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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IZERKE8ZTO8ÉG:
Hova a lap »xallemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utoza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . .4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre 1 frt. i

Egye* szám ara |o kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Társadalmi hiénák.
Ha a világ-históriát, vagyis a világ iisz- 

szes népeinek összes történetét olvassuk, azt 
tapasztaljuk: hogy minden századvég vala
mely uj eszméket Írván zászlajára, azokat 
követni, azokat diadalra juttatni is akarta.

Ha csak az elmúlt századvég irtózatos 
küzdelmét tekintjük is, borzadálv futja át 
egész valónkat, láttára a legborzasztóbb öl
döklésnek, melyet az „emberi jogok kijelen
tése*, hangzatos jelmondat alatt véghez vittek.

Ma, mikor a 19-ik század végén vagyunk, 
ismét egy uj eszme hatja át a népeket, mely 
eszmét lelketlen emberek hirdetnek a magvar 
népnek azért, hogy azokat, a kik felülnek ne
kik kizsarolják, hogy aztán mikor a tiszta 
vizet, vagyis a magvar nép tiszta romlatlan 
erkölcseit megzavarták, annál könynyebben 
halászhassanak a zavarosban.

Ez az uj eszme, mely arra van hivatva, 
hogy a magyar munkás-nép fejét megza
varja, a mely aranyhegyeket Ígér, de azt 
soha meg nem adja, a szoczializmus, mely 
veszélybe fogja sodorni azokat, kik hisznek 
benne.

Mert mi az a szoczializmus, a mit azok 
az izgatók hirdetnek ?

Vagyon egyenlőség? No jó! 'legyük fel 
azt, hogy ma a vagyont felosztjuk egyfor
mán. Péter annyit kap. mint Pál. Igen ám. 
de Péter nagyon szereti az italt. Pál meg 
egy-két porczióval beéri; Péternek elfogy a 
pénze, mert a korcstnáros zsebébe vándorolt. 
Pál felesége meg a ládafiába rakja a sok 
szép koronákat. Már most jön a tél : kenyér 
is kell, gúnya is kell a gyerekeknek. Pedig 
már Péternek nincs pénze. Mit csinál? Oda 
megy Pálhoz és azt mondja neki: „Vedd meg 
az egyik darab földemet.“ Pál megveszi.

T ARCZA.
Az orosz nőkről.

Patriarclialis életet élnek még az. orosz parasz
tok ; a fiatal ember, ha házasodik, nem alapit tűz
helyet, hanem ott marad az ősi házban, szülei 
mellett. Az öreg szülök, ezek fiai a feleségeikkel 
és kiesebb nagyobb gyermekeikkel mind együtt 
vannak az „izbá*-ban és a hosszú téli éjszakákon 
ott hálnak nagy össze vissza a nagy tűzhely körül. 
A fiatal férj, feltétlen engedelmessé-gel tartozik a 
családfőnek, az öreg pedig, a ki korán nősült és 
már após, mikor még negyven éves sincs, olyan 
jogokat gyakorol családja tagja felett, mint a pat 
riarchalis fiildesur a jobbágya fölött. Es ha a me
nye m gtetszik neki, a férj a ki talán alig van 
húsz éves, nem tehet ez ellen kifogást. A fiatal 
menyecske védtelen a vén patriarcha esetleges 
enyelgéseivel szemben.

Ha ellenszegül, hát a patriarcha egyszerűen 
megveri.

A férje egyébiránt kétszeresen is megveri 
és a magyar menyecskének az a mondása, hogy 
„az uram nem szeret, mert még nem vert ineg“ 
— voltakép Oroszországból jött el hozzánk, a hol 
ezt a mondást már egy tizenhetedik századbeli iro 
szedte fel a nép ajkairól.

„Szeresd a feleséged, mint a lelkedet és po 
rold mint a subádat* mondja az orosz közmondás. 
Ralston, az orosz közmondások gyűjteményében 
más ilyféléket is jegyzett fel: pl. „A szabadság 
elrontja a nőket*; .ha a nő nagyon szabad, a férj 
meg van lopva** .* n jó térj ütéséi nem soka tájnak.

A népdalban is sokszor van szó erről a ve 
résről. .<’» szeretett, édes férjem, — énekli a nép
dalban az uj menyecske — ne verd a feleséged 

Nos! Tavasszal osztozkodtak és a következő 
télen már nem bírnak egyformán.

Hát meddig tart ez a vagyonegyenlő- 
ség? Mindössze egy nyáron át!

De hat lehet-e egyáltalán még gondolni 
is azt a vagyou-egvenlőséget ? Nem. Ennél 
nagyobb képtelenség nincs a világon. Ve
gyük a másik esetet. El van osztva a fold, 
a termést behordták s valamely szerencsét
lenség folytán Péternek megég mindene. 
Nem marad annyija, hogy elvetni tudna, nem 
hogy még éljen belőle. Már most elvesszük 
Páltól a felét, hogy Péternek is annyin le
gyen. De hiszen akkor azért Pál fog hara
gudni, mert ő is csak annyit kapott, mint 
Péter.

Menjünk tovább, a gyermekek felnőnek. 
Péternek csak egv fia van, Pálnak meg hét. 
Péter (iának megmarad a 4 hold földje. Pál 
fiai meg heten osztozkodnak a 4 holdon. 
Akkor megint össze kell zavarni az egészet, 
és újból mérni.

Ibit aztán ki megy bele ebbe a bolond 
históriába? Nem lesz itt annyi idő se akkor, 
hogy elvessünk, meg arassunk, mert az egész 
életünk csupa mérésből fog állani.

De meg aztán ki lesz az a bolond em
ber, hogy csak egy kocsira való trágyát is 
vitessen a földjére ? Mert sohasem fogja 
tudni azt, meddig lmja ő azt a földet, más
nak pedig csak nem javítgatja.

Magyarok! Munkások! Ne hagyjátok 
magatokat ehimitani azoktól a világesalók- 
tód, kik azért biztatnak benneteket, hogy a 
pártkasszába befizessétek az 50 krajczár tag
sági dijat. Tudjátok-e hol vau az a párt
kassza? Azoknak a világcsalóknak a zsebé
ben. Azért járnak ők vidékről-vidékre. mert 
a munka bűzös nekik, igy pedig’ vagyont 
gyűjtenek össze a ti filléreitekből, hogy az

ok nélkül, no verd, ha nincs rá nagy ok. ha nem 
követett el nagy vétséget, mert távol van az én 
szeretett atyáin, távol van az én jó anyám, nem 
hallhatják szavamat, nem láthatják égő könnyeimet41.

A muzsik igen csodálkozik, ha valakinek ki 
fogása van ellene, mikor ő a feleségét veri. 
„Ez az én feleségem, az én jószágom41 . . . . „Ha 
öt nem, akkor hát kit szabad megverni?- — ezt 
feleli, ha kérdőre vonják.

Bjelinszki szerint az orosz paraszt a nejét 
igazi háziállatnak tekinti; mikor feleséget választ 
csak hozományát nézi vagy azt, hogy jól dolgozik-e 
és ezen felfogáshoz képes bizonyos orosz vidéken 
még ma is megvásárolja. vagy akarata ellenére 
megszökteti, hogy megtakarítsa a pénzt.

„A századok múltak, mondja Nekraszotf, a 
nagy népköltő; minden a boldogság felé törekedett; 
minden megváltozott, csak a muzsik feleségének 
a sötét sorsát felejtette el a jó Isten megváltoz
tatni* . ... Az Isten elfeledte, hogy a női job
bágyak felszabadításának kulcsait hová dugta.

A régi nászdalokat, melyekben az ara oly 
megindifóan panaszolja el félelmét az idegen tatár 
vagy litván rablótól, ki elragadta őt családjától, 
ma is ép oly bensőséggel én* kli a fiatal orosz nő, 
mint régentr ; ma is sírva gondol arra, hogy el 
Kell hagyni a szülői házat, a hol pedig sokszor 
ugyancsak durván bántak vele ; egész fiatalon el 
kell mennie egy idegenhez, a kit a család örege 
tukmál rá és a ki csak őt munkaeszköznek tekinti. 
- Statisztikai adatokkal van bizonyítva, hogy a 
férjgyilkosság sebe1 sem oly gyakori, mint Orosz 
országban.

Háromszoros „ Ival nehezedik az orosz nőre 
a byzanczi, tatár és moszkva hagyomány és a 
liberális közvélemény évszázados erőfeszítései szik
lányit se könnyítőnek e sokat szenvedett martyr 
bajain.

tán kinevessenek, mikor rászedtek benne
teket !

Nem magvar embernek való ez. Hisz 
már a neve mutatja: szoczializmus. l’gy va
gyunk mi ezzel, mint az egyszeri német, 
mikor paprikás szalonnát evett és megbetege
dett tőle. Így jár vele a magyar nép, mert 
ez nem a gyomrához való. De hát nézzük 
azt, mi baja van a magvar munkás népnek? 
Nem talál munkát az, a ki csak akar dol
gozni? Nem fizetik meg a munkáját? Nem 
védelmezik meg a hatóságok a munkást a 
roszakaratu földes úrral szemben ? Csak azok 
állíthatják ezt, akik nem akarják belátni, 
hogy igenis minden lehetőt elkövetnek, a 
kormánytól kezdve le az utolsó hatósági 
emberig a munkások érdekében.

Hát mi a baj ?
Megmondjuk azt is. Sok az olyan em

ber, aki dolgozni nem szeret, aztán vannak 
olyanok is, a kik az ilyen embereket fel
használják a maguk czéljaira. Azt mondják 
nekik : légy szoczialista ! nem lesz más dol
god, mint ámítani a jóhiszemű embereket, s 
azért megfizetünk !

Ezeket aztán elküldik előre, azokkal az 
újságokkal, inelvek tele vannak a legosto
bább dolgokkal. Es mikor ezek a miliasznák 
felbujtották a népet, akkor jönnek az igaziak, 
a kik aztán szedik a pénzt, vagy mint ők 
mondják, a tagsági dijakat. Kosz kabátban, 
rósz kalapban, olyan siralmasan néznek ki. 
mintha betevő falatjuk sem volna. A nép fi
zet. mert ntegigérik nekik a föld felosztást. 
Aztán összeszedik a pénzt és viszik a párt
kasszába. De Imi van az a párt kassza ? A 
kávéházban. Mert a mint felérnek Buda
pestre, levetik magokról az ócska gúnyát, 
felveszik a magastetejü kalapot, az uj ruhát. 

| nagyot nevetnek a markukba, hogy a jó

Az emanczipáczió által felszabadított nép, 
nem érezvén a foldesur kancsukáját. Ilistül és ha 
renyhegése miatt bajba jön, pálinkába fojtja buját. 
A szeszes ital napról-napra növekedő mérveket 
ölt, a kabakok száma szaporodik és a nyers tömeg 
nyersebb, vadabb mint valaha volt. Es aki máson 
gyakorolja erejét az elvadult paraszt, mint a sze
rencsétlen asszonyon, a kit a sors kiszolgáltatott a 
hatalmába ’

Panaszra ritkán megy a parasztnő. mert, ha
bár a békebiró börtönre, a kerületi hatóság testi 
fenyítésre Ítélheti a zsarnok férjét, ez csak növeli 
a nő baját, mert a férj büntetésért rendesen a ne
jét fakultatja ineg. A bírák egyébiránt maguk se 
jobbak a vádlottaknál és ezért rendesen ezeknek 
pártjukat fogják. A kerületi biró, messze van, a 
békebirónak meg nincs hatalma. Csak ha nincs 
már a testén egy egészséges hely, ha össze-vissza 
van verve, el van lepve kék foltokkal, sebhelyek
kel, akkor in* gy panaszra a bíróhoz az orosz pa- 
rasztnő.

Moszkva környékének egyik békebirája a 90 
falura terjedő kerületében tett egyik kőrútján oly 
megdöbbentő tapasztalukat tett, hogy szükségesnek 
látta nyilvánosan felszólalni és felhívni a közvéle
mény figyelmét az orosz népélet e szomorú árny
oldalára. (’zikke, mely egv moszkvai jogi folyói
ratban, a „.luridieseszky Viesztnik“-ben jelent meg, 
szörnyű részleteket mond el azzal a körülményes 
séggel. azzal a photographiai hűséggel, melylyel a 
realisztikus orosz írók népük életét ecsetelni szok
ták és a inelv jobban hat, mint a legbölcsebb el
mélkedés. a legékesebb frázis.

Egyes, apró esetek ezek, melyeket nálunk a 
törvényszéki reporter érdem* snek se tartana fel
említeni ; az .apró hírek* rovatában mákszemnyi 
betűkkel ssedetnék ki, ha épen — hely van a lap
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munkás-népet rászedték és mennek mulatni 
a kávéházba.

Ez a szoczializmus kezdete.
Aztán jön a folytatás. Az a felbujtatott 

nép elveszti az eszét, mert az a sok bolond 
beszéd megzavarta s nekimegy a csendőr 
meg a katona szuronyának, mert a társa
dalmi rendet ilyen bolond eszmékért felfor
gatni nem lehet. Akkor, csak akkor tér 
eszére, mikor már kárt vallott s akkor szidja 
és átkozza azokat, kik őt, a népet, ebbe 
sodorták.

A csatatéren sok hulla szokott maradni, 
és ha jön az éj, előjönnek a hiénák, melyek 
aztán megcsonkítják az emberi tagokat, le
rágják a húst az emberek csontjairól. úgy 
hogy másnap borzadály nézni egy ilyen 
helvet.

Rosszabbak a társadalom hiénái, mert 
ezek biztosan tudják azt, hogy a felbujtatott 
népet a biztos veszélynek teszik ki. s még 
ráadásul meg is rabolják már előre.

Józan munkások ! l'zzétek el magatok
tól a társadalomnak ezen hiénáit, kik nem 
javaitokra, hanem vesztetekre dolgoznak, es 
csak azért ámítanak, lmgy a maguk zsebeit 
megtömhessék s hiszékenységetekért kine
vessenek.

Vegyes hírek.
— Kinerexés. A pénzügyministi r BW- 

kovtzky Béla helybeli adótisztet kinevezte ellenőrré 
ugyancsak a helybeli kir. adóhivatalhoz.

— Esküvő. Szombaton, e hó 19 én vezette 
oltárhoz Stinnrr Imre kis szebeni gyógyszerész liar- 
tug Boldizsár helybeli uradalmi malomigazgató ked
ves leányát Gizi kisasszonyt. Az esküvő után az 
örömszülők házánál lakoma volt és az előkelő tár 
saság egy része este megjelent a polgári olvasó
egyesület bálján.

— Kereskedő ifjak bálja. Mint értesü 
lünk, a helybeli kereskedő ifjak elhatározták, hogy 
f. évi márczius hó 8-án fényes tánczestélyt ren
deznek. Minden esetre szép és sikerült bál lesz ez 
is. A meghívók pár nap múlva szét lesznek küldve.

— Sxocxialista Nagy-liáskán. Egy ván
dor apostol kedden furcsán járt Nagy Káskán. Oda 
ment és terjesztette a szoczializmus magasztos el
veit és arra akarta bírni a józan gondolkozása 
ráskai népet, hogy csapjanak fel szoczialistáknak. 
Csakhogy ezt a czélját nem érhette el éppen az 
ottani lakosság miatt, mert, hallgatták ugyan az 
előadást, de csak azért, hogv a titokban értesített 
csendőrségnek ideje legyen Káskára menni és el
fogták a jeles firmát. Nagyon méltatlankodott az 
apostol a ráskaiak eljárása miatt és nem épen hí
zelgő szavakkal illette okét azért, mert elősegítették 
elfogatásit. A csendőrség megvasalva kisérte a 
helybeli kir. járásbíróság fogházába.

bán. De igy összeállítva, ezek az apró epizódok 
ijesztő képet nyújtanak az orosz népéletről.

Az első feljelentés a békebiróhoz Gridujakov 
faluból érkezett; a panaszló beteg lévén, személye 
sen nem jöhetett el. A biró kiment a faluba, mert 
tudta, hogy megjelenése üdvös hatást gyakorol az 
egész falura. A panaszló lakásán megtudja. hogy 
Advota nevű nőt a férje folytonosan veri. A férfi 
veszélyes betegségben szenved, de azért nem akar 
lemondani férji jogairól és miután az anya is biz
tatja. hát örökösen veri a szegénynőt. ki nem akarja 
a szörnyű betegség csirájával ni* gmérgezni leendő 
gyermekeit. A nő válni akar, de az orosz törvény 
az említett okot erre nem tartja elegendő oknak, 
sőt engedelmességre kényszeríti a szerencsétlen nőt.

A békehíré vigasztalni igyekezett a nőt, de 
a baján nem segíthetett. Egy analóg esetben a béke 
biró rábírta a férjet, Írjon alá egy nyilatkozatot, 
melyben kötelezi magát arra, hogy nem fogja a 
nejét bántani. De az illető békebiró ellen fi gvelmi 
eljárást indítottak meg, a miért a törvényt igy meg 
merte kerülni; „a házasság szentsége nevében* ki
mondták, hogy a ragályos, örökölhető betegség 
nem képezhet indokot arra, hogy a férj asztaltól 
és ágytól el választassák a nőtől, kit a sors a vele 
való élésre kárhoztatott.

A békebiró ugyanezen alkalommal kihallga
tott egy Stepanov nevű nőt, a ki csak azt kérte 
kieszközölni, hogy a férje, ki nyomorékká verte 
bocsássa őt legalább a kórházba, azt a biró ki is 
eszközölte. Pár napra rá a nő a kórházban meg 
halt; de utolsó perezében legalább nem állott m* 1 
lette a szörnyeteg, ki éveken át kínozta és halálát 
okozta. Nem kellett átokkal az ajakán meghalni.

Egy másik nő, Elena Ivanova, ezeket pana 
szólta el a bírónak: .A férjem nem ad enni se 
nekem, se három gyermekünknek ; k* resinényét 
elissza és mikor haza jön, mindig megver. Egy

— Ax aj takarékpénxtár. Ha figyelembe 
vesszük azon körülményt, hogy az alakítandó uj 
takarékpénztár létesítése érdekeben az alapítók ál
tal kibocsájtott tervez* ti és aláírási iveken alig 14 
napi körözés után több mint 400 részvény jegyez
tetett és fizettetett be az aláírás alkalmával 1<>7o* 
uyi összeg, ugv ön kénytelenül is eszebe jut az 
embernek, hogy nem egészen felel meg a való
ságnak az az általánosan hangoztatott néz* t. mintha 
neiu volna pénze a lakosságnak. Mert ha ez tény
leg igy lenne, ugv bizonyára nem jegyeztek volna 
rövid idő alatt oly szépen a részvényeket, tekintve 
most már, hogy az aláírási záridó csak márczius 
végén jár le, a hiányzó SO—S.) részvény föltétle
nül túl lesz jegyezve és az alapítók fáradozása teljes 
sikerrel fog végződni ; a takarékpénztárra vonat
kozó további teendők aztán sokkal könyny* bben 
mennek, mert természetes, hogy az alaptőke biz 
tositása a fő. — Érdekes az egész dologban, hogy 
vannak, akik már előre kimondják, hogy ez az uj 
bank a meglevők mellett egyáltalán m m fog pros
perálni és hogy városunknak sok három pénzin
tézet. Mi pedig egészen az ellenkező véleményben 
vagyunk és határozottan állíthatjuk, hogy ennek az 
uj banknak igenis lesz jövője, mit biztosit a város 
iparának, kereskedelmének és általános közgazda 
ságának folytonos fejlődése és emelkedése; emel
lett bizonyít az a tény is. hogy a polgárság tehe
tősebb része nagyon is figyelemre méltó módon 
jegyzett és jegyez részvényeket; végre — és ez 
a fő — az alapítók mind vagyonnal rendelkező, 
teljesen korrekt emberekből áll, kik feltétlen ga
rat cziát nyújtanak a részvény*sekn*k. — Sohasem 
szabad egy bizonyos törekvést elfogulva megbí
rálni. mert a kik ily módon járnak el, elárulják, 
hogy csak azért teszik ezt, inért érdekelt emberek 
és féltik saját, más irányban nyilvánuló, érdekeiket. 
Komoly ember azt sem állíthatja, hogy az uj bank 
nem fog prosperálni, mert hiszen hói van az meg
írva, hogy épen ez a bank nem lesz életképes, 
hátha ez egy már meglevő banknak fogja létalap 
ját annyira megingatni, hogy működése csak szá 
nalmas vegetáczió lesz ? Mert ha meglehet jósolni 
az előbbi állítás bekövetkezését, vájjon miért ne 
lehetne az utóbbit is föltenni? — Mi a létesítendő 
bankot, mint olyan intézményt, mely a város és 
vidéke hiteligényeinek nem csak kielégítését, de 
a konkurenczia következtében annak olcsóbbá té
telét és jobban hozzáférhetőségét lesz hivatva elő
idézni, a legmelegebben üdvözöljük és bizonyára 
nem veszi senki sem komolyan azoknak az embe
reknek ezen uj bank ellen irányuló agitácziójait, 
a kik köztudomás szerint egy másik pénzintézet 
hez oly közel állanak, sőt inkább nagyon termé
szetesnek fogja a józanul Ítélkező közönség tartani 
azt. ha az érdekeltek minden lehetőt elkövetnek 
ellene. Ismételjük, mi a közérdek szempontjából, 
nagyon is helyeseljük az alapítók törekvését, mely 
törekvésben egyáltalán nem látjuk a gazdasági 
viszonyok megrontását, sőt ellenkezőleg annak ja
vulása lesz az uj bank által elősegítve.

.1 sxtárai emlékexets szoba. Bízó 
nyára tudja mindenki, hogy arról a szobáról van 
szó. a hol a szerencsétlen gróf Sztáray Istvánt az 
ablakon keresztül agyonlőtték. Úgy látszik, hogy 
ez a szoba meg van babonázva. mert a napokban 
ismét belőttek az ablakon és hogy emberélet nem 
esett áldozatul, egv szerencsés mozdulatnak kő 

szer az arezomat akarta leharapni; a kilencz éves 
fiam elhúzta tőlem, akkor meg a fiút páholta el 
kegyetlenül. A helység bírójához mentem, de az 
nem segített a bajomon. Egy éjj* I a férjem meg
akarta ölni a fiút ; ezt meggátoltam, de a fiúnak 
ki k> llett mennie a kunyhóból és a hideg éjszakát 
az udvaron tölteni. Utóbb elmentünk a férjemtől, 
d*‘ a hányszor meglátja a gyermekeket, mindig kö 
vekkel dobálja. Megint a bíróhoz mentein, de az 
rám förmedt, hogy „semmi köz** a dologhoz; hál 
jak, a hol akarok**. A békebiró mit tehetett? „ki
békítette** a feleket.

l)e nem csak a feleségét veri az orosz mu 
zsik. hanem az anyját is; igy például Naumkina 
asszony azzal a panasszal járult Lttdmer úrhoz, a 
„Juridicseszky Vicsztnik„ czikkének szerzőjéhez, 
hogv a fia örökösen veri, elannyira, hogy ő most 
fekvő beteg. Az elfajult fiúnak nem volt más szán 
déka. mint anyját, a kit ő tartott el. halálra verni, 
hogy ne legyen kénytelen róla gondoskodni. Nem 
ritka eset ez. és az orosz törvényhozó kénytelen 
volt mindinkább elharapódzó durva szokás ellen 
erélv. s intézkedéseket tenni. Ki is mondja az orosz 
törvény, hogy a ki szüleivel durván bánik. Szila'* 
riába száműzendő. D* mit csináljon most a sz génv 
anya? Szibériába vittesse a fiái? De akkor ki 
fogja eltartani őt, a szegény özvegyet, kinek * gyet- 
len gyáinolója ez a durva tiu. Inkább eláll a pa 
nászától, csak azt kéri, hogy fia adjon neki 25 
rubel tartási dijt évenkint. Ezt a biró meg is ítéli 
neki, es a szegény asszony nyomorogva bár, de 
nyugalomban éli öreg napjait.

Az egyik n**pdalban a muzsik keservesen si
ratja meghalt nejét; elmondja, lmgy „soha sem 
verte szegényt csak részeg állapotában“. Egy ilyen 
férj is került Ludm* r * lé, és mikor kérdik tőle, 
hogy miért r»'*sz.< g**skedik, azzal menti magát, hogy 
„a mi falunkban minden ember iszik." Nem igen 

szűnhető. Az eset igy történt : Volt egy kisegítő 
Írnok a sztárai anyakönyvvezető mellett, a ki egy 
napon szórakozásból a parkban lövöldözött és 
(‘közben — a mint mondják — véletlenül belőtt 
az emlékezetes szoba ablakán és a hol most Egdn 
Lajos, a sztárai birtokot megvett budapesti taka 
rékpénztár birtokainak kéz* lője lakik és a ki az 
ablak mellett elhelyezett iróasztálnál dolgozott. A 
lövés pillanatában I* hajolt egy elejtett papirosért 
és ennek köszönhető, hogv a golyó nem érte. A 
mint meg lett állapítva az ablak bezuzódásán a 
golyó iránya, feltétlenül fejbe találta volna Egánt* 
ha a kritikus pillanatban véletlenül és szerencsére 
le nem hajol.

— A polgári olvasó-egyesület által e 
hó 19 én rendezett tánczvigalom úgy anyagilag, 
mint pedig különösen erkölcsileg kitünően sikerült. 
Megjelent az estélyen városunk intelligencziájának 
igen nagy része és rendkívül fesztel* n mulatozás 
között telt el az egész éjszaka. Feltűnő nagy szám 
bán jelent meg a környékbeli fiatalság is és igy 
természetes, hogy minden nőnek volt tánezosa ele 
gendő. A bevétel volt 280 frt 50 kr. kiadás pedig 
214 frt 50 kr, tiszta jövedelem 66 frt. — A kik 
résztvettek a bálban, bizonyára a legkellemesebb 
emlékekkel távoztak el és igen sokan a legmele 
gebben emlékeztek meg a polgári olvasó egyesület 
elnökéről: Rontainszky Ágostonról, a ki feltétlenül 
ragaszkodott ahhoz, hogy az idei bál is megtartás 
sék és a ki egész fiatalos hévvel fáradhatlanul 
dolgozott a siker érdekében, a mi be is követke 
zett. — Megemlítjük, hogy a legnagyobb dicséret 
illeti a mi Harsainkat is, a ki igazán Ízletes és 
nagyszerű ételeket szolgáltatott fid a publikumnak 
és a ki csak azért neheztel, — teljes joggal — 
hogy sziinóra alkalmával a konyhát valóságos os 
trom alá veszik, miáltal a gyors kiszolgálást nagy 
mérvben akadályozzák.

— Allatkinxás. Nem is olyan régen fő 
szolgabirói hivatalunk szigorú rendeletet adott ki 
a borjukereskedök ell* n. a kik a kis borjukat 
kocsikon erősen megkötözve szállítják végig a vá
roson. I’gy látszik, hogy ezek a kereskedők már 
tultették magukat a rendeletén, mert ismét csak 
a jelzett módon szállítják a borjukat, miért is fel
hívjuk a főszolgabiróság figyelmét eme visszaélés 
megszüntetésére.

— Ax önsegélyző-egyesületnek ez idő 
szerint már 360 tagja van 2713 betéttel. Ez az 
eredmény fölülmúl minden várakozást és ha figye
lembe vesszük azon körülményt, hogv a tagok 
száma minden héten szaporodik, úgy határozottan 
állítható, hogy 3000 betét biztosan jegyezve lesz.

— Királyi adományok. Őfelsége, kabi
net irodája utján Zemplénvármegye főispánja köz 
ben járásával, I)< niet* r János falkusi gk. lelkésznek 
25 frlnyi, Szedák Tivadar stefanóczi gör. katli. 
Vajda Mihály minyóczi gk.. Spiry Elek lasztóczi 
gk- és Danilovics Antal b.-szerdahelyi nyug. gk. 
lelkészeknek egvenkint 20—20 frtnyi — továbbá 
Ilarajbics György. Csanda István. Milega Mihály, 
Durkos Mihály, Peczár Mihály és Soltész Károly 
tanítóknak egvenkint 15 frlnyi, — végül Soltész 
Gyula kis ráskai lakosnak 20 frtnyi, özv. Tutko- 
vies Miklósáé izb. radvánvi lakosnak pedig 10 
frtnyi kegyes adományt küldött.

telik ugyan pálinkára, mert a falu földjei csak 
vadászterületnek jók. I).* hát a muzsik nem is 
mu atságból iszik vagy mert sok a fölösleges pénze, 
hanem azért, mert a buját, a nyomorúságát el akarja 
fi ledni. Természetesen nem jól esik neki, ha a 
feleség** ilyenkor eljön és kenyérre kéri azt a pár 
kopekot, a mit éppen most rak zsebre a korcsmá 
ros. Az alkalmatlankodó asszonynyal mit tegyen ? 
Megveri!

Ezt természetesnek találja. Mikor a biró Ersov 
nevű parasztnak szemrehányásokat tesz, hogv a fe
leségét örökösen vert**, kikergette a házából, agyon 
ütéssel fenyegette, sőt a gyermek eket is arra ta
nította. hogy verjék meg tulajdon édes anyjukat ; 
mikor magyarázgatja neki, hogy az asszony is 
csak olyan emberi t«*remtés, mint a férfi, hogy 
azt nem szabad bántani, hogy azt tisztelni sőt sze
retni k» II, — a durva paraszt csak annyit felel 
vissza, hogy „neki ebben a dologban meg van a 
saját véleménye.41 Az asszony hetek óta hajlék 
nélkül kóborog, jó lelkű szomszédok házában húzza 
meg magát, és utóvégre is kénytelen „kibékülni41.

Még szomorúbb sorsra jutott Dimitrij Nikitin 
nevű parasztnak a felesége. Ez a nő teljes kilencz 
even át panasz nélkül tűrte, hogy a férje minden 
áldott nap ököllel, vasszerszámok kai. dorongokkal 
üli-veri, de nem csak a férje bántalmazza, verik 
ót a sógora, az any«’»sa, egvik k* gyetlen**bbü[ mint 
a másik. 1)<* ha még csak őt vernék ; szegénynek 
azt is kell látni, hogy a gyermekeit kínozzák, ve 
rik. A férj egyszer már nem tudta mit műveljen 
dühében; fogta magái felkapta négy éves kis fiát 
odavágta a falhoz. A szegény gyerm* k agya in* g 
rázkódott; hülyék intézetébe kellett őt .nini.

De már ezt mégis megsokallja és panaszra 
megy a bíróhoz. /V vádlottak eleinte tagadásra ve
szik a dolgot, de a szomszédok mind azt vallják, 
hogy a nő igazat mondott. Erre a szörnyetegek



1898. február 24. Felső-Zemplén. S

— A txtiiral Hitre von»tkozóla« kővetkező 
levelet vettük: Tekintetes szerkesztő ur ! Becses 
lapjának február hó 17 én kelt 8 ik számában a 
vegyes hírek között röviden meg van jegy zve, 
hogy Sztárán a múlt pénteken délelőtt nagy tiiz 
volt és hogy ismeretlen okból kigyuladt egv lóhe
rével lelt nagy csűr, a mely teljesen elhamvadt; 
végül az emlittetik — wa mint mondják“ — bii 
nős kezek idézték elő a tüzet. Igaz, hogv nagy 
tűz volt * z, mely a községet nem csekély rémü
letbe hozta, mert 11-én délelőtt, a mikor a tűz 
kiütött, nagy szél fújt és csak az mentette meg a 
községet a pusztulástól, hogy a szél a tűz szilán 
kokat nem a lakóházak fölé sodorta. Miután a tűz 
keletkezéséről is volt szó azon jelentésben, az igaz 
ságnak tartozásunkat lerovandó, föl kell említeni, 
hogy az urasági major bérbe volt adva a múlt év
ben és a múlt évi maglóhere terméssel voltak 
megtöltve a csűrök, mely lóhere cséplésével foglal
kozott a bérlő cséplögépje. Miután a cséplést a 
bérlő úgy eszközöltette, hogy az a tűzrendész* ti 
szabályokkal ellenkezett, az uradalom jelenlegi 
igazgatója részint ezen bebizonyított okból, részint 
azért, mert azon a helyen a tavalyi bérlőnek ta
valyi termésével nem volt mit keresni, a csépiestül 
végkép eltiltotta, ez a tilalom 8-án történt meg 
utoljára, a midőn két pesti úrral a kérdéses ma
jorban járt az igazgató és azt vette észre, hogy a 
gépnél keletkezett tűzet a munkások éppen lábuk
kal tiporják el. Ezen tilalom daczára 11 én reggel 
újra elkezdték a cséplést, még pedig úgy, hogy a 
cséplő és fejtőszekrények benn álltak a csűrben, n 
hol el is égtek, a gőzgép pedig közvetlen a csűr 
előtt állt úgy, hogy a kémény majd nem az eresz 
alatt volt, könnyen érthető tehát, hogy a nagy 
szélben a szikra az eresz alatt levő gerendák kö
zött a száraz anyagba becsapódván, hirtelen tüzet 
okozott. Miután (‘lőtte két nappal nem csépeltek, a 
fecskendező be volt fagyva, vizkádak mindig hiá
nyoztak. A tüzliir vétele után az uradalom igaz 
gatója sürgönyileg felszólította a helybeli * lőljáró- 
ságot a tűz keletkezésének megvizsgálása, és annak 
jegyzőkönyvbe foglalása végett. Az elöljáróság idé
zésére a munkások közzül egy s- in jelent meg, 
erre az elöljáróság mind egyiket külön a lakásán 
felkereste, és mindegyiktől azt a választ nyerte, 
— a mit hivatalos jegyzőkönyvbe is fölvett — 
hogy az egyik társbérlő által megtiltatott nekik 
erről a dologról vallani addig, inig a főbérlővel a 
tüzeset végett nem értekeztek. Az itteni közönség 
a bűnös kezeket a fentebbi tényállások megbirálá- 
sában keresi. A csűr biztosítva volt az első ma
gyar általános biztositó intézetnél, de a kár felvé
telre még eddig az intézet kiküldöttje nem jelent 
meg. Sztára, 1898. f*br. 19. liaknuinyi Endre, a 
Felső Zemplén tudósítója.

— A nzerencal ezukorgyár nagy kere
kei f. hó 10 én megállották; öt és fél hónapi foly
tonos munka után. 6—7 hónapon át csak a répa 
rálás és tisztításhoz szükséges mozgást teljesiti. 
Mintegy 1200—14<M) munkás lett a jelzett napon 
elbocsátva, a tisztításhoz és reperáláshoz azonban 
még állandó munkást foglalkoztat körülbelül 5— 
600-at. Ha sok ily gyár volna az országban, akkor 
nem lehetne félni a szoczialistáktól, mert sok sze
gény ember kereste ott meg a téli kenyerét.

— Monory Sándor színigazgató, mint 
lapunk egyik legközelebbi múlt számában megírtuk, 

megbánást színlelnek ; az asszony előtt térdre bo 
rulnak, bocsánatot kérnek tőle és Ígérik, hogy többé 
sohasem bántják. Ily körülmények közt az asszony 
kénytelen mindent megbocsátani.

Alig jönnek ki az utczára, a férj még a biró 
fülehallatára, megfenyegeti a nőt, hogy ezért lakói. 
Fenyegetését nyilván megvalósította mert pár hétre 
rá a nő eltűnt a vidékről. A sok kínzás elől a 
halálba vagy világgá ment-e, vagy hogy kínzói nem 
ölték e meg, nem is kutatták.

Mikor a részeg paraszt megveri a feleségét, 
teheti ezt a mily kegyetlenül csak akarja; nem 
gátolja ebben senki. A szörnyű jajveszéklésre össze 
csődül ugyan az egész szomszédság, de senki se 
megy a szerencsétlen nő segítségére. Még akkor 
se mennek oda a jó szomszédok, mikor a férj mar 
fölhagy az ütésekkel. A nő óra hossat ,sőt 24 óráig 
is hevert eszméletlenül, a nélkül, hogy egy irgal 
inas kéz sebeit, fájdalmait enyhíteni iparkodnék. 
Addig hagyták ott feküdni, a inig önmagáiét nem 
ébredt eszméletre.

Ludmr ur kiemeli töbdek közt, hogy a vád 
lottak közt fejtünő sokan vannak az 1877 iki tőrök 
hadjáratból visszajött katonák, a kik a legdurvábbak 
szoktak lenni.

Egváltalán konstatálható, hogy a legutóbbi 
török hadjárat óta leginkább észlelhető az erkölcsök 
elvadulása a nép közt.

A falusi hatóságok is előmozdítják azt. Mikor 
egy nő a sok bántalmazás elől menekülendő, vissza 
megy, a falusi rendőr, a férj felszólítására, erővei 
vezeti vissza a szerencsétlent a kínzóhoz ; meg 
sértegeti is a nőt és fűnek fának mondja, hogy 
minden emberin k így kellene bánnia a felesé 
gével-.

I)e még a békehíréhez is csak akkor szabad 
folyamodnia a nőnek, ha a férjé állhatatosan es 
gyakran veri; a bírónak nem szabad beavatkoznia 

súlyos betegen feküdt egyik fővárosi sanatorium- 
ban. Mint értesülünk, Monory egészségét egy szó 
rencsésen sikerült operáezió teljesen helyreállította 
és néhány nap múlva újból átveheti társulata ve
zetését, m< ívnek anyagi kötelezettségeiért betegsége 
alatt is helyt kellett állania.

300,000 forint inkáiul épületekre, 
l'ngvármegye közigazgatási bizottságának f. hó 
8 án tartott űléren jelentette a kir tanfelügyelő, 
hogy a közoktatásügyi miniszter egyenes utasítá
sára a vármegyében már meglevő állami iskolák 
végleges elhelyezésére vonatkozó kimutatást elké 
szitette s a miniszterhez juttatta. E szerint 36 is
kola és óvoda ház újból építése, esetleg javítása s 
kibővítése vált szükségessé, 4<M1 frt költségelőirány
zattal. Es mert a miniszter ezen építkezéseket köl
csön utján óhajtja eszközölni, érintkezésbe lépett 
BIau miskolezi épitészszel, a ki M ».< MM» frt kői 
csont bocsájt 50 évi törlesztés mellett rendelkezésre, 
úgy, hogy a már meglevő iskola és óvoda házak 
felépítése után fennmaradó összegből a még álla 
mositandó és az iskola nélküli községekben felál
lítandó állami iskola és óvoda házak fognak fel 
épitettni. Ha ez a terv megvalósul, Ungmegye 
tanügye egyszerre óriási lendületet nyerne és biz 
tos alapot a jövőre nézve.

— Kérelem, Felkéretnek a kaszinó igen 
tisztelt tagjai, hogy a múlt évben kivett, de még 
be nem szolgáltatott könyveket mielőbb behozni, a 
folyó évre pedig előfizetni szíveskedjenek.

— Tűz, F. hó 24 én azaz ma reggel 8 óra 
kor az alsó utcza végén tűz támadt Butkovszki 
Jánosnál, kinek háza elégett; a tiiz átcsapott a 
szomszédos udvarba is, a hol egy istálló hamvadt el.

Tanügy.
Népoktatásügyi teendők határidö-jegyzeke

Ez a czim*' annak a tanügyi füzetnek, melyet 
I)r. Szabó Mihály alsófchérvármegyei s. tanfelügyelő 
adott ki és a melyből igen sok tudnivalót sajátít 
hatnak eltanitóink, miért is a legmelegebben ajánljuk. 
Maga a szerző a következő előszót irta füzetéhez :

A népoktatásügyi (és ezzel kapcsolatos) adini 
nistrationális eljárás az 1868. évi XXXVIII. t. ez. 
megalkotása óta oly rohamos fejlődésnek indult, hogy 
a törvények és rendeletek tömkeleg*-ben eligazolni, 
az azokban kijelölt különfél*' tanügyi teendőket és 
ezek határidőit emlékezetben tartani teljes lehetetlen. 
Ugyanis számítson kívül hagyva az egyes felsőbb ha
tóságok által a dolog természete szerint esetről-esetre 
kitti zött és szintén betartandó terminusokat, ez 
idő szerint nem kevesebb mint 525 állandó jellegű 
tanügyi határidőre kell évente figyelemmel lenni. 
Ki képes erre?’ Bizonyára senki. Minek követ
keztéitől) igen sok ügy marad elintézetlenül, vagy 
csak elkésve és hiányosan láttatik el. a mi az is
kolai közigazgatás minden ágán és fokán igen nagy 
bátránvnyal és a dolog lényegére nézve minden 
es tre káros hatással ven. E tájékozatlanságból 
származik a sok közbeeső intézkedés, figyelmezte
tés és sürgetés, mely az iskolai hatóságoknak és 
átalában a tanítóknak oly sok idején rabolják el.

E bajon segíteni óhajtván, a fennálló összes 
törvények, szabályrendeletek, körrendeletek, utasí
tások stb. gondos áttanulmányozása után egybe- 

ha a férj csak egyszer verte meg a nejét, 
mert az egyszeri verést, ha még oly kegyetlen 
volt is, a nő alázattal és tisztelettel tartozik fogadni.

A nagy mezei munka idején a férj, ki egész 
fáradtan, kimerültön jött haza, a „bakteri“ tiszt
ségben. ha ő a soros, a feleségével helyettesítheti 
magát. Az aratási munka idején ez némil g érthető 
is, bár a nő ép úgy vesz részt a nehéz mezei 
munkákban, mint a férjé ; csakhogy a parasztok 
azt, a mit a nyár idején kényszerűségből tesznek, 
utóbb lustaságból teszik, és vannak falvak, a hol 
egész éven át nők végezik a bakter szolgálotot. 
Természetes, hogy a női bakterekkel az éjjel kó 
borgó részeg koócsinnhösök nem igen gyöngéden 
bánnak és sokszor minden ok nélkül elpáholják.

De talán legjellemzőbb az az eset melyet 
Ludiner utolsónak hagyott.

Az előzmények ismeretesek; a férj, ki első 
nejét halálra verte, a második feleségével is em
bertelenül bánik, úgy hogy ez válópert indít. De 
a biró élőt a vádlott azzal az eredeti megjegyzés 
sel áll elő, hogy ő beleegyeznék a válásba, csak 
hogv neki a feleségére szüksége van a gazdaság 
bán ; de — így folytatja — ha a feleségem haj 
landó a saját pénzén felfogadni egv bérest vagy 
egv szolgáló nőt. aki elvégzi helyette a munkát, 
akkor nem bánom, menjen a hova akar-*

A nő erre is rááll, csakhogy visszanyerje a 
szabadságát ; a férj pedig meg van elégedve, mert 
hisz marad egy rabszolgája, a ki majd helyette 
dolgozik.

Felesége vagy béres*' az neki mindegy. 
Nem tiszta tatár félfogás ez ?

Saerári .írniin. 

állítottam mindazon népoktalásügyi és ezzel kap
csolatos szakoktatási teendők határidőit, melyeket 
a törvények, körrendeletek stb, előírnak és a me
lyek betartása kötelező.

.Népoktatásügyi teendők határidő jegyzék “ 
cziinü munkán naplárszerüh g mintegy emlékeztető 
gyanánt sorolja elő az időponthoz kötött összes 
nép*iktatásügyi teendőket s igy a tanügyi admi- 
nistratióval foglalkozóknak épugy mint a tanítók
nak egyöntetű és pontos eljárás szempontjából 
kimerítő én megbízható útbaigazításul szolgál, eljá
rásokat lényegesen megkönnyíti s munkájuk ered
ményét használhatóbbá teszi. E könyvben is min 
den tétel után zárójel közt közlöm a rá vonatkozó 
törvény megfelelő szakaszát, vagy azon körrende
let, utasítás, szabályzat számát és keltét, mely az 
illető határidő betartását elrendeli.

Használhatják *'munkát: a kisdedóvodák, ál
landó nyári gyermek menedékházak ; elemi-, felső 
nép , polgári és felsőbb leányiskolái tanitók, taní
tónők, tanárok és igazgatók : tanító , tanítónő, óvónő- 
és nevelőnőképző intézetek; állandó és nyári gyer
mek menedékházi dajkatanfolyamok : iskolaszékek, 
gondnokságok és felügyelő bizottságok ; a felsőbb 
leányiskolák, tanító- és tanítónő-képző intézetek 
ministeri biztosai; tanító- és tanitónö-képző intéze
tek igazgató tanácsa ; gazdasági ismétlő iskolák ; 
a kir. tanfelügyelőségek ; továbbá iparos- és keres- 
kedőtanoncz iskolák és ezek bizottságai; iparos és 
kereskedő segédek továbbképző tanfolyami ; ipari 
tanműhelyek és szakiskolák; alaófoku kereskedelmi 
iskolák, elsőfokú iparhatóságok, kir. iparfelügyelők 1 
az iparoktatási intézetek ministeri biztosai; a kir. 
országos iparoktatási főigazgatók és az országos 
iparoktatási tanács ; a tanitó-egyesületek ; az orszá 
gos tanítói testület; az „Eötvös alap- országos ta
nítói ('gyesület; a magyarországi tanitók országos 
bizottsága; népkönyvtár egyesületek ; az országos 
közoktatási tanács; az országos tanszermúzeum és 
az iparmuzeumok; végül: a községi elöljáróságok, 
községi és körjegyzők. szolgaid róságok, egyházi 
és városi hatóságok, vármegyék, törvény hatósági 
közigazgatási bizottságok, ministeri tisztviselők és 
az iskolafentartók stb.

Bátor vagyok megemlíteni, hogy a határidők 
után zárójel közé jegyzett körrendeletek, törvények 
stb. nagyobbrészt feltalálhatok „Tanitók (tanítónők) 
jogai és k*»t* less«‘g(‘iu és ennek kiegészítő részét 
kép z(i _ Népoktatásügyi közs. közigazgatás1* ez. 
munkáimban. E könyvek teljesen átdolgozva, tete
mesen megbővitve, 2 ik kiadásban nem rég jelen
tek meg. Kaphatók nálam. Ara az elsőnek 2 frt 
60 kr, a másodiknak 2 frt 20 kr. A kettőt együtt 
megH'ndelve 4 írtért portómentes* n szállítom. 
Ugyanezen munkákat pedig a .Népoktatásügyi 
teendők határidő jegyzék**- vei együtt rendelve : 
5 frtért bérmentve küldöm meg.

Nagy Enyed, 1897. május 10.
Dr. Szabó Mihály,

Albó-Eeliérvárniejrye s. tanfelügyelője.

Szerkesztői posta.
liiiaárz. Neheztelóaének okát nem ÍKinerjük. Lemon

dását tudomásul vettük.
,V//. 1‘. Bút ka. Ijjaz. hogy a dolog komikus, de asért 

a közlésre még sem érdemes. Köszönet a figyelemért.
/•’. Abara.’ Miért oly ritkán? Nem értjük.
Szemlélő. (L’jheiy. Igen csodálkozunk azon, hogy 

közleni valójával minket keres tol. Hiszen van önöknek két 
lapjuk is. tessék azok valamelyikében közétenni.

Sfírafatva. A jellzett czikkeket várjuk.
.S. /. S/.idnok.) Szíveskedjék multlieti levelünkre vá

laszolni.
Abarai. Bpest.) Egy szó sem igaz az egészből. Ol

vashatta múlt számunkban, hogy az abaraiak sokkal józanabb 
gondolkozásnak, semhogy az apostolok ámításainak és izga
tásainak felültek volna. A fővárnál lapoknak erre vonatkozó 
közleményei alaptalanok és épen ez is egyik bizonyítéka annak, 
hogy a sajt * - szenzációikat hajhászó felületes vidéki
tudósítók lelki ismeretlensége folytán — nagy mérvben hozzá
járul, bár akaratlanul, a veszedelmes és már eddig is oly 
sok bajt okozott szoczializmus teijedéaének.

li. ^1. Bpest.) A jelzett levél nem jutott hozzánk. 
l’t<ihbi majd jön. I jhelyben a sorozás a következő napokban 
lesz : Márczius 21.. 22.. 23., 24. és 2<»-áu.

Felelős szerkesztő: (iéll film Óit.
Kiadó-tulajdonos: lAimlesman ii.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a tttrk.

I_ie-vél a. szerleesztölxöz.
Tekintetes Szerkesztő ur!

Becses lapja legutóbbi számában jelezni inél- 
tóztatott, hogy az alakuló félben levő Polgári Ta
karékpénztár részvényeire az előjegyzés serényen 
folyik s hogy az intéz« t rövid idő alatt meg fog 
alakulhatni.

Egy pénzintézet, mely első sorban kell, hogy 
a nagy közönség bizalmát megnyerje, mert hiszen 
csak igy képes feladatának eleget tenni, egy pénz
intézet, mely hivatva van az illető vidék gazda
sági jólétét előmozditani, iparát, kereskedelmét fej
leszteni. oly közérdekű intézmény, melynek ala
kulásáról, életképességéről a közönséget jó eleve 
tájékozni, felvilágosítani szükséges.

Tudatában annak, hogy Szerkesztő ur a b. 
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lapja által képviselt vidék közönségének érdekeit 
folyton éber figyelemmel kiséri, kérem miszerint 
jelen soraimnak b. lapjában helyt adni méltóztassék. 

Et nune venimus ad fortissimum!
Van e Nagy Mihályban szükség még egy uj 

pénzintézetre ? ! FmáHhat e még egy uj takarék 
pénztár ? ’

A jövö fogja ugyan azt megmutatni, de az 
emberek számítani szoktak, megszokták fontolni 
mielőtt bemennek egy vállalatba van e annak lét 
jogosultsága s higgadt megfontolás, tárgyilagos meg 
bírálás után lehetetlen reá nem jönni arra, hogy 
az alakuló félben levő intézetre bizony nem a lég 
szebb jövö vár.

Nagy Mihályban ugyanis két virágzó és a 
közönség bizalmával méltán dicsekedhető pénzin
tézet működik, a NagMnihályi Takarékpénztár Ipar 
és Kereskedelmi Bank és a Nagyniihályi Keres
kedelmi és Hitelbank ; mindkét intézet tökéletesen 
megfelel czéijának. képes a hitelezők igényi it ki 
elégíteni, garancziát nyújt, hogy a beievök pénze 
hűségesen kezeltetik ; a legújabban megalakult 
Önsegélyző Egyesület, a mely várakozáson felül 
fejlődik és a melynek oly szép jövője van, nem 
kevésbbé fog hozzájárulni ahoz. kogy különösen az 
iparos osztály hiteligényei kielégíthessenek.

Nagy-Mihálv és vidéke földmiveléssel foglal 
kozik, a lakosság legfőbb kereset forrása az őster
melés, az ipar pang, egyetlen vállalat sincs a fel 
vidéken s csupán a kézmivesek képviselik az ipart, 
hogy ezeket a gyárak versenye mily helyzetbe 
hozta, azt tudja mindenki, ahoz fölösleges com 
mentárt fűzni .’ Iparosaink kevesek kivételével sze 
gény emberek.

A kereskedelem nálunk csupán a vidt-ki szük
ségletek kielégítésére szorítkozik, az tehát épenség- 
gél nem mondható virágzónak, mert hiszen a tér 
ménykereskedés csak folyománya az őstermelésnek 
s nálunk csupán a vidéken termelt áruk képezik 
a terményüzlet tárgyát.

Mi következik t« hál mindezekből ? Az. hogy 
hitelt csupán a szegény fold in Íves nép és a kis 
iparos vesz igénybe, azok váltói számitoltatnak 
le leginkább, bekebelezésre egv kereskedő, egy 
birtokos sem vett még fel a helybeli intézeteknél 
kölcsönt, csupán szegény • mberek a kölcsönkérök. 
a kereskedelmi váltók alig 2—3 százalékát képe
zik a helybeli intézetek váltótárczáinak.

A gazdagabb ember, ha pénzre van szüksége, 
bizony ritkán fordul a helybeli pénzpiacihoz. az 
neki drága, tudjuk hogy a kamatláb 8- !»" sőt 
költségekkel még nagyobbra is rúg, segít t« hát 
máskép baján, ha értékpapírjai vannak, azokra 
vesz előleget, de nem itten, hanem a fővárosban, 
ahol 5*/,% mellett mindig kap pénzt; a birtokos 
jelzálog kölcsönt vesz fel s csak ha pár hónapra 
van szüksége a pénzre, fordul a helybeli intézethez, 
vagy akkor, ha már sehol sincs hitele.

Gazdasági viszonyaink évről évre rosszabbod 
nak. a minek eminens bizonyítéka, hogy ritka már 
az a foldmives, akinek ingatlana tehermentes volna, 
az adóhátralékok ijesztő módon szaporodnak, az 
Amerikába vándorlás ma is mindennapi dolog és 
hogy eklatáns példát hozzak fel. Lasztomér köz
ségből. mely pedig a legvagyonosabb falvak egyike, 
most is 80 gazda van tengeren túl.

Ily körülmények között én teljesen kizártnak 
tartom azt. hogy egy ujabbi intézet Nagy Mihályban 
fennállhasson, sőt merem állítani és tartok tőle, hogy 
egészségtelen viszonyokat teremtene, mert egv in 
tézet soha nem alakul nobile officium kedvéért, 
magánosok sohasem alapítottak még részvénytársa 
ságot csupán azért, hogy egy vidéket boldogítsanak, 
minden alakulás spekulatív jellegű, s ki tagadja, 
hogy czélja az. im rt hiszen annak kell lennie, hogy 
minél nagyobb osztalékot fizethessen. S miután 
ezt Nagy Mihályban egy uj intézet rendes körül 
menyek között el nem érheti, kénytelen lesz ver
senyezni a másik két, illetve három intézettel, már 
pedig mi sem valószínűbb mint az. hogy az ala
kuló uj. az ;>0.ooo trtnvi alaptőkével majdan biró 
intézőt min fogja bírni a versenyt kiáltani a fen 
álló és virágzó két takarékpénztárral s hogy az 
előbb ut»’bb a tönk szélére fog jutni.

Ep e napokban bukott meg a mármarosszigeti 
uj Népbank, annak keletkezést* épen ilyen körül 
menyek között történt, mint az alakuló Polgári 
lakarékpénztár, három évig nyomorgott. most el
veszett az alaptőkéje, elveszett a közönség betéte 
és egész gazdasági válságot idézett elő.

Az „l ngvári Közlönyu érti sülvén a Nagy- 
Mihályban alakulandó uj pénzintézetről, nem ké 
sett közönségét figyelmeztetni és felvilágosítani 
arról, hogy nagyon is problematikus alapon fog 
nyugodni az uj takarékpénztár és n« in a legjobb 
jövőt jósolván annak, szintén arra a következtetésre 
jut, hogy ezen alakulás csak egészségtelen viszonyú 
kát, gazdasági válságot idézhet elő.

Ettől féltem én Nagy-Mihály és vidékét!
Ep azért szolgálatot vélek tenni közönségünk 

nek, a vidéknek, midőn ezen levelein közlésére 
elhatároztam magainat. ítélje meg a nagyközönség 
ezek után van e jövője az uj intézetnek, előleg* z 
In tünk e annak bizalmat !
___ ______ __ Kállai Jóxnef.
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trágyázott.

Vetés ideje: Augusztus és szep
tember.

ültetés

Sep-und

✓

Aussutzeft
. tember.
.Pflmzweite:
Baéeobescbaffcnheit: Gut gedüngt.^

-w.-. _ y .-L,

.iHi. -z.

ísst. v.-gr. Árverési hirdetmény.
Alulírj kiküldött v<\-n h.i.tó az. 1S>|. , ví I.X t. /. |o2 

ipa értékűében ezennel k«>. Iiirró te>zi, h"gy ;t * •.-nj i>•-I\i
kir. törvényszék I89s évi 125. |»dg. számú te- kivet 
kr/.tél.en Jahttbnt'irs lhiritl li< >in> *n 11 ;i i tigtt, .- t ti : . p 
viselt (•utlniaiin Lipót «zt.<kc.*ii»i lakos jelpeo-s i.tv.-ira 
Kiéin 1It inrith. Kit in Sutié Kiéin Pepi hoiimiiuni l ik,- al
peresek ellen 350 frt > jár. erejéig 1 x!»7 évi augiiszt. hó 
4-én foganatosított biztosit isi vé-grelixjt.is utján lefegl ilt és 
381 frt 70 krra l>« <-'űlt különféle szobai luitomk <’•- • - 
relvénvek. konyhai eszközük. 2 darab varrógép, bolti .ii.xa- 
nyok. és ozv pudliből álló ingóságok nyilvános tr\vi>-en 
eladatnak.

Mely árverésnek a limiiennai kir. jbirósá; lll/l>*.'s 
sz. végzése folytán 35o frt tdkekóvetelés. ennek 1>U7 évi 
június hó 21-ik napjától járó 6" „ kamatai és eddig össze
sen 73 frt lo krban biróilag mar megáilapitott kÖlt><-_ek 
ereiéig lloinonnáu alperesek lakásán esetleg a \ in •li'/.auai 
leendő es/ke/j. .. 1898. ev .uiárcz. hó 4-ik napjanak
délutáni 3 órája határideiil kitűzi-tik «■-;«hit< ■/. . x.ihu ./ t , 
dekozók oly megjegyzéssel hivatnak uieg. Ie>gy az elintett 
ingóságok az Issl. , Vi I.X. t.-i-z, I<»7 IOS tj-a értelmében 
keszpeliztizetes mellett, a legtöbbet ígérőnek bee- iron alul is 
el fognak adatni.

Kelt llonionnán lS'js. évi felír, h 21. iripján.
Tömörít Antal, 
kir. bir. végrehajtót.

LANDESMAN BERNÁTH
mészáros -£-+■

2ST a g- y - 2^1 i h. á 1 37-.
I un szerencsém u n. é. közönség szires 

tuáomásáril hozni. hogy a helybeli mészáros- 
szöretség kötelékéből i. ii.pr,. ezentúl sajat ne
vem alatt, a városi fabódékban levő mé
szárszékemben .l/'iiww.d<w Jetid m- «.7e/e 
átelbnében) fogom a husi ilárusifa ni.

Midőn ezt a I. husfogyasztó közönség 
tudomására iiiloin. kérem kígyós pártfogását 
részemre továbbra is fenntartani.

Let iiih.siiirui l><rnáth.

Homoki szölötelepitöknek igen fontos.

A ezég 16 év óta áll
m iben in.i már sok nemes és vadonez es. im tét szállít Horváth . SzlavonorszAg 
Bosznia. Cseh-, .Morvaország, (lalicz.ia. Bukovina, Stájerország. Alsó és Felső 
Ausztri.i. valamint Sz. rbia. Bulgária. Románia és Németországrészére. Nemesfa- 
állománva ezúttal "OO.IKKt <lrb ; vatlonczállománya 10 millió. A ezég évenként 
-I5<h> ökhI rendelőnek küld szállítmányokat. A gyümölcsfa iskola teljesen 
■msS1 tjük,'ua homoki szölötelepitöknek kincses háza 

azért, mert mint tudva van a liotnoktalajból kikerült fa a homokfbldben éppen 
úgy. mint az agyagos, kövecses talajban, nemkülönben a lapos és magas (he
gyes f. kvésné-l mindig biztosabban ered meg és fejlődik, mint az. mely 
agyagos .szapb rakodásu vagy tiilságo>.-m kövéritett talajban állittatik elő A 
gyümi.l. -Injok boldogult Bereczky Máté m. zokováesházi hirm-ves telepéről valók, 
ügy magasdereku. valamint törpe csemeték megrendelhetők körié, alma, 
szilva, őszi baraczk, kajszin-baraczk. cseresznye, meggy, lasponya. birs dió 
es eperből. Az 1—3—l éves, gazdag gyökerű, fajhiteles, ig. n szép es- 
metek darabja azi'k erőssége szerint 15 krtól 40 kiig. A 4—5 éves igen erős 
koronás soriak- darabja 45- -5u kr. Nagybani vételnél az árak külön megálla
podás taimal k.-p. zik, l entin gymölesfajókból táblaürités folytán 1 — 2 —3-4 
eves sel.•|t.v.. tt minős. 20 esemeték is kaphatók erősség sz.u-int 2-5-7-lt) 
1.1 kr. II. m...v. k gazdag gyökérz. lüknél fogva főként nagybani telepítés, khez 
O'-OS^II. f,., V ián ío,.,,.,1,,^!.. j.-t>|1(| ,n||)lW -j t.seIU(.tl-.k vadonezm is 
hm mii s..„,„l.:m . , .-n.ss.-gben in. gr. ndelh. tők a f. ntirt ezégnél. A gazdag

' in 'adonezok lom azok erőssége szerint 5 frt M5 krtól 1'1 frtig t.-ó 
jed. Nagyold, vételnél u—1(1 15' ,, engedmény. — Levél cziin : 2
UNGHVÁRY LÁSZLÓ gyümölcsfa-iskolája Czegléden.

A Mauthner-féle
hírneves

konyhakertit virágmagvak 
zárt hatóságilag védett csomagokban a 

törvényesen bejegyzett 

rnedve-védjegygyel 
valamennyi nagyobb

fűszer- és vaskereskedésekben 
kaphatók.

\ Budapesten Ancliiíssy-ut 23. szám alatt 
létező Mauthner Ödön <-z<’g csakis olyan csoma
goknál vállal teljes jótállást egészen friss és 
valódi iii.igv tikért. amely csomagok ragasztva, 
a medve ábrával es a Mauthner névvel jelölve. 

ug\ a mim a mellékelt rajz is mutatja. 4

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GOZCSEPLOINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükség! s Ö8SZ6S 

gazdasági gépeket gyártja. 27 
Keszh tes árj<‘gvz<‘kk' l és szak favágó felvi 
lágosiiással sziv< s< ii szolgálunk dijin* nlesen. 
Minden hozzánk inlézett k<'r<lezösködésre 
készséggel adunk kiiiK'i'itö és felvilágosító 

választ.
Felsömagyarorszag vezerkepviselóje : 

zzzXuETnsr miksjl 
Nagy Miliályon Barnai-szálloda 2. szám.

I Van szerencséin a n. c. hölgy közönség
I szives tudomására adni, hogy több oldalról 
I lett felszólításnak engedve, hosszabb ideig 

liévsben időztem, ahol divatos női ruhák 
j elkészítésére a legújabb

i franczia-, angol-, és orosz-
1 szabást
I sajátítottam el. úgyszintén a h gtdőkt lőbb női- 
I divat szalonokból a legújabb modelleket hoz- 
| tani és azon kellemes helvz< tbcn vagyok, a 
| t. hölgy közönséget a legnagyobb megelége- 
j désre ki< légiteni.

! Becses pártfogásukat kérve, tisztelettel
y Joseforits Borin.
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Nyomatott Lan de sm un B. könyvnyomdájában.


