép számú intel- 
ligentia vett részt. A tanuló-ifjúság pedig tanítóik 
vezetése alatt jelent meg az isteni tiszteleten. Az 
isteni tiszteletet ft. Gáspár Ferencz plébános vé
gezte, mely alkalommal a helybeli dalárda Csiszár 
János karmester vezetése alatt szivreható gyász 
éneket énekelt.

— Skrilecz M ihály orvosnöveudék, váro
sunk szülöttje az utolsó szigorlatát is az előbbiek
hez liiven kitüntetéssel tette le, mihez őszinte 
szívből gratulálunk!

— G yászisteni tisz te le t. A muraszombati 
izr. hitközség templomában O felsége Erzsébet 
királynénk üdvéért a hivatalos gyász isteni tisz
telet f. hó 28-án szerdán délelőtt V210 órakor 
lesz megtartva, mire a hatóságok s egyesületek 
tisztelettel meghivatnak.

— F igyelm eztetés. A murrszombati gazd. 
fiókegylet választmánya tudatja t. tagjaival, hogy 
műtrágyát még mindig tart raktáron Meixner 
Mátyás urnái Egyúttal tudatja az egyesület, hogy 
a vevők zsákot hozzanak, mert a jelenlegi zsákok 
már teljesen elromlottak.

— M ásodvirágzás Vidorlakon a vadgesz
tenyefa gyümölcse még fent van s fölötte, ugy 
mellette újra virág fakadt. Sok almafa is újból 
virágzik.

— Gyászünnepély. A muraszombati róm. 
kath. népiskolában f. hó 23-án tartották meg 
Erzsébet királynénk O felsége emlékére a gyász- 
ünnepélyt.

— M eghívás. A „Vasmegyei általános ta . 
uitó-egyesület muraszombati járásköre“ ez évi őszi 
sorrendben XLV-ik rendes gyűlését 1898 évi 
szept. hó 28-án délelőtt 9 óiakor Muraszombatban 
az állami népiskolában fogja megtartani, melyre 
a kör t. tagjait és népnevelés barátait e: énnél 
tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Elnöki je
lentés. 2. Gyakorlati előadás az óvódában. Ta- 
kácsnó-Kammormayer Irma muraszombati óvónő 
által. 3. A múlt tavaszi körgyülés jegyzőkönyvének 
felolvasása. 4. Az állandó bíráló-bizottság jelentése.
5. Könyvtárnok jelentése. 6. Tagsági dij beszedése. 
7. A jövő körgyülés idejének, helyének ás tételei
nek kitűzése. 8 Indítványok. Csen diakon, 1898. 
szeptember 10 V ö l g y i  F e r e n c z ,  a kör elnöke, 
K o l o s s á  F e r e n c z ,  a kör jegyzője.

— Időszerű rendelet. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi miniszter szigorú rende
letet bocsátott ki a tanfelügyelőkhöz, melyben uta
sítja őket, hogy az elemi iskolai tanulók behatá
sát szorgosan megköveteljék, a mulasztó szülőket 
megbírságolják s a bírságot kérlelhetetlenül be is 
hajtsák. Kívánatos volna, hogy e rendelet ne csu
pán a papiroson maradjon, hanem az illető ható
ságok foganatosítsák is, mert bizony még nagyon 
sok a kívánni való e téren.

— E g y  k özség  pusztulása. Mihályháza 
veszprémvármegyei községet tegnapelőtt a tűzvész 
porráégette, estefelé gyulád ki a faluban egy ház 
— okát nem tudják a tűznek — és a nagy szél
vészben 5 ház kivitelével az egész község elpusz
tult. A kath. és vív. templomok harangjaikkal 
együtt, sőt a közeli temető fakeresztjei is porrá 
égtek. A nagy veszedelemnek 4 gyermek is áldo-
atul esett. Úgyszólván az egész község mindenes

tül elpusztult. A nyomor leírhatatlan.
— L ehel kürtje. A napokban megszólalt 

újra az ezeresztendő óta hallgató Lehel kürtje 
Káldy, az operaház igazgatója, megígérte, hogy 
hoz egy embert, aki majd megfujja a Lehel kürtjét 
Káldy az idén beváltotta szavát, lejött a kir. opera 
ház egyik kürtösével, aki Bathó főjegyző engedői
mével csakugyan bele is fújt a kürtbe s abból 
hatalmas hangokat csalt ki. Az erős tüdejü mű
vész azt tanácsolta, hogy tisztittassák ki a híres 
ereklyét és akkor az ő meggyőződése szerint 
csodaszerü eró's hangokat lehet majd belőle kiadni 
Hir szerint a kürttel nemsokára ismét próbát fog
nak tenni.

— V eszé lyes  h íd van it t helyben a Főut- 
c/ában a Pleszára vezető gyalogjárdánál. Korhadt, 
lyukas deszkáin akár gyerek, akár ember lábát 
is törheti. Nem volna-e jó oda kőhidat csináltatni 
mihamarabb ?

— Budapesti őszi gyüm ölcs- és á lta 
lános k ertészeti k ilá litá s  e lhalasztása .
Szomorúság tölti el a magyar nemzetet — hódo
latteljesen szeretett Királynőnk gyászos elhunyta 
miatt; a mindnyájunkat betöltő mély gyász nem 
engedi, hogy kiállítások tartassanak. Ebből kiin
dulva halasztottak el a jövő évre a folyó év ok
tóber 9— 16-ikára tervezett kiállítást, de el is 
kellett halasztani e kiállítás, mert a nép könyei- 
vel áztatott és a szent ravatalra helyezett koszo
rúkba kötöttük azon virágokat, a melyek az őszi 
kiállítást ékesíthették volna.

— T olvaj óragyári m unkás. A szent
gotthárdi óragyárban az elmúlt nyár folyamán 
több órát loptak el. A tolvajt csak a minap sike
rü lt Droz Lajos óragyári munkás személyében 
fölfedezni, ki a lopott órákat kedveséhez, Fülöp 
Teréz körmendi leányhoz hordta, ki még szokat 
potom áron eladta. Persze mindenki kapott a ked
vező alkalmon és iparkodott magának órát sze
rezni, azonban megjárták ezek a vevők is, mert 
orgazdaságért följelentették őket. Droz Lajost le
tartóztatták és átadták a szent-gotthárdi kir. já
rásbíróságnak.

—  N a g y  tű z a majorban. Az Ikervár 
mellett levő Gyula majorban f. hó 16-án este 
tűz támadt, melynek 24 ökör, 40 szekér, takar
mány és nagyon sok gazdasági eszköz esett áldo
zatul. A kár 12000 frt. A tűz ugy keletkezett, 
hogy egy ökör leütötte szarvával a lámpát, ami a 
szalma közé esett és azt fölgyujtotta. A többi
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szarvasmarhát csak úgy tudták megmenteni, hogy 
kibontottak egy egész ablakot, 8 o tt eregették ki 
a benszorult állatokat. A major gróf Batthyány 
Lajos tulajdonát képezi és jelenleg Tuszkán Wal- 
demér bírja bérben. Minden biztosítva volt.

C S A R N O K -
Az első, a m ásodik és a . . .

(Zalából.)
(Vége.)

Valamikor ő is sirt.
A szalonban idomtalan nagy ládák álltak egy

más hátán, már napok óta kopogott, lármázott a 
háznál a kárpitos; csomagolt. Minő zaj, minő ren
detlenség. Nehéz, lomha járású béresek nagy szö
ges csizmákkal topogtak a parketten, czipelték a 
jól begöngyölt bútorokat, künn a ház előtt felrak
ták az ökrös szekerekre. Álmosan döczögtek a 
kocsik le az állomás felé.

A mama ügyelt, hogy valamit el ne törjenek, 
de a jobb oldal félig nyitott ajtaján gyakran be
tekintett a szomszédos szobába.

— Elég volt már Böske.
Böske kisasszony sirt, búcsúzott az ő mo

solygó szép otthonától, attól a kis szobától, mely 
részese volt eddig minden gondolatának, attól a 
négy süket, néma faltól, mely derűs volt, ragyogóan 
hófehér, mig benne állt minden s most oly komor, 
mogorva lett egyszerre. Holnap már csak a „múlt
jáé" lesz e hely, hová az érthetetlen szavú, bocs- 
koros oláhok közül szomorúan tér vissza képzelete. 
Peregtek, hulltak a  könnyei. A feltorlódó kusza 
emlékek káprázatos játékot űztek fátyolos szemei 
előtt. Pihegett a keble a szorongató, nehéz fájda
lom terhe alatt, dús szőke haja kuszái tan omlott 
saót. Most hagyta. Ajkai reszkettek, olykor fel
emelte fejét, valami kimondhatatlan mély szenve 
dós ü lt hosszú sötét pilláin. Olyan volt, mint egy 
bonts tavaszi délután.

Rákönyökölt a kertrenéző ablak puszta desz
kájára és tárgytalanul bámult ki a feltűnt virág
ágyak közé. A kertész a rózsafákat göngyölgetto 
szépen szalma közé, nem ügyelt semmire, csak 
dolgozott serényen.

Túl a kerítésen egy kis pór leány őgyelgett. 
Nyughatatlanul figyelte a kertészt; izgatottan, szo
rongató félelemmel néha ajkához emelte mutató
ujját, mintha csak Böske kisasszonyt akarta volna 
titokban valamire figyelmessé tenni. Mikor a ker
tész kevés idő múlva eltávozott, a szétvált léczke- 
rités egyik szakadékán besurrant a kertbe, ügye
sen, gyorsan ugrált át a virágágyakon. O tt állt az 
ablak alatt.

— P sz t! Nagyságos kisasszony.
Böske kisasszony érzéketlenül bámult a kis 

leányra. Nem szólt csak nézte, de a gondolatai va
lahol másutt jártak.

— A nagyságos Géza urfi küldte ezt.
Kicsi levelet húzott ki köténye alól. Átnyúj

totta s gyorsan ugyanarra a merre jött, eltűnt.
Néhány sor volt csak. Ismert közhelyek a váló 

szerelmesek korrespodenciájából. A gyötrődés, a 
marczangoló sötét fájdalom emlegetése, a nélkü
lözhetetlen „örökké" szó számtalan ismétlésével.

Es Böske kisasszony megcsókolta azt a levelet, 
könnyei hosszú fekete vonalban úsztak végig a kis 
kartonlap Írásán.

Es a mama ismét bedugta a fejét és jsinét 
hallatszott az ő figyelmeztetése.

— Elég volt már Böske.
Böske kisasszony pedig most legjobban szere

te tt volna meghalni. Végre kissé még is megnyu
godott. Rendbe szedte ismét hajfonatát. — Lim
lom papiros, régi számlák, széttépett iskolás köny
vek összekunkorodott lapjai, levelek, meghívók, új
évi üdvözletek, gyászjelentések, nyugták, lepték el 
a  padlót. Minden lépésnél megcsúszott a lába a 
sok papiroson. Aranyszegélyes rózsaszínű lapocska 
hevert felül. Felemelte. Dohos volt és rozsdafoltos 
és a belepréselt virág nedvétől. Apró, fakult gyöngy- 
betük, felette kissé erősebb vonások, czim félék. 
Nézte, a belső részén az aláírást kereste. Ran
gokba szakadt a homloka, mintha valakit keresne

a régi emlék között. Mosoly rajzolódott kissé duz
zadó vastag ajkai szögletére.

— Szegény, hogy elfeledtem.
Aztán ismét megforgatta a kopott rózsaszínű 

aranyszegélyes kis lapocskát. Elolvasta mégegyszer. 
Ez állt rajta.

Böskéhez.

Nem mondtam még soha s/.öval,
Nem mondtam, hogy szeretlek;
Nem is tudod, te kis leány.
Érted mennyit szenvedek.

Hogy is vennéd te azt észre,
Hogy szemembe könnycsepp ül,
Hogy e könny, csak téged illet 
Szőke leány egyedül.

toknak póstahér és vmmentesen valamint házhoz szál
lítva , m intákat pedig postafordiiltnval küldenek. Ilen- 
iiebcrg <í. sclycmgyrai (es. és k. udvari szállító) Zürichben.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasz
tandó. ' 5

Vasúti menetrend
15 u d a p c s t G y ő r—S z o m b a th e ly

regg. regg. d. u. d. u. este
Budapest . . . 0.50 8.50 1.45 2.209.55
G y ő r . 11.37 4.41 5.302.30
Kis-Czell . . . .  0.15 1.52 0.02 8.494.32
S á rv á r ....................  7.10 2.25 0.25 9.34«5.00
V é p ................ 7.50 2.51 ------  10.07 5.31
Szombathely . . . S.10 3.04 6.5210.23 5.44

H irdetések.
Hisz kik téged körülvesznek,
Mind szép gazdag urfiak. 
liánatommal vagyok én csak 
O nálok mind gazdagabb.

Aztán hozzáillesztette ehhez a régi fakult le
vélhez a nagyságos Géza urfi imént küldött levelét. 
Összehajtogatta — széttópte. Többet nem sirt. 
El temette ezzel mégegyszer az elsőt s a másodikat 
s s ki tudja aztán még hányat utánok. Ma már 
boldog asszony.

* **
— Ne, ne sírjon ön se kisasszony, hisz múlt

kor elismerte, hogy igazam van: olyan a szív, akár  
egy nagy vendég-szálló. Vannak benne napos, he
tes, hónapos vendégok. Az egyiket eltemetjük, hogy 
egy másik szülessen. Elismerem: örök a szerelem, 
csak a tárgya nem. A szív mindig csak „egyet" 
szeret, de nem „egyhez" van berendezve.

ludok  példát reá. Kegyetlen, durva voltam, 
sőt arczátlan is, hogy elmondtam. A király meg
halt, éljen a király. A példám hazug volt, de csak 
részbon, hisz ön jól tudja, hogy valamikor régen 
én írtam önnek azt a kis verset. Ön kaczagott 
rajta később. Törölje most is a könnyeit, hisz ön 
okos leány.. . .

Salgó.

Nyilttér*.)
* Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelőséget a szerk.

Y0LCKMAR BERTA
h a tó s á g i i ig  v izsgázott z o n g o ra ta n á rn ő

MARBURG, obere H errengasse 54 , földsz.
(a c*. ók kir. ujinná/inni átellenóbra)

ajánl a legnagyobb választékban

uj zongorák 

pianino
( k e r e s z t - t e n g e l y l y e l ,  d i ó f a  s z í n e z e t t e l ,  f e k e t e  é s  a m e 

r i k a i  m a t t  d i ó f á b ó l ) ,

szintúgy

i * r  liamjoiiiumok
(európai és amerikai hangmódszer) a legelőkelőbb

gyáraktól, eredeti gyári árak mellett.

E h rb a r-zo n go rák
IrántcOl Jótállás. - Kcszletfizctccck. — Boescról c= 

clafL átjátszott zm peráicat.

Q p lv p m  r1pm PC7t "^ krtól 14 írt G5 krig méterenként 
űuljC llI U d llld ö ll valamint fekete, fohér és színes 
Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt G5 krig méterenként, 
a legdivatosabb szövés, szín és mintázatban. Privüt-fogyasz-

O lc só  z o n go ra -b é r le t . - m i

oooooooooooooooooog

Felhívás egy szerencse kísérletre
a m. kir. kormány által engedélyezett

Osztály-sorsjátékhoz.
Csak 100.000 sorsjegy létezik s ezekre 50.000 nyeremény esik.

Tehát minden sorsjegynek nyernie kell. ^
A legszerencsésebb esetben a főnyeremény

1.000,000_|
A hivatalosan m egállapított 1-sö osztályú betét a következő:

e g y  egész eredeti sorsié;) ára . . .  6 frt eg| negyed eredeti sorsjegy ára . I frt  50 kr.
„  fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 „  . n y o ic z a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „  75 „

Ezen sorsjegyek kaphatók:

JLSCHEJR B . és F I Á N Á L ,
MURASZOMBATBAN.

oooooooooooooooooooooooooooooooc
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1. Í z  inJézet elnevezése:

..MURASZOMBATI MEZŐGAZDASÁGI BANK".
S z é k h e ly e :

M U U A . S Z O M B A . T .
2. A társaság 30 évre alakul és c é lja : pénzt kam atra betétü l elfogadni, pénzt kam atra kölcsön  adni váltókra, 

kezeseit kötvényekre, te lek k ön yvezett ingatlanokra, állam - és értékpapírokra, arany és ezü st pénzekre s tár- 

gyakra; je l-zá log ilag  b iztosíto tt k ö lcsönkötvén yek et engedm ény utján átvá lla ln i, törlesvtéses bankkölcsönöket 

tűz-, jégkár- és életb iztosítási ü g y le tek et közvetíten i, Önsegélyző szövetkezeteket alakítani, az aratógazdák  

munkabér-követeléseit behajtás végett átvállalni.

3. Az intézet alaptőkéjét

i*-* 160,000 korona
azaz: százhatvanezer koronában

állapítottuk meg oly képen, hogy aláírás alkalm ával részvén yen kint tiz  (10»/„) száza lék  névérték hányad vagyis 4 0  korona, szóval 

negyven  korona és t iz  (10) korona a lap ítási kö ltség , -  húsz (20"/.) száza lék  pedig az alaku ló  k özgyű lés  után az 

időközben kinevezendő igazgatóság felhívására fizetendő he, -  a további 70%-nak befizetése iránt az alapszabályok fognak intézkedni.

4. Ez alaptőke 400 azaz: négyszáz darab egyenkint 400 korona azaz: n ég y szá z  korona névértékű, egyelőre harm inc 

százalékban befizetendő, megbatározott névre szóló részvény kibocsájtásával nyer fedezetet.

5. A részvények jegyzése Dr. K hál E lek  ü gyvéd  és K otsis Tam ás kir. te lekkön yvvezető  araknál Muraszombatban 

és V ratarics Iván földbirtokos urnái K is-Szom batbán eszközölhető; - a je g y z és  záridejéül

1898. évi október hó tizedikét
(10)  állapítottuk meg.

6. Alclirott alapítók kikötik magoknak a jogot, hogy a kereskedelmi törvény 183. §-a értelmében az igazgatóságot az első három 

évre kinevezik és jegyzett részvényeiket teljes számban megkapják.

7. Az alakuló közgyűlést minden egyes részvényeshez intézett meghívó utján fogjuk összehívni.

8. U g, e megldvásók kiboesájtásánál, valamint az egyébként szükséges intézkedésekmegtételénél az általunk kinevezett végrehajtó- 

bizottság fog nevünkben eljárni.

Kelt Muraszombatban, 1898. évi szeptember hó 11. napján.

S a d ry  József, s. k .
kir. járásbiró, Muraszombat.

D r. K h d l K le k , e. k .
ügyvéd, Muraszombat.

K ots is  Tam ás, s. k .
kir. telekkönyvvezető, Muraszombat.

Csaplovies F e re n c i,  s. k .
körjegyző, Battyáud.

S a ru g a  F r ig y e s , s. k .
körjegyző, Felső-Leudva.

H a r tn e r  Géza, s. k .
kereskedő és gőzmalointulajdoiios, Muraszombat.

K ardos  József, s. k .
kereskedő, Muraszombat.

I f j .  K ü h d r  József, s. k .
földbirtokos, Mezővár.

T ö rö k  E rn ő , s. k .
kir. közjegyző, Muraszombat.

S if td r  K á ro ly , s. k .
cv. lelkész, Bodóhcgy.

V u csá k  S á n d or, s. k .
állami tauitó, llrdomb.

K e re s z tu ry  K á lm á n , s. k .
körjegyző, Mártouhely.

H o rv á th  K á ro ly , s. k .
körjegyző, Vizlendva.

V ra ta r ic s  Ivá n , s. k .
földbirtokos, Kis-Szombat.

S i f td r  J ó z s e f s. k .
földbirtokos, Halmos.

S k ra b á n  Ivá n , s. k .
földbirtokos, Mártoubely.

V  H o rv á th  Lafos, s. k .
földbirtokos és póstamester, Battyáud.

COOvC'OOOOOCOOOCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOOOOOOOOOOÍ
. Ú j h á z i  M i k s a ,  n y o m d a i  m ű i n t é z e t ,  M u r a s z o m b a t .
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Á földbirtok tehermentesítése.
A „ Muraszombati Mezőgazdasági B ank“ alaku

lása alkuimáhál időszerű Milhoffer Sándornak, köz- 
gazdasági íróink egyik legkiválóbbjának a „Zala" 
ezim ü nagykanizsai lapban közzétett tanulmánya.

Érdekes volna azt kiegészíteni a  muraszombati 
já rá si birtokok megterheltségének statisztikájával és 
még hozzá megfontolni azt, hogy népünk a rendes 
kamatozása pénzintézeti kölesönök mellett mennyire 
van érdekelve a  törvény szigoréit ügyesen kijátszó  
uzsorásoknál. De nem fá ra sz tju k  a közönséget újabb 
számhalmazzal, hanem vsak röviden utalunk ezekre 
a közismeretül tényekre. I ly  viszonyok mellett v :  ol- 
esóbb kamatozása és különösen törlesatéses kölesönök
nek helyi erőink felhasználása mellett leendő meg
szerzését feltétlenül szükségesnek kell tartanunk.

Az nj bőnk üzletköre ezáltal régi intézeteinket egyálta
lán nem Jogja érinteni; mindamellett részvényei hitelforgal
munk viszonyainál fogva renákiriil czélsMerü tőke befektetésül 
kínálkoznak.

Mit értenénk tulajdonképen a földbirtok te
hermentesítése alatt, mi űz, mit e fogalom kife
jezni akar?

Nem más az, mint e földbirtokot terheld adós
ságnak konvertálása, egy aránylag alacsony száza
lékú kölcsönnel, a mely bizonyos előre meghatáro
zott idő alatt törlesztóses kölcsön alakjában fizet
teti ék vissza. Egy konverzionális műveletnek kép
zelhetjük tehát az egészet, a midőn a magas ka
mat mellett visszafizetendő adósságot egy oly köl
csönnel pótolnánk, amelylyel az kifizetődnék s csak 
ez maradna birtokunkon mint teher. Ila például 
valakinek a birtokára 8%-al visszafizetendő teher 
van bekebelezve, az ezt egy alacsony, péld. 5,0/40-al 
kamatozó kölcsönnel visszafizethetné, ezen uj adós
ságot pedig mondjuk például hozzávetőleg 40 óv 
alatt az 510/10 évenkinti pontos megfizetése mel
lett teljesen törlesztenó. (Földhitelintézetnél 5*/0 
41 éven át.)

Hogy a földbirtokosoknak a jelzálogterhektő 
ily módon való megszabadítása eszközöltessék, ah
hoz kétségkívül végső szükség érve volna csak el
fogadható. Hogy az állam saját erejéből vagy er
kölcsi támogatás mellett, osetleg a kettő egyesí
tése utján a földbirtok hasonló tehermentesítését 
eszközölje, ahhoz nem elég egyesek följajdulása, 
egy általánosan jelentkező szimptoma volna csak 
alkalmas a megoldás szükségességének bebizonyí
tására. S váljon rámutathatunk-e erre V Szükséges 
az idegen beavatkozás a birtokosok magánügyeibe, 
hogy azokat rendbe lehessen hozni, elég fontos 
köz-, nemzet- és államgazdasági ok támogatja-e 
annak szükségességét?

Szükségtelen volna bizonyítgatni a gazdasági 
válságot. Ez a hetvenes évek óta jelentkező gaz
dasági válság mindjobban érezteti hatását b mig 
•zt az előző években gyűjtött erő ellensúlyozni 
képes volt, addig a baj nem jelentkezett oly vehe
mensen. de az árak oly roppant hanyatlása, amely
lyel szemben — a gazdálkodás intenzitása, a fo
kozott körültekintés stb. mellett is — a termés- 
mennyiség nem emelkedett egyenes arányban, 
óriási megterheltetósek kötelezettségét rótta a gaz
dára.

Az, a ki a viszonyokat ismeri, kénytelen be
látni, hogy a földbirtokok olyannyira el vannak 
adósodva, oly magas kölcsönnel vannak megter
helve, hogy a rentábilis gazdálkodás úgyszólván 
lehetetlenné van téve. Mert igen magasra rúg az 
oly megterheltetések összege, a melyeknél a gazda 
magas kamatot s a mellett a tőkét is kénytelen 
visszafizetni. Az ily fizetési kötelettségek terhe 
alatt a gazdák ezrei roskadoznak. Főkép a kis- s 
középnagy birtokoknál találjuk ezt, a melyeknél pe
dig a legszükségesebb volna a segítség,

A kisemberekre e segély hatása egyértelmű 
volna a vagyoni rekonstrukcióval, mert hisz két
ségtelen. hogy a tehermentesítés határának lehe
tőleg alacsonynak kellene lenni, hogy a kisgazdák 
számtalanjai e segély hatása alól ki ne maradja
nak; egyébiránt, hogy a közép- s nagy gazdasá
gok nagy számáré is mily üdvös volna az ilyen 
konverzió, azt bővebben rnagyarázgatni fölösleges.

•Szerintünk az ily tehermentesítési kölcsönre 
igényt tárhatna minden oly gazda, kinek földjére 
5‘%0-nál nagyobb százalék törlesztendő kölcsön 
van bekebelezve, birtoka becsértékónek legfölebb 
* /*  részéig. Ez volna a radikális segítség, a mely 
mellett a  segélyt nyújtó nem koczkáztatna semmit, 
a gazda pedig megnyerne mindent. Ha segítség 
nem jön egyhamar, s a megkezdett nyomon hala- 
unk, úgy mihamarabb zálogban lesz Magyarország.

A földbirtok eladósodássá rohamosan nő; a 
törlesztóses kölcsön azonban ezzel nem áll arány
ban, vagyis helyesebben messze mögötte marad a 
jelzálog tartozás a zálogle.-élkölcsönnek. A magas 
kamatszám s a visszafizetendő kölcsönök aránylag 
nagy százalékkal szerepelnek a földbirtokok meg
terhelésénél.

Magyarországban Fiume nélkül a teher 1891- 
ben 400 millió frt volt, 1896-ban felszökött 645 
millióra, vagy a magyar birodalomban 412*5 mil
lióról 668 5 millióra. Óriási számok ezek, amelyek 
adósság képében a birtokosok vállait terhelik. A 
pénzintézetek vagyonának mintegy 30%-al keve
sebb a magyar birtokos osztály vagyona. Ha ez 
nem a gazdasági válság jele, ha ez nem a terhek 
olviselhetetlenségét jelzi, úgy nem tudunk mit an
nak tartani.

De nézzük a jelzálogleveleket, vagyis nézzük, 
hogy a fenti összegből mennyi a törlesztóses köl
csön, s mennyi a magas kamatszám. Azok a szá
mok, melyekkel itt találkozunk, valóban meg
döbbentők. A magyar birodalomban 1891-ben 204 
millió volt a jelzálogleveles kölcsön, 1896-ban 418 
millió volt. Tagadhatatlan, hogy a megterhelt bir
tokok s a jelzáloglevelek között az arány javult, 
de az csak azt bizonyítja, hogy az újabb megter
heltetések egy része előnyösebb; a régi adósok s 
az adósok s az újak serege mintegy 250.5 millió
nyi jelzáloglevél mentes teher alatt görnyedez. Bát
ran felvehetjük, hogy ez összeg után évente, ha 
csak 2° o-al fizetnek többet, mint a jelzáloglevoles 
kölcsön után, a mi 5 milliót tesz ki, évente 5 millió fo
rinttal lesz szegényebb a birtokosság. 2°/0-ot bátran 
fölvehetünk, mert hisz az adós a jelen esetben a tő
két is visszafizeti, s ha maga a kamatfizetés nem 
is tesz ki ennyit, de a tőke visszafizetési kötele
zettség tekintetbe vétele mellett a különbség eny- 
nyiro bizonyára fölrúg. 1891 óta 42 millió adós
ságot csinált a birtokosság, melytől magas ka
matot kell fizetnie.

1896-ban a Duna jobbparti földeket terheli 
aránylag a legtöbb teher, de a szántóföld területe 
is a legnagyobb; utána jön Erdély, a melynek 
szántóföld területe ugyan nem oly nagy kiterje
désű, de egész területét tekintve, dominál az ősz- 
szes országrészek között. A Huni balpartja s a 
Duna-Tisza köze körülbelül egyenlő jolzálog-köl- 
csönnel terhelvék, jóllehet ez utóbbinak szántóföld 
területe, de meg egész területe is nagyobb. Tisza- 
Maros szöge s a Duna-Tisza köze területe között 
van valami különbség, aránylag véve, nincs; a Ti
sza-Maros szögén levő szántóföldek területe, azon
ban 800,000 holddal kevesebbet tesznek ki; a jel
zálogkölcsön is jóval csekélyebb számmal szerepel. 
Ezek után jön Horvát-Szlavonország jelzálog-kől- 
cs"ne aránylag kevés szántófölddel, de annál na
gyobb összterülettel. A Tisza jobb- és balpartjának 
nagyban, egészben egpforma a megterheltetése jólle
het a Tisza balpartjának úgy szántóföld területe, mint 
az összterület nagyobb. Utoljára jön Fiume.

A megterheltetés azonban nem minden évben 
sorakozik ezen sorrendben.

Az eladósodás mérve a Duna jobb partján 
dominál s olső helyét folyton megtartja. 1892-ben 
a Duna balpartján foglalta el a második helyet, 
de már 1893-ban ebben Erdély váltotta fel a har
madik helyen s a sorrend megmaradt napjainkig. 
A Duna-Tisza köze s Tisza-Maros szöge a sorrend 
tekintetében nem változtak, de a Tisza jobbpart 
1893. és 1894-ben a Tisza balpart elé lépett, majd 
elváltotta ennek helyét 1895. és 1896-ban Horvát- 
Szlavonország, amely 1892— 1894. között az utolsó 
előtti helyet foglalta el. 1893. és 1894-ben a Ti
sza jobbpart volt a Tisza balpart előtt, de 1895. 
és 1896-ban helyet cseréltek s a Tisza jobbpart 
maradt meg az utolsó előtti helyen.

Kz a képe az eladósodás fokának s ebben 
találja magyarázatát a kérdéses helyeken a birto
kos osztály helyzete nyomott voltának,

A fentebbi számok tisztán a magyar intéze
te v e  vonatkoznak.

A fentebb említett jelzálogkölcsönökön kívül 
az osztrák-magyar bank a magyar birtokra adott 
kölcsönöket illetőleg is van érdekelve.

Tény, hogy az osztrák-magyar bank jelzálog- 
leveles kölcsönöket ad ki, de hát ezzel főképp 
csak a nagyobb gazdaságokon segít, mert hiszen 
Magyarországon 80.364,000 forint áll szemben a
7.954.000 írtnak, a mely utóbbi volna az úgyne
vezett kis birtokra adott kölcsön. Érdekes volna 
azonban tudni, hogy mit nevez az osztrák-magyar 
bank kisbirtoknak V Hol van az a határ, mely 
szerinte a kisbirtokot a nagytól elválasztja? Va
lami helyes határozathoz nem igen van bizalmunk, 
m ert a jelzálog-kölcsönök átlagos nagysága Magyar- 
országban 1896-ban 34.909 forint volt s ez utóbbi 
5 évben mindig a 35,000 frt körül ingadozott;

ez nem engedi feltételezni, hogy az osztrák-magyar 
banknak a kis birtok nagyságáról táplált fogalmát 
helyesnek lehessen tartani. Egyébiránt az átlag e 
tekintetben a nyolezvanas évek óta emelkedett, 
mert hisz ez akkor csak 32.000 frt körül volt. 
Nagyobb lett azóta az a kisbirtok, a melyre az 
osztrák-magyar bank hitelezhet V Ezen átlagszámok 
arra engednek következtetni, hogy a kisebb birto
kokra adott kisebb kölcsönök a gyakorlati életben 
nagyobb birtokok kisebb kölcsöneire devalválódnak.

1896-ban 17 millióval ad e bank a nagyobb 
birtokokra több kölcsönt, mint a nyolezvanas évek 
átlagában.

Mind e számok azt bizonyítják, hogy a na
gyobb birtokok tehermentesítésére sok esetben 
jók az ily intézetek, de a kisebb birtokokon vajmi 
keveset segítenek. De a nagyobb birtokok tömege 
is hiába vár onnan segítséget, mert ha a a birto
kon már teher van, úgy — de egyébként is — 
a kölcsön megszavazásában a pénzintézetek sok
szor szükségtelen rigorozitással járnak el s a ma
guk érdeke mellett a kölcön vevőét tigyelemio 
nem igen méltatják. Egy oly intézetre volna szük
ség, a mely a saját érdekeinek kellő tekintetbe 
vétele melett a hitelre szorultabb a legkiterjedtebb 
mértékben méltányolja.

A törlesztóses vagyis jelzálogleveles kölcsönök 
1858-ban kezdenek nagyobb mértékben szerepelni. 
1857-ben 17.5 millió volt a jelzálog-kölcsön 2.6 
millió zölogleveles kölcsönnel, a mely szám 1858- 
ban 35.7, illetve 15.8 millióra szökkent. Ezen év 
jelzálogkölcsön szaporodásának nagyrésze tehát 
zálogleveles kölcsön volt. A kölcsönök óvről-óvre 
nagyobb összegre rúgnak, de nem ta rt vele lépést 
a zálogleveleskölcsön, sokszor alig hogy épp eléri 
ez annak a felét. Különösen nagy a differenczia a 
70-es években, a mely egyébiránt a magyar inté
zeteknél 1896-ban a magyar birodalmat illetőleg 
már 250.7 millióra rúg.

Kell valami intézkedés e terhek enyhítésében 
ha csak azt nem akarjuk, hogy a baj mindjobban 
fokozódjék. A mint már említettük, az állam bár
mily irányú hozzájárulása mellett, esetleg annak 
iniciativájából kell a baj további elbarapódzását 
megakadályozni, mert különben az aránylag kis
birtokosok teljesen tönkremennek a nagy terhek 
nyomása alatt.

Sikerült megszereznünk a kölcsönöknek nagy
ság szerinti feltüntetését magára a földbirtokra, a 
melyből kitűnik, hogy a kisebb külcsöuök — tehát 
a legnagyobb valószínűség szerint a kisebb birto
kos kölcsönei — mily óriási százalékkal szerepel
nek. 500 írton alul a földbit tokokra folyósított 
kölcsönök száma 1891-ben 71.99°/0 volt; a köl- 

. csönösszeg az összes teherhoz képest — a szoro
san vett Magyarországra értve — az 500 forinton 
aluli kölcsönöket illetőleg 11.40°/0 volt.

A kisgazda szorul tehát legjobban a felsegó- 
lyezésre, ez a kisgazda, a ki az ország lakosságá
nak egy nagy százalékát képezi s a kinek tönkre- 
jutása semmiesetre sem áll az állam érdekében. 
Ez az elem az, mely a legnehezebben ju t kölcsön
höz s ez az elem az, a mely a legmagasabb kama
tokat kénytelen megfizetni.

Az országgyűlési vita folyamán hallottuk, hogy 
a kis gazda épp oly olcsó pénzt kaphat, mint a 
magyar állam. Igaz, hogy kaphat, de tény az, 
hogy nem kap. Ugyan hány kisgazda kap 4%-ra 
kölcsönt, vagy hánynak a földjén van 5—51/4#/0-os 
törlesztóses kölcsön ? A kétkedőnek, vagy az opti
mistának nagyon jó kiábrándítója lehet a telek
könyv, a mely szinte kiáltóan szól a tehermente
sítés valamely módja mellett: segély kell a gaz
dának bármely alakban jöjjön is a segítség, mert 
bizony a teheralap nagyo.i sok t< rliet mutat föl, a 
melynek kamatja a 4% duplája felé is közeledik.

Nem mondjuk, hogy kivétel nincs, de hát an
nak kellene kivételt képezni kis- és középbirtoko
saink megterheltetése tekintetében, a mi most 
rendszer.

A 60/<>os az annál nagyobb kamatszámu jelzá
logtartozás tehát igen nagy, úgy abszolúte, mint 
relatíve véve; az adósok ép ama része szorulna 
a legnagyobb támogatásra, akik az ily természetű 
tartozásoknál érdekelve vannak.

Az 1896. óv elemi csapásai, úgyszintén az 
1894. évi rósz termés óriási terhekkel szaporítot
ták a gazdaközönséget, birtokát s a kevésbé te
hetős rész ilyenkor o tt veszi a segítséget, a hol 
legkönnyebben kapja, nem gondolva azzal, hogy 
az nagyon drága segítség, amelynek igénybevéte
lét a későbbi évek folyamán bőségesen lesz al
kalma megbánni.

A visszafizetésre beperelt jelzáogköAetelések, 
valamint az árverések tanúsítják legjobban a ter
hek elviselhetleuségét.



A beperesitctt jelzálogkövetelések nagysága a 
jelzett érben a következőleg alakult:

Szám: Magyarország Fiúméval 0804, llorvát- 
Szlavonország 104, Magyar birodalom 0908. — 
Összeg forintokban: Magyarország Fiúméval 5 mil
lió 528,000, Horvát-Szlavonország 340,950, Magyar 
birodalom 5.809,040.

A Magyar birodalomban átlag 830 frt a jel- 
zálogkövetelés beperesitése, a miből újra az kö
vetkezik, hogy a kisbirtokosok voltak az érdekel
tek nagy része.

Az elárverezett ingatlanok is inkább a kisembe
rek tulajdonát képezték, legalább az ujábbi számok 
arra engednek következtetni, melyek a földbirto
kokra vonatkoznak.

Esetek száma: Magyarország Fiúméval 344, 
Horvát-Szlavonorszán 11, Magyar birodalom 355. 
Követelések forintokban: Magyarország Fiúméval 
420,493, Horvát-Szlavonország 17,301, Magyarbi
rodalom 437,054. A jelzálog értéke forintokban: 
Magyarország Fiúméval 958,422, Horvát-Szlavonor
szág 23,749, Magyar birodalom 982,181.

Ne felejtsük el, hogy e számok mind a pénz
intézetekre (honi) vonatkoznak, már pedig nagy az 
olyan birtokuknak száma, melyeket magánosoktól 
s külföldi pénintézetektől vett kölcsönök terhelnek 
s ilyenek követelései is érvényesíttetnek ez árve
rések által. Mert óriási számok mutatják a telek
könyvi megterheltetések mérvét.

1891. és 1896. között a megtorheltetésben, az 
ország összes birtokterheit értve, mindenféle köte
lezettség beszámításával idegen intézetek, magáno
sok 58 millió frt a növekvés. Ez mutatja a b irto

kos-osztály vagyoni hanyatlását. 1895-ről 1890-ra 
a végrehajtás utján való bekeblezés általi növek
vés mintegy 8 millió. Ez a helyzet. Tagadhatat
lan, hogy a hitel megszavazásában mindinkább 
nagyobb az óvatosság, a mint az a fenti számok
ból eléggé kiviláglik.

Kénytelenek vagyunk a gazdasági állapot 
hanyatlását hiradtni s belátni, hogy a honi pénz
intézetek követelésein kívül óriási teher nyomja 
még a magyar birtokos osztály vállát: vagy egy 
uj pénzintézetnek kellene alakulni, a mely az ál
lam támogatásával konvertálná a magas kamato
zású jelzálogkölcsönöket, vagy pedig valamelyik 
meglevő pénzintézetünknek kellene azt működési 
körébe felvenni. Zálogleveleink keresettek, hisz 
azok legnagyobb része parin felül jegyeztetik. Ha 
tehát a jelenlegi kölcsönök könnyítését inicziálná 
az állam, ha hajlandó volna a földek ily módoni 
tehermentesítését eszközölni, pénzügyi akadály le
hetősége nem foroghat szóban. Igaz, hogy nagy 
mennyiségű záloglevelek kibocsátásáról van szó, 
de pénzügyi viszonyaink már oly annyira konszo
lidálva vannak, hogy azok átadása, illetve elhelye
zése nagy gondot nem okozna. A földbirtok jó be
fektetés: az kevés koczkázattal jár.

Agrikol állam vagyunk s igy elmondhatjuk, 
hogy minden vagyonosodás kutforrása nagy át- 
laghau a földbirtok. Ezzel vau kapcsolatban a 
pénzintézetek nagytömege, összefügg azzal úgy 
ezek száma, mint vagyona is. 1896-ban 1929 pénz
intézet működött a szorosan vett Magyarországban: 
számuk a földbirtok szükségletével nőtt s a más 
irányú haladáshoz szükséges tőkét is ez adta ki.

A birtokos osztály eladósodásával arányban nő 
a pénzintézetek száma s vagyona. A kettő között 
szoros összefüggés van. A 1 irtokokok további el
adósodásra azonban országos baj. Tenni kell azért 
valamit, ha csak azt nem akarjuk, hogy a gazda
sági válság folyománya gyanánt a tönk jelentkez
zék. Nem kíván áldozatokat a birtokos osztály, 
csak érdekeinek istápolását kéri, a mi mellett a 
segély nyújtó anyagi hasznának is kész tért en
gedni. mert ennek szem előtt tartása mellett is 
megadható az a segély, a mely lótfentartásra 
szükséges.

Az alakulandó vagy átalakítandó intézet je l
zálog leveleinek kamatozását okvetleu az államnak 
kellene garantálni, úgyis a nagyobb összegű köl
csön (bocsérték :,/i része) e záloglevelek biztonsá
gát tehetné koczkára, ha nem állana mögötte az 
állami garanczia. Ez a garanczia az államnak fel
érne azzal a nagy közgazdasági haszonnal, a mely 
az ily ügyletek lebonyolítása után jeletkeznék. Ma
gától értetődik, hogy ennek kivihetősége czakis 
akkor volna lehetséges, ha az állam a becsléseket 
ellenőrizhetné.

A földbirtok tehermentesítésének ideje elérke
zett: ha a kérdés megoldása késik, úgy elvósz 
még a millióknak nagy tömege, miáltal gyengül a 
népség, gyengül az ország, pedig a hanyatló köz- 
gazdasági állapot rekonstrukcziója, ha előbb nem, 
hát utóbb, do leghathatósahban csak földbirtok 
tehermentesítése által lesz elérhető.

Mifhoffer S ándor. („Zala.")
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