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Szüret kozódni, amiben nem látunk
egyebet, mint az osztrák biroda- j 

Haj, régi hires hegyaljai szü- lom nagyhatalmi állásának, kül- 
retek Ti országraszóló tanyái a politikai érdekeinek minden ja- 
csapongó kedvnek, a gondtalan vunkat, minden vagyonúnkat el-1 
jólétnek, a páratlan magyar ven- nyeléssel fenyegető idétlen rémét, 
dégszeretetnek. Ti megaranyozói Úgy vagyunk, mint szabadság-' 
az őszi hervadás méla poézisé harcunk végvonaglásában a küzdő 
nek, felviditói a madaraktól már honvédek: itt-ott még harcoltak, 
elhagyott, elnémult vidéknek. — még győztek, de megbénította 
I Iegedüszótól, víg magyar daltól, lelkesedésüket az a tudat, 
pohárcsengéstől hangos hegyaljai hogy hiába már minden Míg ők 
szüretek, hová tüntetek? csudákat müveinek, mig vérüket

Milyen más a képe ezeknek az ontva legyőzik, megszalasztják az 
uj szüreteknek. Ha felhangzik is ellenséget, addig a határokon 
egy két régi nóta, ha mosolyra özönlik be a muszkák áradata, a 
derül is néha a busuláshoz szó- melynek nem lehet ellentállní, a 
kott arc: milyen más most a mely biztosan el fogja seperni ezt 
hangulat, mint valaha régen! Mi- a titáni küzdelemben kifáradt ki- 
]yen~’ más szüret ez: szomorú or- esi honvédsereget, 
szágnak szomorú szüretje1 Mi is mig félő reménységgel

Hiszen, ha rósz is a termés,1 szűrjük hordóba a világ legjobb 
mégis csak adott az isten vala borát, tudjuk, hogy azalatt toly- 
micskét, amiből úgy-áhogy meg tón özónlik be a határon az olasz 
lehetne élni, meg aztán az idei bor áradata, amely aránytalan 
rósz szüretet majd kipótolja jő-. versenyével tönkre teszi, elnyomja 
vőre egy jó: máskor is volt már a mi borunk piacát, árát. meg
rósz szüret, mégse pusztultunk fojtja minden igyekezetünket egész 
cj bortermelésünket Hiába minden

Nem is az a baj: hanem az ,! küzdelmünk, minden törekvésünk, 
ho«y mindegy nekünk, akár jó a ezt az aránytalan versenyt nem 
borunk, akár rósz, úgyse tudjuk bírjuk, ki, emiatt válik értéktelenné 
eladni senkinek. Az, hogy más-: a mi kitűnő borunk, c miatt le- 
kor, ha rósz termésünk volt, vi- szünk kincsekkel a kezünkben kol- 
gasztalt a jövő reménye. He m ost: dusokká.
ki mer a jövőbe nézni? Mi a mi Es nincs kilátás, hogy javuljon 
jövőnk, az a máskor jó termés ! a helyzet, nincs kilátás, hogy a 
sel szép árakkal, nagy jövede- j  kormányunk, mint kötelessége 
lemmel biztató, mosolygó jövő ? volna, útját állja ennek a nnnd- 
Átláthatatlan, sűrű, ijesztő sötét- nyájunkat megrontó idegen ára
sé,, amibe léi a szemünk beha dalnak. Mert a kormányunk is 
tolni, amiben nem merünk tájé tehetetlen báb, engedelmes esz-

köz a nagyhatalmi állás ostoba, 
őrült agyrémének népeket pusz
tító átkozott kezében.

Rettenetes gondolat hogy míg! 
mi leszűrünk egy hordó igazi to
kaji bort, addig tíz hordóval 
hoznak be Fiúmén át olasz bort,; 
s ezt mind tokaji bornak fogják 
eladni a külföldön, olcsóbban 
mint mi adhatjuk s kiszorítják 
vele a piacról a mi jó borunkat, 
mint már eddig is kiszorították, s 
mi hiába termeljük keserves mun
kával a legremekebb nektárt, 
nem tudjuk eladni, nincs aki meg- 

I vegye.
Ez a gondolat keserűi meg a 

szüreti mulatságainkat. Jövőnknek 
ez a sötét bizonytalansága fa-! 

j  gyasztja meg a jókedvünket, né
mája el a víg zajt, a hegedű-

: SZÓt.
Sírunk, mert sírni még tudunk, 

j Nem sírni, de tenni kellene. Csak
hogy a tetteket elfelejtettük már 
régen Gyengék, gyávák, szolga- 
lelkűek vagyunk hozzá.

Búza. Barna.

A Dusa-hid ügye.
A buttkai Dusahid építésének lű- 

ress é vált ügyében az alispán má- 
sodfokulag helybenhagyta a főszol- 

| gabirónak lapunkban már ismerte
tett határozatát. Az ez ellen a 
buttkai biró és jegyző részéről be- 

I adott felebbezóst, amely megvilá- 
! gitja az egész ügyet, itt közöljük, 
csak azt jegyezzük meg, hogy má- 

■ sodfokon nem Matolai alispán mun
kája volt a határozat, tehát amit az 

; alispánról mond a felebbezés, az 
nem rá vonatkozik:

Tekintetes főszolgabíró U r!
A Dusa-hid ügyében f. évi 19007. 

sz. a kelt t. alispáni határozat el
len 11 rabul vak Pál és Szoták István 
képviseletében tisztelettel 

felebbezóssel
élek, a következők alapján :

I. Bár a t. határozat „immár jog
erősének mondja az elsőfokú hatá
rozatot. nem tekinthetem azt jog
erősnek. mert magából a t. határo
zatból kitűnik, hogy az elsőfokú 
határozatot megváltoztatta, s igy 
nem esik az 1901. XX. tcik 2. §-ának 
rendelkezése alá.

De ha mégis az alá vonnák, ak
kor kérem ezen felebbezóst az 1901. 
XX. tóikk d. §-án alapuló felülvizs
gálati kérőiemnek tekinteni, s mint 
ilyent terjeszteni a Nag^y méltóságú 

! kereskedelmi miniszter l ’r elé.
Abban a löszömben kérem ezt, 

hogy ez az ügy az 1K90. I. toikk 
alá tartozó ügynek tekintetik. Miu
tán a t. határozatok olyan zavaro
sak. hogy nem tudom kivenni, váj
jon nem kihágási, fegyelmi, vagy 
vízjogi ügynek tekintik-é ezt azt 
ügyet: tisztelettel kérem ezen ese
tek valamelyikében az illetékes har
madfokú hatósághoz terjeszteni ezt 
a felebbezóst, esetleg pedig a nagy- 
móltóságu. Közigazgatási Bírósághoz 
szóló panasznak tekinteni.

II. A t. határozat valósággal meg
döbbentett. s halomra döntötte min
den eddigi jogi fogalmamat.

Megállapítja, hogy a jegyző s a 
biró megakasztotta a Dusahid mun
káját, s ezért kötelezi őket a hát
ralékos hidmunkálat elkészítésére.

Kötelezni valakit valamire csak 
valamely jogcímen lehet. S a jog
címet mindig elő kell adni.

Itt se az I., se a II. fokú határo
zatból nem tűnik ki. hogy mi a kö
telezés jogcíme. Ezt tellát legfel
jebb sejtenünk lehet.

Én itt csak egy jogcímet tudok 
elképzelni: a kártérítés címét.

T Á R C A .
D a l .

— Angolból. —

Kék tg, borulj szeretve, 
Szelíden Ö fölé ;
Hajolj, rét szép virága 
Kis lábai köré!

Mert bű szeme kék. mint tiszta do- 
[riilt ég,

S hajnali fény: édes mosolya;
S mint enyhe tavaszszal a parkban 

[a rózsa,
l rgy pirul, ég az ajak bíbora.

Zöldelj te föld, előtte, 
Köszöntve Út, ha jő;
Füzért virágaidból 
Ne fonjon más, csak O.

*
Mert angyal e lány ; édes mosolyával 
becsalja az égből az angyalokat:
Es a szerelme virága örökké 
Él s élteti lantomon a dalokat.

I f j  Zsoldos Benő.

Az öreg Mohoray végrendelete.
A r első magyarországi Hírlap eredet; tárcája.

Az öreg Mohoray nagy psychlo- 
gus volt. Ezt ugyan nem tudta fe
lőle a világ, mert a világ nem lát 
be a vesékbe, mint a psyehologu- 
sok és különösen az öreg Mohoray,

: a világ csak annyit tudott Mohoray 
uramról, hogy van vagy kétszáz
ezer forintnyi vagyona s hogy egy 
csúnya, göthös vén ember, akit ma
holnap elvisz az ördög, s akinek 
senkije a világon, marad a sok 
szép pénz a fináncoknak vagy a 
papoknak. A világ ugyan nem fog
lalkozik psichologiával, az azonban 
mindenek előtt igen érdekes psieho- 
logiai kérdésnek látszott, hogy va
jon kire fogja hagyni az a vén ma
jom azt a rengeteg sok pénzt.

Mohoray uram pedig csak neve
tett a szakállába. S mikor valaki 
célozgatva emlegetett az öreg előtt 
holmi végrendelet félét, nagy titok
zatosan mondogatta: „Hm, hm. már 
mint az én vagyonom! Nem kerül 
az ebek luirminoadjára. Lesz annak 
gazdája. Nem is hinnék kifele. — 
Nagy meglepetés lesz még abból." 

í De többet nem lehetett kivenni 
| belőle egy betűt sem erről a do
logról.

Magában pedig imigy comfordált 
az öreg

— Milyen a világ! Lám, ha ne
kem nem volna ez a kétszázezer 
darab rongyos pengőm, a kutya se 
törődnék velem. így bezzeg jó bá
csi. kedves bácsi vagyok, legföljebb 
a hátam illegett mondanak el min
denféle vén majomnak. Es hogy sze
retnék kicsikarni tőlem, mit csiná
lok a vagyonommal, kire hagyom. 
Hogy velem mi lesz, a pokolban 
égek-e majd vagy a munyországban 
gyönyörködöm az angyalok seregé
ben. ezt ugyan egyik se bánja. — 
En persze legjobban szeretném ma
gammal vinni az összes takarék
betéteimet, de ha egyszer nem le
het. Es legjobb volna, ha úgy volna 
berendezve amott a temetőn túl is. 
mint itt e földön, hogy pénzért kap
hasson az ember mindent, mindent: 
kényelmet, élvezetet, egészséget, 
tudományt, szeretetet, még szerel
met is!

Es az öreg Mohoray végiggon
dolta nagy élvezettel, mennyi sokat 
élvezett ő mind e világi javakból a 
pénzéért. Még most is élvezhetne, 
ha akarna. I)o most már nem kell. 
mert a mi az élvezeteket illeti, ő 
legfőbb és egyedüli élvezetnek te
kinti a psichologiával való foglalko
zást.

Nincs is annál csodálatosabb, gyö
nyörűbb tudomány, kutatni az em
beri lelket. Nem hideg könyvekből

: tanulni, nem bolt hetüket vetni a 
papírra, de magát, az élő termé
szetet figyelni meg, kiszemelni 

jegyeseket, figyelemmel kisérni tet
teiket, behatolni titkaikba, elta- 

• lálni az érzelmeiket, gondolataikat. 
Nincs érdekesebb théma e nagy vi- 

i hígon, mint az emberi lélek.
Akinek pedig kétszázezer forintja 

van, egész könnyen foglalkozhatik 
psyehologiával Nem kell holmi csú
nya anyagi gondokkal elfoglalni az 
idejét, megtölteni az agyvelejét, 
sőt olykor egy kis áldozatra is ké
pes lehet a tudomány érdekében.

Még a halálával is egy érdekes 
psiehologiai kérdést akart fölvetni 
az öreg Mohoray. Ugyan mi lenne, 
ha ő azt a szép summa pénzt egy 
szép leányra hagyná. Egy szép és 
jó és Kedves, de mindenfölütt hozzá 
teljesen idegen, szegénysorsú leányra 
a kivel még tán életében se váltott 
egy szót sem. Itt, van pl. a szép Er- 
dev Ilonka. Úgy látásból megfigye
lésből ismeri csak. Gyönyörű gyer
mek. S a mi fő. tisztességes, eré
nyes. j óravaló hajadon. Nekie úgy 
sincs senkije e földön, mi lenne, ha 
a szép Erdey Jolánra hagyná min
den vagyonát ? Vájjon eltogadná-e? 
Mert ő csak egy pontocskát tenne 
be a végrendeletbe, csak azt hogy 
. , . és addig addig, hogy csakugyan 
megírta a végrendeletét eképon:

E f i j i u n k  *4- o l d a l .
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Kártérítést azonban jogszabályaink 
szerint csak bíróság állapit meg. j 
közigazgatási hatóság — kihágási 
iigvet kivéve — soha.

A tekintés Főszolgabíró urnák 
tehát nem tartozik a hatáskörébe e ■ 
kártérítésben való marasztalás.

Ha mint magánemberek ellen járj 
el a biró és a jegyző ellen, akkor 
csak azt állapíthatja meg, hogy a 
munka befejezése az ő hibájuk miatt 
késett, s a vállalkozót utasíthatja, 
hogy kártérítési igényét érvénycsit- 
hőssé bírói utón. de a kártérítésben el
marasztalni joga nincs.

Ha pedig mint tisztviselők ellen 
járt el ellenük, akkor először fe
gyelmi eljárást kell indítani, abban 
a kártérítési kötelezettséget kimon
dani, s feljogosítani a károsultat, 
hogy bíróságnál követelje a kár 
összegét. Így rendeli azt az 188fi. 
XXII. t. cikk. Gondolatnak is kép
telenség az olyan filius ante patrem 
hogy előbb marasztalja el kártérí
tésben a tisztviselőt, s azután in
dítja meg ellene a fegyelmi eljá
rást.

Az egész marasztalás tehát már ■ 
hatáskör hiánya miatt sem érvé 
nyes.

Ha kötelezünk valakit valamire, 
legalább is azt meg kell monda
nunk, hogy mi jogon, mi címen, 
micsoda törvény, rendelet, vagy 
más jogszabály alapján mondjuk ki 
az ítélkezést. Itt nyilván azért nincs 
ez kimondva, mert maga a tekintő 
tes Hatóság is tudja, hogy ilyen 
jogszabály nem létezik.

III. A kártérítés megállapított 
módja pedig olyan csodálatos vala
mi. amilyet nem hiszem, hogy pro
dukáltak volna még egyet, mióta 
jog és jogszolgáltatás van a vilá
gon.

Mert azt tudom, hogy a kártevő 
a teljes kárt s az elmaradt hasznot 
is köteles megtéríteni. De hogy a 
félbeszakított munka folytatását s 
bevégzését hogy lehet a félbeszakí
tás által okozott kár fogalma alá 
vonni: azt véges emberi elmém 
nem képes megérteni.

Ha félbeszakítok egy munkát, ab
ból kár lehet a teljesítési határ
idő elmulasztása miatt fizetendővé j 
vált kötbér, a vállalati összeg ké
sőbb való felvehetéséből előálló ka
matveszteség ; a félbeszakítás és a 
munka újra megkezdhetése idejében 
fennáMó munkadijak különbözet-e, s | 
ha ezekben marasztalta volna a te
kintetes Főszolgabíró Ur a bírót s 
a jegyzőt, legalább a kártérítésnek 
jog és józanész szerinti fogalmát 
helyesen alkalmazta volna. De amiért| 
én egy ház építését egy hónapra

Hagyom pedig az összes vagyono
mat Erdey Jolánnak, azért a sok 
édes csókért, a mit tőle kaptam." 
Soha egy szót sem váltott vele, 
nemhogy csókot.

Elfogadja-e majd azt a nagy sum
ma pénzt egv ilyen szövegű vég
rendelet után ? Magára veszi-e a 
bűn látszatát, ha cserébe kap egy 
nagy vagyont, de a becsülete Ifire 
csorbát szenved — ártatlanul. S ha 
igen. mit fog felőle mondani a vi
lág. Az lesz csak az érdekes plety
kasorozat, amit felőle ki fognak ta
lálni. Ezer tanú lesz rá. aki bizto
san tudja, hogy. szeretője volt a 
vén Ínyencnek. Es fog-e akadni, a 
ki elveszi feleségűi? Vagy .még 
csak akkor akad valóban? Es ha 
már akkor férjnél lenne, mit szólna 
az ura az ily végrendelethez. ? Ott 
hagyná-é a feleségét, vagy tán még 
ő ösztönözné, hogy fogadja el az 
örökséget, ha a neje nem akarná?

Terem tucscse.Jaz öreg Mohoray 
csak azt sajnálta, hogy a halála 
után legalább még egy fél eszten
deig nem élhet, úgy titokban, hogy 
ennek a gyönyörű kérdésnek a meg 
oldását élvezhetné. Ha legalább holta 
után valami bárányfelhőre ülhetne 
fel a lelke s pipázhatva nézdegél- 
hetne alá a földre, hogy mi törté
nik itt a szép Erdei Jolánnal, meg 
a nagy vagyonnal. De tudj’ Isten.

jogtalanul félbeszakítom, azért an
nak a háznak a felépítésére köte
lezni : ez tréfának is igen furcsa, 
komoly ítéletnek pedig abszurdum.

S ebből látszik, hogy milyen jó. 
hogy jogrendszerünk a kártérítésben 
való marasztalást nem hízza a köz- 
igazgatási hatóságokra. Ilyen atro
citások jönnének ki belőle.

Hát ha valaki bolondul felvállal 
egy 1000 forintos munkát 100 fo
rintért, s ón azt a munkát egy hó
napra megakas. tóm, akkor én le
gyek köteles az ö könnyelműségé
nek a levét meginni, s az 1000 fo
rintos munkát 100 forintért elkészí
teni? Ep jogérzékkel lehet ilyet 
kimondani ?

Világos, hogy az egész ítélet jogi 
képtelenség.

IV. Soha se ismerte el a biró és 
jegyző, hogy ők szüntették he a 
munkát. Sőt azt adták elő, hogy 
az ö első felfüggesztő intézkedéseik 
után Haidinger István újra elkez-1 
dette a munkát, s azután önként, a 
jegyző s biró minden közbelépése, 
nélkül hagyatta abba s bocsátotta 
el a munkásokat. Ezzel szemben 
Haidinger a tanúi s az eljárt elől-1 
járósági tagok nevei bejelentésére j 
fi napi halasztást kért és kapott ; 
vógzésileg. Ez ott van a jegyző
könyvben, nem lehet letagadni. S 
mégis a hat nap bevárása nélkül! 
minden hizonviték nélkül, másnap | 
már meghozta az Ítéletet a tekin-j 
tetes Főszolgabíró UY. S ez nem j 
Szibériában történt, hanem Magyar-: 
országon !

V. Tegyük fel: hogy bizonyítva j 

volna, hogy a jegyző és biró szün
tette be a munkát.

Akkor is az ő felelősségük lég- j 

feljebb 2 napra terjedhet, a további j 

késedehnezésért pedig a tekintetes! 
Alispán úr felelős.

Mert igazolva van, hogy ők azon
nal táviratilag  jelentették az alispán 
urnák az egész esetet. S ezzel min
den további felelősséget áthárítottak j 
az alispán úrra. Ha csakugyan olyan \ 
szörnyű jogtalanság volt a munka, 
betiltása, hogy most fegyelmi jár 
érte, akkor az alispán urnák- nem j 
lett volna szabad ezt a jogsértő in- j 
tézkedést tűrni, hanem azonnal táv
iratilag kellett volna a munka foly-! 
tatásának megengedését elrendelni. 
Ha nem tette, akkor ő felelős érte. 
s nem a közeg, a ki legfeljeb is j 

csak ideiglenesen, a táviratilag ér-! 
tesitett alispán rendelkezéséi;*; intéz-1 
kodéit.

A t. másodfokú határozat avval 
védi az alispán urat. hogy igenis j 
azonnal intézkedett, s ennek folytán

mi lesz, ha meghal az ember. Látja j 

e még aztán az élőket, tud-e felő
lük vagy soha többé. Itt a földön 
pedig senki se tudna c pompás psi- 
chologiai kérdés nyitját, senki se! 
tudná, mi igaz azokból a csókokból, 
mi nem. Ejh, gondolta az ör ‘g Mo
horay, én még életemben végire 
akarok járni. Meg akarom tudni, mi! 
lesz a halálom után.

Addig-addig, mig sikerűit mégis-1 
merkednie és négyszemközt beszél
nie Erdei Jolánnal. Akkor aztán 
feltárta előtte az egész helyzetet. 
Látja, monda, magára hagytam az 
egész vagyonomat, csak egy kis 
rövid megjegyzést fűztem hozzá. 
Egy ártatlan hazugságot, hisz ön tudja 
legjobban. Isten ments, ón nem kí
vánom, hogy csakugyan megtegye, 
csak a végrendeletben kell. hogy 
ott legyen. Ez már az én bogaram. 
Öreg ember, bolond ember. De ön 
legalább jól jár. Nos. elfogadja-e a 
végrendeletemet azzal akis megjegy
zéssel azokról a bizonyos csókokról ?

Erről a beszélgetésről, meg hogy 
mit felelt arra Erdey Jolán, sohsem 
szólt az öreg Mohoray senki előtt 
egy szót se. Annyi tény, hogy ha
zamén ve elővette a végrendeletét s 
kijavította ekképen : ..Hagyom pe
dig az összes vagyonomat Erdey 
Jolánnak, azért az egészséges po
fonért. a mit tőle kaptam.** — r.

a járás főszolgabírója egv hó alatt 
háromszor volt Butkán.

llát annál rosszabb. A tekintetes 
főszolgabíró úr tehát háromszor is \ 
észlelte, konstatálta egy hó alatt 
ezt a „jogtalanságot." Hát mért 
nem intézkedett mingyárt első ízben, 
mért nem intézkedett egyszer sem 
ennek az orvoslása, a munka foly
tatása iránt ? Mért csak a negyedik 
alkalommal jutott eszébe, hogy a 
munkabeszüntetés olyan súlyos hi
vatali vétség, ami az egész civilizált 
világon mindeddig ismeretlen s hal
latlan mérvű kártérítést von maga 
után ?

Hisz ő felettes hatósága a jegy
zőnek s bírónak. Tehát nem csak 
joga. de kötelessége is azoknak a 
helytelen intézkedéseit azonnal or
vosolni. 11a ezt nem tette, akkor az 
e miatti felelősségben az alispánnal 
ő is osztozik.

VI Illetve osztoznék, ha szó le
hetne itt felelősségről. De nem lehet, 
mert ha tényleg a jegyző és biró 
intézkedése folytán szünetelt volna 
is a munka, ez az intézkedés tel 
jesen helyes, jogos, sőt kötelesség- 
szerű volt.

A vállalkozó ugyanis, mint az 
ítéletekből kitűnik, a két meder kö
zötti szigetből akarta a hídfeljárók
hoz a földet ásatni.

A Ilid építésére vonatkozó, . • a. 
tisztelettel csatolt s a 2 |* a. sze
rint jóváhagyott s jogerős alispáni 
határozat 9. pontja szerint pedig »a 
feljárók feltöltéséhez szükséges föld 
anyag a téglavető pázsitján terme
lendő.«

Csodálom, hogy erről a határo
zatról h tekintetes Főszolgabíró s 
Alispán úr megfeledkezett. Mert 
különben nem mondanák azt, hogy 
joga volt a vállalkozónak a sziget
ből ásatni a földet,

Az a sziget Butka község tulaj
dona. Miután tehát a vállalkozónak ; 
a téglavető pázsitja volt föld-terme
lési helyűi kijelölve, a jegyzőnek! 
és bírónak nem csak joga. de küte-! 
lessége volt tiltakozni az ellen, 
hogy a község tulajdonát képező 
más helyről szedje a földet. A köz
ségi vagyon őrzésének kötelezettsé
gét mulasztották volna el. ha elnéz
ték volna.

S ezzel szemben rendkívül külö
nös a t. II fokú határozatnak azaz 
indoka, hogy nem kellett volna meg 
akadályozni ezt a helytelenséget, j 
mert a vállalkozónak kijáró loOOOl 
korona vállalati összegből a községi 
úgyis kártalaníthatta volna magát 1 
ért e.

Vájjon ha Rotschild báró elkez-1 
dené lebontatni a vármegyeházát, 
a tekintetes Alispán úr nem aka-1 
dályozná azt meg, mert, hiszen Rot-! 
sehildnak úgyis vau egy pár mil
liárdnyi vagyona, hát abból kárta-1 
lanit hat ja majd magát a vármegye?

l'gv-e hogv csak tréfa ez az in
dok?”

VII. Az is érdekes dolog, hogy a 
t. határozat értelmében a vállalko
zónak joga volt a földszedést min
den felügyelet s ellenőrzés nélkül 
végezni (mert hisz így ment az. 
mikor a jegyző, a határozat szerint 
jogtalanúk betiltotta.) A jegyző s 
biró ellenben csak a kultúrmérnöki 
hivatal vonalozása szerint, rétmus-

! tér kózbenjóttével csinálhatja ezt.
Hát miért van kevesebb joga a 

jegyzőnek, mint a vállalkozónak? 
Mért köteles ő rétmester közben jöt
tével dolgozni? Józanésszel ebből 
azt következtetem, hogy miután a 
jegyző most a vállalkozó teendőjét 
végzi, tellát a vállalkozó is köteles 
volt rétmestert alkalmazni. És így 
mégis helytelenül járt el, mikor 
rétmester nélkül dolgozott. A jegyző 
pedig jogosan cselekedett mikor e 
miatt tiltakozott a munka folytatása 
ellen. Mert tessék elhinni, hogy ha 
akármiféle rétmestert vagy akármi- 
féle szakértőt látott volna ott, nem 
ellenkezett volna, s csak azt nem 
akarta engedni, hogy ahhoz nem i 
értő közönséges kubikosok össze-! 
vissza turkálják a község földjét.

VIII. A most tartott vizsgálatnál I

kimondta ugyan Czakó Ignácz állam- 
építészi hivatali mérnök, hogy a 
híd melletti kettős meder egyesí
tendő. e végből a sziget részben 
kiásandó, s földjével a másik meder 
betömendő. De minderről a . * a. t. 
határozatban szó sincs, erről csak 
most intézkedik a t. I. fokú határo
zat. Még pedig teljesen illetéktele
nül. mert ez nem a Főszolgabíró 
úrhoz, s mint vízjogi ügy, nem az 
államépitési, hanem a kultúrmér
nöki hivatalhoz tartozik. Az e rész
ben a t, határozatban most előadót 
taknak tehát sem érvénye, sem ér
telme nem lehet

IX. Nagyon sajátságosnak találom 
egy útügyi határozatban azt a meg- 
rovási kalandot a jegyző modora s 
hangja ellen. Ez tán mégse tartozik 
ide. az ilyesmit a hivatal tekintélye 
érdekében is máshol kellene elvé
gezni. Különösen egy olyan jegy
zővel szemben aki 22 éve szolgál, 
anélkül, hogy csak egyetlenegy 
dorgálást is kapott volna, s akivel 
mint a körbeli községek képviselő
testületi tagjainak 4 . • a nyilatko
zata is igazolja, körének közönsége 
is teljesen meg van elégedve.

Még sértőbbé teszi ezt a jegyzőre 
az, hogv mind a két t. határozat 
újságban is megjelent, mint 5 ,|* és 
fi .; a. igazolom, még pedig a II. 
fokú határozat külünüsképen már 3 
nappal annak kelte után, s 2 nap
pal a jegyző kezéhez történt kézbe
sítése előtt, és igv egy 22 év óta 
becsülettel működő jegyző, aki el
len soha se volt még kifogás, aki 
most is mint azt hiszem, beigazol
tam. teljosen s kütelességszerűleg 
járt. el, a nyilvánosság előtt lett 
pellengérre állítva.

Bocsánatot kérek, de ezek után 
én sokkal több szenvedélyességet 
látok a két t, határozatban, mint a 
j e gy z ő eljárás á b a n.

Egyébiránt szerény meggyőződé
sem szerint a jegyző Lobkovitz her
ceg, vagy bárki más képviselőjének 
épen csak annyi hivatalos tisztelet
tel tartozik, mint akármelyik más 
községi polgárnak. Ezt hozza magá
val a jogegyenlőség, amelynek azt 
hiszem a tekintetes Főszolgabíró úr is 
Ifive.

Végűi megjegyzem, hogy az első 
felebbezés hangjáért s kifejezéseiért 
csupa kár lesz a jegyzőt s a bírót 
bántani, mert azt a felebbezést én 
adtam he, tehát tisztán csak én va 
gyök érte felelős.

Es az igazat megvallva, ha még 
erősebb kifejezéseket használna is 
valahol Szoták jegyző, nem csodál
nám. mert ilyen páratlanul helvte- 
len ítéletek felett lehetetlen el nem 
keseredni.

A nagyinéltóságu III. fokú ható
sághoz a t. határozatok megsemmi
sítése, a jegyző s biró felmentése 
iránt esedezem.

Tisztelettel:
H arb u lyák  Pál és S zo ták  Is tv án  nevében: 

D r. B úza B a rn a  ügyvéd

A muzsikális államvasutak.
Tekintetes Ruttkai Mór úrnak

Helyben.
Igen tisztelt Főnök úr!

Mindenekelőtt kijelentem, hogy e 
lap 11-iki számában megjelent. „A 
muzsikális államvasutak" című cik
ket én irtain. Hogy értesüléseimet 
kiktől szerzem, azt elmondani nem 
fogom, mert tudom, hogy a magyar 
kir. államvasutak bárminő alkalma
zottjának újsággal, vagy újságíróval 
ineg csak a legtávolabbi összekötte
tésbe lépni is tiltva van.

Ezek után, igen tisztelt főnök úr, 
legyen szabad a következőket meg
jegyeznem :

On az én minapi cikkemre a 7>a- 
lattanok és el lenbe ne k egész zuhata- 
gát zúdította le. Bár megnyugvással 
lehetett volna fogadnom az ön ta
gadásait! De sajnos, most is abban 
a meggyőződésben kell élnem, hogy 
a miket irtain, mind igazak. Mint
hogy pedig azt a sok tagadásba vett 
dolgot kifejteni, bizonyítani egy ru-
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vid cikk kereten belül nem lehet, 
bátor leszek egy egész cikksorozat- 
ban vazo'ni a munkások helyzetét s 
kimutatni felszólalásuk (-- mert hisz 
csak az ő panaszaiknak adok lian* 
got —) jogosságát és igazságát.

Még egvet, Főnök ur nem vette ész
re,hogy a minapi cikkk en az ön neve 
elő nem fordult. Én ; :.t. hittem, 
hogy a munkások mizériáinak, már 
amennyiben azok nem az általá
nos munkásviszonyok, hanem a hely
beli vezetés folyományai, — legna
gyobb részben nem annyira ön, 
mint inkább azok az okai, kiknek 
befolyása alól ön nem tudja, magát 
kivonni.

Nem is önt támadtam én, hanem egy 
helytelen irányt, értsenek róla, akik 
ludasok. Ha ön védekezik, önnel 
szemben mutatom ki, hogy a sok 
panasz igaz és alapos, — kár, hogy 
nem azok álltak elő, kik helyett ön 
a hátát tartja. Higyje meg, hogy 
engem egyéni ellenszenv sosem ve
zérelt s czélom egyedül, hogy egv 
helytelen irányzat megvilágításával 
törekedjem azon munkás polgártár
saim helyzetének a javítására, akik
kel, mikor az ő érdekeik megvédé
séről, az ő panaszaik orvoslásáról 
volna szó, sajnos, úgy látszik, senki 
sem törődik, csak mikor szavazata
ikra van szükség, akkor huzgálják 
őket jobbra is, balra is. Ha nem 
volna igazam, ha a hozzám érkező 
sok panaszhang alaptalan volna, ám 
tessék engem megczáfolni, én fogok 
legjobban örülni rajta. A múltkori 
ozáfolat adatai azonban meg nem 
nyugtathattak, mert az ott felsorolt 
számok, tudomásom szerint — téve
sek.

1.
»Nem igaz, hogy a zenészmunkás 

munkástársaival szemben előnyben része
sül,« Ezt írja a főnök úr.

lm egy példa :
A gyári munkások — az eszter

gát kivéve — csoportokban dolgoz
nak. A csoport együtt végzi a neki 
kiadott munkát, együtt kapja az az
ért járó összeget, melyet aztán nap
számaik arányában osztanak ki köz
tük. Például ha hatan dolgoznak 
egy csapatban s egynek közülök 2 
írt., egynek l frt. 50 kr., a többinek 
1 — 1 frt a napszáma, — ha például 
a közös szerzemény 300 frtot tesz 
ki, úgy ebből az első kap 80 frtot, 
a második 00 frtot, a többiek 40—40 
frtot. Az egyes munkások napszá
mait pedig a műhelyfőnöksóg álla
pítja meg.

Az igazság azt követelné, hogy a 
régibb, a nagyobb családé s főkép, 
hogy a munkáját jobban értő mun
kás kapjon nagyobb napszámot. A 
saujhelyi műhelyben azonban — ez 
a panasz — a napszám emelésénél 
nem azt nézik, ki a jobb munkás, 
hanem, hogy ki jobb zenész. És a 
a zenész, ha talán semmit nem is 
ért a munkához, több napszámot kap, 
mint a régi jó munkás. Pl. abban a 
csoportban, hol Polcz karmester 
van, Polczonkívül még egy, tehát 
két zenész van. (Radanovits). Egyik 
sem tanult mesterember, a munkát 
tehát nem értik, nem is érthetik 
úgy, mint a többiek.

Még is a csoportban ezeknek 
van a legnagyobb napszámjuk, da
czára annak, hogy a munkát jobban 
értő, többet dolgozó, a két zenész
nél sokkal régibb tanult mesterem
berek is vannak a csapatban. De 
mig a munkás hasztalan kér kunyo- 
rál évekig egy hatos javításért, ad
dig a zenész derűre borúra kapja azt. 
Vannak a gyárban 5—6 év óta dol
gozó mesteremberek, a kiknek eny- 
nyi idő óta nem adnak több, mint 
l frt. 20 kr. napszámot, a most leg
utóbb felvett zenészeket 1 írttal vet
ték fel s rögtön emelték a napszám- 
jukat 1 frt. 20 krra, pedig a mun
kához nem értenek, csak a többi 
munkásnak vannak kárára. Mert ha 
zenész van a csoportban s az nem 
tud dolgozni, hát dolgozik helyette 
a többi, de azért a közös szerze
ményből ő kap a legtöbbet. Nem is
merem Polcz karmestert s külömbon

igen derék ember lehet ő, de a mint 
mondják, nem tanult mesterember 
s igy a csoportban, melyben dől- 
gozi<, nem ér annyit mint a többi, 
üt ev óta van itt s a napszám ja 
1 Irt. 80 kr. Tessék felsorolni, hány 
öt éves tanult munkás van, a kinek 
1 írt. 80 kr. napszámja lenne? Olyat 
a ki tiz év óta dolgozik, tanult mi s
terem bor ügyesebb munkás, haszna 
vehetőbb, mégis talán 1 frt. 20 — 1 
frt. 30 krt ha kap, — tudok én fel
sorolni, ha kell egész csomót. A ze
nei tudományát akarják talán ho
norálni ? Ezért kap külön havi 20 
koronát. Kiilömben a munkásoknak 
nem volna kifogása az ellen, hogy 
Polcz és a többi zenészek magasabb 
fizetést kapjanak, de akkor adják 
azt nekik az államéból, ne az ő ke
serves közös szerzeményükből.

Ilyen dúsabban dotált zenész van 
vagy 20. Ha kell felsorolom őket. 
Kiváncsi vagyok, fenn tetszik e még 
tartani azt az állítását, hogy a ze
nész nem részesül indokolatlan előny
ben ?

Egyebekről legközelebb.
R osner Im re

A kivándorlás.
Igen érdekes felolvasásról adtak 

hírt a lapok a napokban. Dr. Thii- 
ring Gusztáv olvasott fel a kiván
dorlásról. s előadta, hogy négy vár
megyéből vándorolt ki az országban 
a legtöbb ember, s a négy közt is 
második helyen áll Zemplén.

Tehát csakugyan vezér vár megye 
mégis ez a mi megyénk. Vezérsze- 
repet visz a kivándorlás terén. Cse
kély 30,331 embert expediáit ki 
Amerikába rövid 20 esztendő alatt. 
S remélhető, hogy újabb 20 esztendő 
alatt már legalább 80,000 lesz a ki
vándoroltak száma, mert hisz ez a 
szám folyton emelkedik.

No, de sebaj, rendben megy itt 
azért minden. Mintaszerű rend van 
a közigazgatásunkban, kedvezőek, 
sőt rohamosan javulók a megélhe
tési viszonyok, mindössze csak egy 
izgága csőcselék elégedetlenkedik, s 
bizonyára ez az oka a kivándorlás
nak is,

Semmikép se lehet igaza Thir* 
ringnék abban, hogy a megélhetés 
nehézsége űzi Amerikába az embe
reket. Szó sincs róla. Hiszen pl. 
Ujhelyben — mint a mull megye 
gyűlésen is több kitűnő szónok ki
fejtette, — olyan nagy a gazdagság, 
úgy fejlődik a vagyonosodás, hogy 
már nem tud a polgárság mit csi
nálni a pénzével, hát erővel emeli 
a tisztviselők fizetését, csak hogy 
legyen kinek odaadni a sok pénzt, 
s egyáltalában olyan rózsásak az 
állapotok, az ipar s kereskedelem 
úgy virágzik, hog^ ha nem csapol
nák le egy kicsit adóemeléssel meg 
egyebekkel azt a nagy jólétet, hát 
gazdasági gutaütéstől lehetne tar
tani.

Így hát a szegénység nem okoz
hatja a kivándorlást. Más okának 
kell lenni. Vájjon nem az-é pl., hogy 
Ujhelyben nem láthatnak Kossuth- 
szobrot, hát kimennek Clevelandba 
megnézni ? Lehet!

A felolvasásról a tudósítás így 
szól:

A F e lv id ék  n ép fo g yása  és a k iván 
d o rlá s . Dr. Thirring Gusztáv, a főv. 
statisztikai hivatal aligazgatója „A 
Felvidék nópfogyása" cim alatt ma 
a Földrajzi Társaságban felolvasást 
tartott. Előadásában kimutatta, hogy 
az elmúlt busz év alatt a Felvidé
ken miként csökkent meg a népes
ség száma a kivándorlás által. 12 
vármegyének 2868 községe közül 
873-ban apadt meg a népesség, ezek
nek jó részében 20, 30, 40 száza
lékkal, sőt még többel. A legutolsó 
népszámlálás eredményei szerint e 
községeknek népcsökkenése ugyan 
csak 46000 lélekre rúg, de a felol
vasó kimutatja, hogy a fogyás sok
kal nagyobb. n  letűnt két évtized 
folyamán ugyanis a 12 felvidéki 
vármegyében a népesség természe-

| tes szaporulata, azaz a születések
ül k a halálozások feletti többlete 
460,IKK) lélekre rúg, de a népesség 
tényleges szaporulata csak 229000 
volt. úgy hogy 231000 lélek hiány
zik. Ez az óriási hiány a kivándor
lás eredménye. »Ha meggondoljuk, 
— mondja a felolvasó — hogy az 
utóisó húsz év alatt előállott s 459,906 
főre rugó természetes szaporulatnak 
teljes felét a kivándorlás emésztotte 
meg: sajgó szívvel keli konstatál
nunk, hogy honleányaink idegen ál
lamnak szülték, tengerentúli föld
résznek nevelték fel gyermekeiket.« 
Az előadó ezután a kivándorlás rész
leteire térve át( élénk színekkel festi 
azon közgazdasági és népesedési ál
lapotokat, melyek a kivándorlás ha
tása alatt a felvidéken előállottak : 
Sárosban, Szepesben, Abauj-Torná- 
ban és Zemplénben különösen súlyosak 
a kivándorlás következményei, mert ez 
a négy vármegye vesztett legtöbb 
lakót, Ugyanis nem számítva az is
mét visszatért kivándorlókat, Sáros 
vármegye egymaga 20 év alatt 
43,358 lakót veszített kivándorlás 
által, Zemplénmegye Jp,JJi-et, Abauj- 

I Torna 34.444-et, Szepes 33,326-ot és 
; IJng 20,531-et. Árvában, Gömörben 
és Trencsónben a néphiány 10—15 
ezer főre rúg, a többi vármegyében 
kissebb : de az utólsó nehány évben 
mindenütt fokozódott a kivándorlás 
miként a kiadott útlevelek száma 
igazolja.

A felolvasó azzal fejezte be mind
végig érdekes előadását, hogy a ki
vándorlás kérdése a megélhetés kér
dése. A nemsokára tárgyalás alá 
kerülő kivándorlási törvény sok üd
vös intézkedést tartalmazhat, de 
mint minden hasonló törvény, mégis 
csak félrendszabály lesz. A kiván
dorlás ellen közvetlenül foganatosí
tandó intézkedések a kivándorlás 
nagy kérdésében általában egészen 
másodrendű jelentőségűek. A kiván
dorlás csak szimptomája más bajok
nak, orvoslása tehát csak úgy kép
zelhető, ha a szimptómát előidéző 
bajokat szüntetjük meg.

Kossuth szobra.
Örömmel és elégtétellel jelentjük, 

hogy az újhelyi Kossuth szobor 
ügyében még mindig nem történt 
semmi. Nagyon helyesnek találjuk 
ezt. mert csak igazságos és követ
kezetes eljárás, ha a leglebanczabb, 
Kossuthot legkevésbbé tisztelő vár
megyében nem sietnek szobrot állí
tani Kossuthnak. Nem is kell. egy
formán kellemetlen volna az Kos
suthra is, meg a vármegyére is.

Kérjük a megyei szoborbizottsá
got, legyen szives csak ezután is 
megmaradni a most követett tótlen- 
ségi álláspontján. Ne csináljon sem
mit. A közszellem felébredése nél
kül úgyis csak egy ércbe öntött! 
hazugság lenne itt Ujhelyben az aj 

i szobor: olyan, mint mikor a fari- 
j zeus gyertyákat vesz az oltárra, 
vagy mikor a meggazdagodott uzso- 

! rás feszületet állít.
| El fog jönni már nemsokára a köz- 
j szellem felébredése : el fog jönni, 
mert ol kell jönnie. S akkor majd a 
megjavult, a magyarabbá lett nem
zedék biztosan felállítja majd azt a 

, szobrot, amely ogy őszinte közön- 
I ség igaz érzelmeinek a megtestesí
tője lesz, nem a képmutatás kegye
letien hazugsága.

HÍREK.
K irend elés, Nemes Andor tokaji 

kir, aljárásbiró a szerem.si kir. já
rásbírósághoz ideiglenes kisegítő bí
róul kircndeltetett

—  A ndrássy  Dénes g r ó f  újab
ban is fényes jelét adta áldozat- 
készségének, midőn a múlt na
pokban uradalmi igazgatója Su- 
Ivovszky István utján saját és neve 
nevében a gálszécsi járási kórház- 
egyesületnek kétezer koronát kül
dött és ezen összeggel adományát

négyezer koronára, a z a z  á g y  a la 
pi t\ anyuvá egészítette ki.

— R efo rm ác ió i em lékü n n ep é ly  lesz
október 31-én, vagyis pénteken d. 
u. 5 órakor az ev. ref, parókia ta
nácskozó termében. Az ünnepély 
műsora a következő :

1. Gyülekezeti ének. 2. Ima és 
megnyit > beszéd. Tartja Fejes Ist
ván ev. ref. lelkész. 3. Felolvasás. 
Tartja Korbély Géza ág. hitv. evang. 
lelkész, 4. Fohász Kuhntól. Előadja 
Szalay Béla vezetése alatt a vegyes 
énekkar, melynek tagjai Spillenberg 
Sarolta, Szmik Margitka, Szigethy 
Lvdia Nagy Margitka, Barcsik Mar
gitka. Szép Ilonka. Mester Dezső, dr. 
Piskóty Ferencz, Lábos Béla, Csizy 
Béla. A sóló részleteket Mester Ist
ván né úrnő fogja énekelni. 5. Sza
valat Harsányt István s. lelkésztől- 
(). Férfi négyes Bethoventől. Előad
ják dr. Piskóty Ferencz, Mester De
zső, Lábos Béla, Csizy Béla. 7. Sza
valat Hányák Irén polg. isk. növen
déktől. 8. Gyülekezeti ének.

—  Kossuth L a jo s  kút S á ro s p a ta k o n
Egy vállalkozó, Zalai István monori 
lakos és egy részvény-csoport azt a 
célt tűzte maga elé, hogy Sárospa
takon a Kossuth-utcán, a Kossuth 
Lajos emléktáblával megjelölt ház 
előtt, egy fúrott közkutat létesít 
Kossuth Lajos-kut elnevezéssel. A 
részvények ára 40 korona. A kutat 
35 méterig 1300 koronáért készíti a 
vállalkozó, aki azonban csak akkor 
kap fizetést, mikor a kút elkészült s 
elegendő és jóízű vizet szolgáltat.

—  A kassai k é p k iá llitá s  m egny itása .
Vasárnap délelőtt tizenegy órakor 
nyílt meg Kassán a Nemzeti Szalon 
képkiállitása. A kiállítást Kassa és 
környéke egész társadalmának je
lenlétében Takács Menyhért jászói 
prépost, főrendiházi tag nyitotta 
meg, magasszárnyalásu ünnnepi be
szédben méltatva a kiállítás jelen
tőségét. A fővárosi vendégek so
rában ott voltak : Ernst Lajos, a 
Szalon ügyvivő igazgatója. Giczoy 
Lajos min. titkár, dr, Rózsa Miklós, 
a Magyar Szalon titkára, továbbá 
Csók István, Katona Viktor, Zemp
lénéi Tivadar, Ecsi Ferencz József, 
Kezdi Kovács László, Egerváry Po
temkin, Petrányi Miklós, Rubovics 
Márk festőművészek, Istók János 
szobrász és még számosán. Délután 
egy órakor a fővárosi vendégek 
tiszteletére bankot volt a Schalk- 
házban. Este a kassai hírlapírók Fé
nyes Samuval az élükön bohémestélyt 
rendeztek, amelyen a fővárosi ven
dégek nagy ünneplésben részesül? 
tek.

—  Ö ngyilkosság. Homonnán Szabo- 
lyevits Vladimir csendőr tiszthelyet
tes tegnap reggel 7 órakor önkezű
leg vetett véget ifjú életének. Ta
karítónője reggel 7 órakor éppen 
be akart menni a csendőrtiszthelyet
tes szobájába, hogy szokott reggeli 
teendőit végezze, mikor a külső 
szoba ajtaján benyitva, fegyvordör- 
renés hangzott ki a szobából. Ijed
ten nyitott a szobába, hol iszonyú 
látvány tárult elé. Szaboiyevits vé
rében fetrengve, haláltusáját vívta. 
Halálát táviratilag tudatták Baján 
lakó édes anyjával, özv. Szabolye- 
vits Mihálynéval, ki a jobb remé
nyekre jogosító, öngyilkos fiatal 
ember hulláját haza Bajára szállí
totta. Az elhunyt Homonna társa
dalmi életében közkedveltségnek 
örvendett. Halála okát nem is sej
tik, ő maga egyik barátjához irt 
hátrahagyott levelében életuntságról 
panaszkodott.

—  B a le s e t. Majdnem végzetes bal
eset érte Kecskés György tokaji 
hentest e hó 20-án amint Tímárról 
hazafelé jövet a Tiszán átakart jönni 
csolnakkal. A viz ereje erősen him
bálta a könnyű járművet, a jó kedvű 
hentes fejjel belezuhant nyomtala
nul eltűnt a habokban. — Utitársai 
már lemondtak róla, midőn 1—2 óra 
múlva, átázva, mint egy fóka, sze
rencsésen partra mászott hozzátar
tozói nagy örömére.



— A tél igtin szigorú le8Z. Lega- tök pedig előbb kaphatnák meg vajon van-e kedve <il most újból Kgy-egv gazdagon illusztrált kötet
lább ezt jósolja Ledoehovazki bécsi hírlapjukat, mint a mostani rendszer kiutasítani. A/ igenlő válaszra a ára díszes lelborkdt^hen ll> korona, 
professzor. A mostani tél minden mellett, a melynél a sok fölöslegessé cigány Kiv.-zakui hasba lőtte, ki •füzetenként i> kapható t »0 fillérjével, 
valószínűség szerint a leghidegebb váló munka, lebélyegzés, a példa- mo.-t élet halál kozott lebeg. A tel- Megjelen mimlen heten »•gy liizi't, 
és legszigorúbb lesz. — mondja a nvok szétosztása, rendezése hátrál- te>t a esendorseg letartóztatta «*s a Kapható a kiadóknál <h<*vai lestve 
tudós tanér — melyet 50 év óta tatja a gyors kézbesítést ‘varaiméi kit járá>biroság ellene rek Irodalmi Inte/et l\i*szvenytar>a
láttunk. El kell készülve lennünk a — Spitz Dávid >zőlötu!ajdono> f. szándékos emberölés ki>erlete miatt ság Budape.»t. ' Ul. I lloi-ut IS. >/..) 
legjegesebb szelekre és a legbősé- hó 29-én megkezdte a szüretelést megindította az eljárá>t. s minden lmzai kőin \ kmeskede.s ut-
gesobb havazásra. Vendégszerető polgártársunk ez utón j 70 Oroszországnak a világtörté- Ja,,> *lav‘ reszletlizetesre is.

— A ITU>QyorÓ8kaÍ cementgyár tu- is tudatja a nagy közönséget, ho^v ; 111,jom|)o való beleszólását kezdi raj- . . ,
lajdonosai Benczúr és fiai cement- vendégeket szívesen lat. moliti a Nagy Képes Világtörténet Maüotu aj onos.
áruk feldolgozását határozták el és — Rendelet a sérült bankjegyek 170. füzete. Ez a hatalmas nép, melv L A N D E S M A N N  MIKSA  
e végből Nagy-Mihály bán egy gyár tárgyában. Az Osztrák-Magyar Bank nagyságára fél Európával vetekedő
felállítását tervezik. Ezen ügyben a főtanácsa f. évi szeptember hó 25-én gazdag mezőit és jóghoritotta rónáit
N.-mihályi Takarékpénztárban nem- tartott üléséből a használhatatlanná hikja. a természetes. >zinte állati erő- u p  p »
régiben értekezlet volt, melyen töb- vált vagy sérült 1902. évi kiboc&á- nek felülmúlhatatlan képe. Nemzeti ( \  A M f l f C
ben vettek részt. Az értekezlet el- j tású 100 koronás bankjegyek kiese- karakterében meg van éghajlatának J | y  j
határozta, hogy mielőtt ezen ügyben j rélése, illetőleg részleges megtéri- zordon egyhangúsága, egének borult
ál! ást foglalna, az eszmét a város I tése tárgyában az alábbi szabáíyza- sága. Annyi erő és nyugalom van a csör<rő-regmeczi
és vidék közönségével ismerteti és j tót határozta el. A véletlen folytán penne. mint a Volgában, az ő nem- * 1 ‘
a viszonyok felől alapos tájékozást használhatatlanná vált. bemoeskolt Zl>ti folyósukban, mely széles medre- uradalomban, az 1 0 0 3 .  Í1V W  
szerez. bankjegyeket a beváltásra csak ak- i)en lassan hömpölvgeti iszapos, szőke . r  ̂ ,

— Hirlapszállitás cimszalag nélkül. kor fogadhatják el, ha azoknak va- habjait. Ez a hatalmas nemzet méltó JU H  11(11 ' L l belépésre.
A budapesti posta egyik tisztje ér- lódisága kétségtelen. Ellenkező eset- uralkodót nyert végre Katalin ezár- értekezhetni lehet a csöiWíi
dekes tervet dolgozott ki. a mely ben a bankintézetek a pénzt a becsi nőben, kit Nagy Eridrik nem Inába " *
szerint ezentúl címszalagok nélkül központi pénztárhoz tartoznak be hasonlított Kenő görög császárnéhoz uradalmi intézetnél, posta és vasúti 
szállíthatná és kézbesíthetné a posta küldeni. Ha a bankjegyek szán de- Medici Máriához : trónját férjének | p ... »
a hírlapokat vidékre. A hírlapok kosán is lettek megváltoztatva <*s rokonának holttestén építette fel. j allomas '-soi^o.
előfizetőit ugyanis az egyes posta- ennek folytán nem használhatok. Egészen magaslatán állott kora mii- ____ _________________
hivatalok — a kiadóhivatalok értő- de nem hamis pénzek, úgy a pénz- vcltségének és nagy súlyt helyezett
sitése szerint — nyilvántartanák s intézetek 10 fillér kezelési költség iirra hogy folytonos összeköttetésben • £  esetleg- két fiatal intelligens
ehhez képest a meghatározott számú ellenében kötelesek azokat beváltam, legveh a franezia irodalom legfőbb
példányokat az egyes előfizetőknek \ Ha.a bankjegyekből egyes részek képviselőivel, különösen Voltaireel CAffÁft
rövidesen, minden boríték vagy cím- hiányoznak, úgy akkor csak avval és Diderotval. Iái volt határozva K C lE SK E vO ^SB U vU
szalag nélkül kézbesítenék. Az úji- összeggel váltatnak be, mely a európaivá tenni Oroszországot nem r ,
tás kiterjedne még arra is, hogy a bankjegynek sértetlen részeire esik. j ,.Sak hatalmi tekintetben, hanem mii- ki :i fa s z e r  és csem ege s za k m a
hírlapokra jövendőben ne postautal A darabokra összetépett bankjegyek,; vétségre nézve is és legalább sze- j)an  j£rtaSi f i z o U i l d l i  vagy 
ványon, hanem a postatakarékpónz- melyeknek értéke ki nem szabható, niélyes eljárását tekintve humánusabb ' /  • 1 u  a „ r p  /
tár útján történjék az előfizetés. a bank bécsi központi  ̂ pénztárához volt. mint bármely előbbi fejedelem. ClCCCMuCV J.-Í belépésre e vt
úgy, hogy az egyes postahivatalok küldendők be értékesítés céljából. || Fridiik és József mellett ő lég- tétnek.
a hírlapok előfizetőinek pontos név- — Hasba lőtte. Kvasóczon október kitiinőbb képviselője a felvilágosodott i " / í l n
lajstromát tudnák s ezt a kézbesítés hó első napjaiban Kreszák János absolitismusnak. Katalin czárnőről • a IVi l l nUl i L
új módjánál fölhasználnák. A re- ottani gazda a korcsmából kiutasi- szól a Nagy Képes Világtörténet most fííszer-. csemege- és papir-kereskedésében
form azt eredményezné, hogy a tóttá Danyó János cigányt, láz megjelent 170. füzete. Lőcsén (Szeposmegye.)
posta és a hírlapok kiadóhivatalai utóbbi hazament, csakhamar azon- A 12 kötetes nagy munka szer-
gyorsabban és kissebb munkaerővel j bán visszajött forgópisztolylyal a kesztője Marczali Henrik, egyetemi Af
végezhetnék teendőiket, az előfize- kezében s kérdőre vonta Kreszákot, tanár, ki egyúttal e kötet Írója is.
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