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A takarékpénztárak.
Sátoralja-Ujhely, nov. 27.

(bp.) Az elmúlt vasárnapon nagy- 
fontosságú értekezletre gyűltek 
össze a zemplénvármegyei taka
rékpénztárak, ahol a pénzintézetek 
érdek-képviseleténeK megteremtése 
körül folytattak eszmecserét és hoz
tak határozatot.— Ezen értekezleten 
nagyon megszívlelendő szép eszmék 
merültek fel, amelyeket nemzeti 
közgazdaság szempontjából lelkiis
meretesen és igazságos bírálattal 
kell fogadnunk.

Egyesek azt kérdik időszerű volt- 
e éppen most ennek a mozgalom
nak megindítása ? Mielőtt erre a ; 
határozott feleletet kimondanánk, 
visszapillantást vetünk az értekez
leten felhangzott egy pár nagyon 
okos szóra.

Miután az értekezlet előadója 
egyéni véleményként a takarékpénz 
tárak belügyeinek reformálását vá
zolta javaslatában, —  Mecz7ier 
Gyula és dr. Ballagi Géza okos 
higgadtsággal a kerékkötő szere
pére vállalkozván jegyezték meg, 
hogy ehhez a thémához keztyüs 
kézzel kell hozzányúlni, nehogy 
a mozgalom — éppen ebben a 
válságos időben —  a takarékpénz
tárak betétközönsége előtt a bizal
matlanság látszatát mutassa.

Talán célszerűbb lett volna ta- 
vaszszal a pénzügyi abnormitás 
mostani fülledt levegőjének elpárol
gása után megindítani a mozgal
mat. Ez igaz. De ha már megindult 
most, akkor nemzeti kötelességünk 
ezt most támogatni. Mert méltán! 
megérdemli.

Mivel pedig már határozott 
az akció, szükségesnek tartjuk i 
a nagyközönséget felvilágosítani 
arról, hogy ez legfőképp a taka- | 
rékpénztárak reprezentatív ere
jét akarja emelni úgy lefelé mint 
fölfelé. A betétközönség tehát m in-; 
den tekintetben meglehet nyug-1 
tatva az iránt, hogy sem az uj | 
kvóta, nem a nehéz pénzügyi vi- j 
szonyok és ezzel szoros kapcso
latban álló krízisek ijjesztő szele | 
hozta mozgásba Zemplénvárme-; 
gye pénzintézeteit, hanem egy 
régen vajúdó eszme, amely a pénz
intézeteket — a nemzeti közgaz
daság e hatalmas faktorait — egye
sülésre és tömörülésre hivja fel oly ' 
irányban, hogy magukat a keres
kedelmi és iparkamarák köteléké-: 
bői kivonva, — a pénzintézetek * 
érdekképviseletének megterémtésé-j 
vei érdekeiket az egész vonalon | 
jobban megvédhessék és előmoz
díthassák.

Nos ha az értekezlet hivatalos 
kommünikéjéből merített eme cél 
lebeg szemünk előtt, akkor tisz
tára átláthatjuk, hogy ez a moz- i 
galom még ebben a válságos pénz
ügyi helyzetben is méltányosan és i 
jogosan adott talán impulzust al

tömörülésre és a reprezántáció j 
megteremtésére. Mivel pedig nem 1 
az intézetek belső szervezetét kell 
első sorban reformálni, — habár | 
a felügyelő bizottságok összeállí
tása körül tapasztalható anomáliák 1 
ezt is szükségessé teszik — még in
kább megerősítést nyer Meczner és 
Ballagi felszólalása, amely éppen a 
jelenlegi helyzetek latbavetésével té
tetett. Most tehát a betétközönség 
körében tévesen felmerülhető min
den fürkésző kétkedés eloszlik, ha 
szemügyre vesszük a mai abnor- 
mis viszonyokat.

Tudjuk, hogy a pénzügyminisz
ter Ugrón Gábornak a pénzpiac 
feszült helyzete ügyében hozzá in
tézett interpellációjára jelezte, hogy 
a kormány mennyiben sietett a 
pénzpiac segélyére az államkincs
tár feleslegeinek rendelkezésre bo- 
csájtása által. És ebből a válaszból 
kitűnt, hogy bizony a vidéki pénz
intézetek csak mostoha gyermekei 
a kormánynak. Mert kibocsájtott 
ugyan a kokmány egy szép sum
mát a pénzpiac segélyére, de hát 
mit ér mindezzel a vidék, amikor 
a fővárosi visszleszámitoló intézetek 
a visszleszámitolási hitelt oly nagy 
mértékben korlátozták, hogy akár- 
mily irányban is legyen biztosítva 
egv-egy vidéki pénzintézetnél a 
rendes forgalom, mégis nagyon 
megérezhető a fővárosi és vidéki! 
pénzintézetek közt fennálló üzleti1 
összeköttetések rendkívül meglazi- 
tása.

Természetesen csak a takarék-1 
pénztárak reprezentatív képessége,' 
együttes, összetömörült erő-forrás- j 
ból eredő közbevetése kieszközöl
hetné a miniszternél, hogy a fő- j 
városi pénzintézeteknek a pénzpiac 
segélyére nyújtott összeget azzal a 
megszorítással adja ki, hogy ez 
reális közvetítési árban a vidéki 
pénzintézetek visszleszámitolási ügy
leteinek fenntartására fordittassék.

Meg kell osztani a segélyt. Rossz 
szülő az, aki több gondot fordít a 
legnagyobb gyermeke nevelésére 
és elhanyagolja amellett a kisebb 
csemetéket. Amint a főváros ipar 
és kereskedelmi igényeire fordítunk 
minden tőkét és megvonjuk ezt 
ezen a címen a vidéktől, akkor 
becézzük az egyiket és megrontjuk 
a másikat. Tessék viszonylagos 
arányban alkalmazni odafönn a 
betét és alaptőke körül az erőmér
téket, ami pénz pedig a pénzpiac I 
segélyére van szánva azt arra fór- j 
ditani. Ennyi méltányosságot elvár
hatunk úgy a kormánytól mint a 
fővárosi pénzintézetektől.

És hogy az ily jogos panasz ! 
most csak úgy hangzik mint a pusz- ; 
lába kiáltott szó, hogy a vidéki 
pénzintézetek a vidéki ipar-keres
kedelem rovására kénytelenek el
tűrni a fővárosi- ipar és kereske
delem aránytalanul erősebb támo
gatását, hogy a vidék kezét oly

könnyen megkötheti a főváros, a 
helyett, hogy a külföld pénzpiaca 
felől felénk áradó nyomott hangu
latot egyenlően, arányosan osz
taná el és tenné elviselhetőbbé: 
mindez csak azért történhetik, mert 
a vidéki pénzintézetek mint oldott 
kéve hevernek az ország minden 
vidékén, szemben a nagy, egysé
gestesttel,— a főváros pénzvilágával

Éppen azért üdvözöljük a vasár
napi értekezletet. És ha első lát
szatra most darázsfészeknek lát
szanék e reform thémája, úgy hisz- 
szük a kifejtettek alapján teljes 
meggyőződést nyerhetetett a nagy- 
közönség arról, hogy a takarék- 
pénztárak egyesülése — de nem 
a szó szoros értelmében vett érdek 
képviselet, mert ezt a kifejezést 
nem tartjuk tisztának és megfele
lőnek, — mondom az egyesülése 
és tömörülése a betétközönséget 
is meggyzödtetetheti arról, hogy 
itt oly védelemről van szót a me
lyet ugyan a jelen szomorú körül
mények hoztak felszínre — de a 
melyekből éppen nem lehet a pénz
intézetek bármily gyanús tüneteire 
következtetni Sőt ellenkezőleg oly 
körülmények ezek, a melyek ak
ciót kívánnak, okos és higgadt meg
fontolással keresztül hajtott refor
mot.

A  p é n z in té z e te k  é r te k e z le te .
— Saját tudósításunk. —

Sátoralja-Ujhely, november 27.

Lapunk egyik előző számában közöl
tük Dökus  Gyulának, mint a sátoralja
újhelyi takarékpénztár elnökének felhí
vását, amclylyel a Zemplénvármegyei 
pénzintézeteket, egy országos pénzin
tézeti érdekképviselet megteremtése 
céljából értekezletre hívta össze. Ez az 
értekezlet a zemplénvármegyei pénzin
tézetek képviselőinek, a fővárosi és 
helyi sajtónak nagy részvétele mellett 
Vasárnap délután 4 órakor a Sátoralja
újhelyi takarékpénztár tanácstermében 
folyt le. Sajnálatosan tapasztaltuk azon
ban, hogy Sátoraljaújhely városnak több 
jónevü és c téren érdemekben dús pénz
ügyi tekintélyét ott nem láttuk. Nem 
kutatjuk miért, de mindenesetre nem 
tartjuk tanácsosnak, hogy ily nagy hord
erejű akciónál némely szaktekintélyek 
akár ad personam ignorálják a moz
galmat, akár ignoráltassanak a mozgalom 
vezetői részéről. Általánosságban véle
ményünk, hogy amely mozgalomnál nem 
a szakösmeret, hanem a külső tekintély 
dominál, ott mindig laza alapokon nyug
szik az épülő alkotás.

Az értekezletről szóló részletes tudó
sításunk a következő:

Dokns Gyula az értekezlet elnöke 
pontban 4 órakor megnyitja az ülést.

A vármegye pénzintézetei részéről 
jelen vannak a következő képviselők: 
A székváros intézetei részéről: Meczner 

| Béla (Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár) 
Meczner Gyula (Az uj Korona szövet
kezet), Zinner Henrik (l’olgá* i Takarék- 
pénztár), dr. Szőllősy Arthur (Kereske
delmi, ipar, termény és hitelbank), dr.

Kellner Soma (Népbank). A vidéki vá
rosok intézetei részéről: dr. Ballagi 
Géza (Sárospataki Takarékpénztár), 
Adriányi Kálmán és dr. Adonyi Gyula 
(tolcsvai tkptár), Hézser Emil (Tályai 
Népbank), Cséri jHermann és Lampel 
Nándor(Varannói Takarékpénztár), Nem- 
thy József (gálszécsi tkptár és hitelpt’.). 
Haas József (gálszécsi polg. tkptár), 
Czibur Bertalan (Nagymihályi Tkptár), 
Briinn Mór (Nagymihályi Kereske
delmi bank), Zinner Mór (királyhel* 
meci tkptár), dr. Blasbcrger Ignátz, 
Wettersckneider Miksa és Krauss János 
(H.-mádi taptár) Bányai János (Hegyaf- 
jai tkptár).

Az elnök rövid és buzdító megnyitása 
után Wettersckneider Miksa az értekez
let előadója emelkedik szólásra és sza- 
kavatottsággal, őszinteséggel és lelkes 
buzgalommal adja elő — itt vázlatosan 
ösmertetve a következőket: Szükséges
nek tartja a pénzintézetek reformlását 
az egész vonalon, elitéli azonban azt a 
helytelen és igazságtalan vélekedést, a 
mely a szórványos visszaélések követ
keztében az összes pénzintézeteket Ítéli 
el. Reformálásról lehet szó s e végből 
felvetette egy alkalommal egy országos 
pénzügyi kongresszus megtartását, mely 
hivatva lett volna a pénzintézetek re
formjával foglalkozni. A  terv azonban 
nem valósulhatott meg, mert a felszólí
tott kamarák azzal a kitérő válaszszal él
tek, hogy a mozgalom korai és ők erre 
különben sem hivatottak. Most tehát azt 
ajánlja, hogy az összes pénzintézetek — 
a kamarák kihagyásával — teremtsenek 
meg maguk között egy érdekképviseletet, 
a melynek célja legyen a pénzintézetek 
érdekeit megvédeni és előmozditani. 
Azután foglalkozott a pénz-intézetek 
belső ügykezelésével s előadta, miként 
lehetne és kellene azokon változtatni. 
Végül egy bizottság kiküldését javasolja, 
a mely egy tervezetet dolgozzon ki és 
azt a nagygyűlésnek mutassa be. (Za
jos helyeslés).

Dr. Ba l l a g i  Géza az előadó alapos 
beszéde után elösmeri, hogy az minden 
tekintetben elárulja a buzgalmat és ala
posságot, amelylyel szóló az ügyeket 
tanulmányozta, mindazonáltal meg kell 
jegyeznie, hogy előadó túlment a ha
táron, mert maga részéről ez időszerint 
első sorban tartja szükségesnek ugyan 
az érdekképviselet megteremtését, de 
a pénzintézetek belső üzleti reformá
lását mert nem indokolhatja semmi. Jó in
tézmény az, a melyet F á y  A n d 
r á s  és S z é c h e n y i  I s t v á n  
igen bölcsen alkottak meg. Azt 
szóló nem tartja helyednek, hogy egy, 
kisebb vidéki városban 4 —5 pénzintézet 
is létesüljön, mert ennek csak a nagy- 
közönség iszsza meg a rossz levét. Az 
érdekképviselet mellett szól azután rész
letesebben. Mélyreható okadatolással, 
különösen a felügyelet, ellenőrzés, illetve 
a tanácsok és útbaigazítások szempont
jából, meg a pénzintézetek reprezentá- 
lása érdekében szükséges az érdekkép
viselet megteremtése, mert — igyszól: 
a kassai kereskedelmi és iparkamara 
nem reprezentál bennünket, vagy nem 
tudja vagy nem akarja megvédeni a 
pénzintézetek érdekeit. Ennek megvi- 
lágositására felhoz egy konkrét esetet. 
Beszél azután a fővárosi intézetek vissz
leszámitolási ügyleteiről, amelyek való
ságos uzsorát végeznek a vidéki inté
zetekkel, diktálván a vidéki pénzinté
zeteknek a percentet saját kényük kedve 
szerint. Pedig mikor a kormány a pénz
piac segélyére 4% -re nyújt hitelt a fő
városi intézeteknek, akkor megszorít-, 
hatná őket azzal, hogy ezt részben a 
vidéki pénzpiac segélyére tartoznak adni 
5° 0-re ; ilyképp a vidéki közönség kap* 

[hatna (3°0-es pénzt a vidéki pénzinté-
I v f i p u n k  Ar o lc lr v l .
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toleg a gondnokolt egészségi allapotá- 
ról. Mivel addig a miniszter azt tapasz
talta, hogy főként a vagyontalan kis
korúak és gondnokoltak jóformán gyám
hatósági védelmen kívül állottak. A má
sik rendeletében pedig a belügyminisz
ter megköveteli, hogy a vármegyei házi 
pénztárban, gyámpénztárban levő ma
gánkötvényeket és adósleveleket rész
letesen számba vegyék és e tekintet
ben a pénztárt minden évben külön 
megvizsgálják. Ez a vizsgálat legalább 
egyszer, január hóban megtörténjék.

"'— Az  á l-f in á n c . A kassai rendőrség 
a napokban egy veszedelmes szélhámost 
tartóztatott le. Az illető pénzügyőri fel
vigyázó ruhába öltözve követte el csa
lásait és lopásait, kihallgatáskor pedig 
Gerley Istvánnak mondotta magát. Á 
nyomozás során azután megállapították, 
hogy a letartóztatottat Pets&r Gézának 
hívják, sátoralja újhelyi születésit,  hu
szonkét esztendős borbélylegény. Petsár 
ez idő szerint katonai szolgálatban áll. 
Resicabányáról julius hó 23 án megszö 
kött és azóta csalásból és lopásból tar
totta fenn magát. A rendőrség Petsárt, 
mint katonaszökevényt átadta a kato
nai hatóságnak.

— A  m eg cs o n k íto tt em ber. A besti
ális kegyeletlenségnek, az elvetemültség 
s a vadállatiasságnak egyik áldozata 
fekszik most a kassai közkórház egyik 
szobájában, küzködve a jóltevő halállal. 
Piga János, enyiczkei csizmadia az a 
szerencsétlen ember, kit e hó 22 én 
éjjel a réten cirkáló rendőr a földön 
fekve, iszonyúan megcsonkítva talált. A 
vásárról családjához menni akaró csiz
madia kissé beszeszelt állapotban, éppen 
az éjjeli vonathoz tartott, amikor rajta 
ezt az állatias kégyetlenségct végrehaj
totta valamilyen lelketlen pária. Cselényi 
rendőrkapitány a vizsgálatot ez ügyben 
már megindította s erélyesen nyomoz. 
A gyanú Piga feléségének a szeretőjére 
irányul, ki már vizsgálati fogságban ül.

— T h e a  e s té ly . Említettük már, hogy 
a »Sátoralja-Újhelyi Jótékonycélu Asz
taltársaság« működése megkezdésének 
ünneplésére jövő december hó 9-én a 
városi színházban tombolajátékkal és 
hangversenynyel egybekötött thea es
télyt rendez. Az estély hangversenyén 
közreműködnek; Martini Karola zon
goratanárnő, Friedrich Teréz, Szatmáry 
Ármin és Friss Heiman, Egy vonós 
ötöst zongora kísérettel előadnak : Weisz 
Frigyes, Somogyi Berti, Reke Barna, 
Reichard Miklós és Grünbaum Sándor.

—  H ird e tm én y . A sátoralja-ujhelyi ke
rületi betegsegélyző pénztár közgyűlési 
kiküldötteinek az 1900—1906. évekre1 
leendő megválasztása határidejéül t. évi 
december hó G-ik napjának délelőtt 9 
óráját Sátoralja-Ujhely városházára ki
tűzöm. Választani fog: a munkaadók 
közül hét (7), az alkalmazottak közül 
tizennégy (14), ipartestületi tagok nem 
választanak és nem választhatók. Fel
hivatnak a munkaadók és alkalmazot
tak, hogy szavazó lapjaikat — amelyen 
csak annyi név lehet, a mennyi kikül
dött választandó — a kitűzött időben 
alóirt iparhatósági biztosnak kiszolgál
tassák. Kelt Sátoralja-Ujhely, 1899. évi 
december 22. — Székely Elek polgár- 
mester, mint iparhatóság.

— Uj ügyvéd. Dr. Gross Dező ügy
védi irodáját Sátoralja-Ujhelyben nyitja 
meg.

— Ja v ító in té ze t K assán . Az igazság
ügyminiszter Kassán javítóintézetet szán
dékozik létesíteni. A nagyszabású telep 
terveit Wagner Gyula igazságügy mi
niszteri építész már el is készítette. Az 
építésre 200,000 frt van előirányozva. 
Az építést még az idén megkezdik.

SZÍNHÁZ.
Sátoralja-Ujhely, november 27.

Kunhegyi Miklós színtársulata, amely 
közel két hónapon át működött váro
sunkban — immár elvonult Sátoralja
újhelyből és Munkácson telepedett meg, 
hogy az ottani uj színházat megnyitva 
két hónapig művelje magyar kultúrá
val, magyar szóval a Honfoglalás dicső 
emlékű földjét.

Most hogy már nincsenek többé itt 
köztünk, megmondhatjuk a társulatról a 
szigorú véleményünket, — a mit ed
dig némileg palástoltunk. Palástoltuk

! mert a magyar színészet szeretető oly 
| mélyen gyökeredzik szivünkben, hogy 
j a teljes és való igazság szigorú mérté- 
j kével,egy gyenge társulattól nem akar- 
! tűk teljesen elriasztani a közönség :t 
Csak éppen <>tt használtuk e. t a n.ér- 

I téket, a h >1 szembeszökő és kirívó volt 
az ízléstelenség és a magyar színpad 

] jövőjére és hírnevére ártalmas sok mo
mentum.

Mem tartjuk a becsületes kritika kö
telességének a minden áron való töm- 
jénezést. Az agyonkényeztett gyermek
ből csak vásott kölyök válhat. A sok 
cukor a legjobb kávét is émelyítővé, 
bevehetetlenné teszi. Legyen a kritika 
bátorító, buzdító, az igaz művészet és 
helyes izlés istápolásában pedáns a meg
felelő mértékig, de semmiesetre se le
gyen mindent elnéző és fontoskodó túl
áradó szeretctével rossz apja — a ma
gyar színészetnek, a magyar kultura 
csemetéinek.

Nem akarjuk most elismételni a tár
sulatról azokat a hibákat, amelyeket 
már elmondottunk róla annyiszor. Csak 

| tekintsünk vissza a múltba és mondjunk 
őszinte véleményt. Mérjünk társulatot 
a társulat mértékével. Régen a Krc- 
csányi és Latabár társulat, újabban a 
Rakodczay, llalmay, Dobó, Tiszay, Kö
vess)' és Csóka társulatok nem e hason
líthatatlanul jobban és erősebben szer
vezkedve vonultak be hozzánk, mint 

! most Kunhegyi? Az a kérdés: visszafelé, 
i vagy pedig előre akarunk-c haladni ? 
Krccsányiné, Iíalinayné, Tiszayné, Cson- 
gory Mariska, Galyassy Paula és több 
más jeles énekesnő működött nálunk 
mint elsőrangú primadonna. 1 la Szláina 
(Szalai) Vilma megállotta is jól a helyét 
mégis szükségesnek jeleztük az első 
rangu primadonna szerződtetését. Ezt 
a direktor megígérte de amellett maradt. 
J u h á s z t  érdeme szerint méltattuk, kü
lönösen mint siheder-komikust, de hol 
maradt az a buffo-komikus, akinek oly 
fontos része van operetteknél, és aki 
eddig Sziklay, Roross, Hegyesi, Tiszay 
és több jeles személyében járt nálunk. 
A bejelentett anyaszinésznő nem játszott 
anyaszerepet. A hősnő szerepet ját
szatta a komikával és az ízlés kifi
gurázására az egyik szendével a »Gé
sák« és »Asszonyok a kaszárnyában« 
operettek, énekes, nadrág és trileko 
szerepeiben mutatatta be a sokoldalú
ságokat. — A jutalomjátékok — az 
igaziak és talmiák — oly sűrűn járták 
már a szezon közepétől kezdve, ahogyan 
még itten soha. ígért nekünk az igaz
gató egy fővárosi vendéget, ahelyett ez 
alkalommal először felemelték a hely
árakat a Szulamith első előadásánál. 
A hősszerelmessel nem lehetett meg 
elégedve a közönség, a mely itten Mor- 
vayt, Csikyt, Kazaliczkyt, Füredyt, 
Raghyt és sok kiváló szerelmes színészt 
látott jeleskedni és tökéletes szereptu- 
dással igazán játszani. A tenorista beteg 
volt és nem használható.

Sok volna a hiba, amit felsorolnunk 
kéne ás bizony ehhez mérten csak 3-4 
tagja a- társulatnak elégíthette ki a job
bakhoz szokott közönség igényét és 
ízlését. Hogy félre ne értessünk, nem a 
tagokat hibáztatjuk, hanem a társulat 
összeszervezését. Fiatal erőkből szerve
zett Kunhegyi egy társulatot, azt telje
sen összetanulatlanul idehozta, nekünk 
tehát — a múlt mértéket alkalmazva 
és kritikai hivatást teljesitve —- a fiatal 
érőket szigorú és jóakaratu útbaigazí
tásokkal kellett ellátnunk. Ezt megtet
tük. Hogy igy kellett tennünk, nem raj-' 
tünk, hanem az igazgatón mullott.

Mert a fentebb jelzett és itt járt tár
sulatok után különösen mikor egy 
»Északkeleti Színi Szövetkezet« megte
remtéséről volt szó, amelynek mi — az 
igazgatótól várva sok áldozatot vele 
szemben oly lelkes hívei voltunk
— akkor bizony jobb társulatot kellett 
volna Összeszerveznie. Hisz ellehetett 
készülve arra —- mi előre megmondtuk
— hogy az »Északkeleti Színi Szövet- 
kczct«-ct csak egy jeles társulattal lehet 
megcsinálni. Másképp nem szövetkez
nek velünk a felvidéki városok.

Itt pedig ez az első szetppont. Nem 
a gyorsan eláramló tömjén és porhintés, 
hanem a helyes szervezkedésben gyöke
redző erő fogja, a szigor és színészet- 
szeretet fegyverét lerakni az igazgató 
előtt___  bp.

KÖZGAZDASÁG.
* A b o rte rm ő  vidékek mindannyia a 

borkereskedés teljes pangása miatti pa
naszoktól viszhangzik, a termelőket a 
vevő:.’ nem keresik fel, s inig más évek
ben i yenkor a borügynökök raja lepte 
cl az országot, most alig lehet egyet 
látni A rósz üzletmenet főoka termé
szetesen a pénzszűke, de vannak más 
okok is, nevezetesen a borfogyasztás 
hanyatlása, s a külföld tartózkodása. 
Utóbbit a magyar borok hamisításáról 
székiben elterjesztett hírek okozták, 
mely miatt a külföldi vevők és fogyasz
tók teljesen elfordultak a magyar bo
roktól. Ehhez járul, hogy a magyar

| borok magas ára, szemben az olasz 
borok olcsóságával, a versenyt rendkívül 

I megnehezíti. Hátrányos az is, hogy a 
! permetezés következtében némely bor 
- a záptojásra emlékeztető szagot kap s 
: az ilyen borok egyáltalán nem kelendők, 
i *  A vidéki h ite ls z ö v e tk e ze te k  nagyobb  

h ite lm ű ve le te i. Az Orsz. közp. hitelszö- 
j vetkezet igazgatósága elhatározta, hogy 
kész közbenjárni, miszerint az egyes 

i régi szövetkezeteknél fennálló, s a szö
vetkezet szerény voltánál fogva talán 

j nem a szövetkezet keretébe való na
gyobb tartozások egészben vagy rész
ben jelzálogüzlettel foglalkozó nagy pénz 
intézetekhez vitessenek át, miáltal a 

, szövetkezet módot nyerne a rendelke- 
! zésre álló pénzt és hitelt szerényebb 
| vagyonú tagjai hiteligényeinek kielégi- 
i lésére felhasználni.

S ző lő - és b o rte rm e lé s i pá lyad ijak . 
Egy 300 koronás, egy 200, egy 100 és 
egy 50 koronás, tehát összesen 7, együtt 

i 800 koronára menő pályadijat tűzött 
j ki legközelebb a »Borászati Lapok« 
szerkesztősége a lapban közlésre alkal
mas szakcikkek és tárc ík megírására.

; Önálló, eredeti, lehetőleg ábrákkal il
lusztrált cikkekkel lehet pályázni a sző
lőtermelés, a borgazdaság, a szőlő- és 
bor értékesítése s forgalma köréből, 
vagy akár prózában, akár versalakban 
írott tárcákkal a szakmára vonatkozó 
szépirodalmi, vagy történelmi tárgygyal. 
A pályázat részletes feltételei a »Borá
szati Lapok« legközelebbi számaiban 
olvashatók. A pályamunkák 1900. évi 
január hó l-éig küldendők be zárt je
ligés levéllel a lap szerkesztőségéhez 
Budapest (Köztelek).

* A m este rség e s  borok készítésének 
és azok forgalomba hozatalának tilal 
mazásáról szóló 1893. XXIII. t.-c. vég
rehajtási rendelete értelmében az ellen
őrzési teendőket a jövedéki ellenőrzés 
és felügyelet alatt álló feleknél az arra 
illetékes pénzügyi hatóságok és közegek 
is kötelesek gyakorolni, illetőleg éber 
figyelemmel őrködni a felett, hogy az 
1893. évi XXIII. t.-c., illetőleg a végre
hajtási rendelet rendelkezéseibe ütköző 
italok se ne készíttessenek, sem pedig 
forgalomba ne hozassanak, egyúttal köJ 
telesek minden igyekezetükkel oda hatni, 
hogy az elkövetett kihágások felfedez
tessenek s az illetékes hatóságnak a 
kihágási eljárás megindítása végett fel- 
jelentessenek. A közel múltban lefolyt 
szüretre való tekintettel a pénzügymi
niszter körrendeletben utasította pénz- 
ügyigazgatóságokat, hogy az italmérési 
és kis mértékben való elárusitási enge
déllye l biró feleknél minél sűrűbben 
megejtendő váratlan szemlék alkalmával 
az idézett végrehajtási rendelet értel
mében feladatukká tett ellenőrzési teen
dőiket szüret alatt és az azt követő 
időben kiváló figyelemmel és teljes 
erélylycl foganatosítsák.

Ipar és kereskedelem.
x A fra k k o s  háza ló k . így nevezte 

el a »M. K. L.« pár év előtt azokat 
a kereskedelmi utazókat, a kik nem a 
kereskedőknek adták cl áruikat, hanem 
házról-házra járva, a nagyközönség kö
rében igyekeztek portékáikon túladni, 
jelentékenyen megkárosítva igy a he
lyi kereskedelmet, a mely sokkal hát
rányosabb helyzetben van, mert nagy 
b dtbért fizet, súlyos adókkal van meg
terhelve, stb. Az akkor indított moz
galom sajnos, eredménytelen maradt,

bármilyen nagy szimpátiával kisérte is 
az egész ország kereskedő-világa. Ered
ménytelen m iradt, mert annak a 30,(XX) 
kereskedőnek, a mely ez országban van, 
nem volt olyan közös orgánuma, a hol 
erejét központosíthatta volna; a 30,000 
ember hiába akart, hiába beszélt, mert 
nem volt egy közös tényező, a melyet 
a maga érdekében mozgásba hozhatott, 
a mely által erejét kifejthette volna. De 
ami akkor nem volt, az — ma sincs 
meg; a kereskedők országos egyesülete 
még mindig csak terv, vagy — hpgy 
őszintébben szóljunk — chimera. Épp 
azért keveset bízunk abban a mozga
lomban, melyet a kereskedelmi utazók 
ellen most egy vidéki kereskedő egy
let.: a sátoralja újhelyi kereskedelmi tár
sulat megindított. Ilyen kilátásokkal néz
het az Ujhelyből megindított mozga
lom sikere elé — a kereskedő világ. 
Szóval régi baj és nagy hiba, hogy ha- 

j talmas nagy testületek jogos és mél- 
j tányos követelései mindig oly nehezen 
i vihetők kereztül — dacára annak, hogy 
a nagy adóért a bajok orvoslását oly 
méltán elvárhatná minden polgár . . .

x H en tes - és m ó száro s ip a r. Egy elvi 
jelentőségű határozatot hozott közelebb 
a kereskedelemügyi m. kir: miniszter 
79688/VII1. 1899. sz. rendeletével. A 
kérdés az, szabad-e hentesiparral kap
csolatos mészáros ipar folytatására szóló 
iparigazolványt kiállítani. A budapesti 
mészáros ipartestület és a főváros ta
nácsa azt vitatták, hogy nem ; a keres
kedelmi miniszter pedig megállapította, 
hogy igen. A kereskedelmi miniszter 
döntése szerint az igazolvány a mészá
rosipar folytatására adottnak tekintendő 
s mivel a mészárosipar régebbi dönté
sek értelmében a hentesipar folytatására 
is jogosít, akár külön megjegyzés, akár 
a nélkül is szabad mészáros-iparigazol- 
vány alapján a hentesipart folytatni.

Kiadja :
A S Z E  R K E S Z  T Ö S É  G.

NYILT-TÉR.*)
A—»Z« f. hó—2§-én-megjelent szá

mában Hericz Sándor kocsigyártó úrtól 
eredő Nyilt-térre válaszom a következő:

Igazság, feltétlen igazság jelszavam ! 
Zavarosban nem halászni, s talpat nem 
nyalni.

Célom nem a »nagyközönség meg
tévesztése«, de igenis felvilágosítása volt 
az Ön részéről megtörtént eljárásról, s 
éppen azért »Győzelem és kudarc« cím
mel ellátott közleményem az utolsó be
tűig fentartom. Az ön által koholt dol
gokra pedig azt mondom:

Nem igaz, hogy azt mondta Biró ur 
hogy »majd irgalmatlanul fog tisztítani 
és seperni«, csak azt említette, hogy 
»seperni kéne.« Hálaistennek erre már 
szükség nincsen.

Nem igaz az sem, hogy azon 172 (?) 
tagból szavazott 24 között csak 4 — 5 
szavazatképes I Mert ha nem szavazat
képesek, miért lettek az önök által ki 
állított hivatalos liszta szerint szavazatra 
felhiva, illetve neveik felolvasva? Vagy 
ha Ön nem felelős a komplett Tisztáért, 
gyanúsítani tetszik azon tisztelt és te 
vékeny elnökségi tagot, ki azt kiirta ? 
És ha nem fizettek felvételi illetéket 
miért nem fizettek, s hogy került a 
szavazó lisztába a nevük ha nem fizet
tek, tessék csak utána nézni és elszá
molni a pénztárnok urnák az egyleti 
szolgával, kinél a nyugták állanak, ki 
fog tűnni, hogy 4—8 hónapja tagjai az 
egyletnek s felvételi dijaikat rég meg
fizették. Hivatkozva azonban úgy az 
alapszabályokra, mint egy régebbi al
elnöki választásra, azt hiszem szavazat 
képes 20 tagú közgyűlés is. De miért 
nem méltóztatik említeni, hogy a mini
mum 50 megjelent tag közül hány sza
vazott az Ön szája ize szerint?? És hol 
voltak az Ön lovagjai, hol bujkáltak az 
éji homályban? Miért nem merték Önt 
támogatni? Üres, igen üres frázisok az 
ön vádjai volt Elnök u r ! És ha nem 
tudja volt elnök ur, hogy Biró Pál ur 
miért nem fizetett hát megmondom: 
azért mert nem tartozott! nem úgy mint 
Ön, ki jó példával járván elől, ez egész 
évi tagságával hátrálékban van.

C R rovat alatt közöltekért a szerkesztő
nem felelős.
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