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A föld népének nelyzete. 
A kivándorlás folytonossága, még ha 

intenzív róhamosságából vezetett is, újra 
és újra rá tereli az ember figyelmét a 
fold népének, a magyar parasztságnak 
helyzetére. 

^ ' ^ ^ B a ^ l s r ' ^ ^ min 
denben akad oly áruló, aki a létezd ha
jók orvosláséra sem eszmét nem ád, sem' 
munkával nem járul hozzá, hanem e he
lyett megrakodva még egy csomó hamis 
iádattal éa pletykával, a külföldre szalad 
és ott izgat Magyarország ellen. 

Hogy nálunk az" egész földmivesség-
nek tiincs kedvező helyzete, sót egy jó 
részének 'helyzete egyenesen kedvezőt
len, azt tudjuk. De mikor ezt konstatál 
juk, akkor ne zárjuk le szemünket a re 
vers kép elöl sem. Mért Magyarországon 
Van bizony, főkép az Alföldön tekintélyes 
JÓ módú paraszt osztály %. Csak nézzük 
Végig a Vidéki városok takarékpénztári 
könyveit. Vak ott elég bélét paraszti 
részről, i y • tí 

, A törpebirtokosok baja nem épen S) 
törpe birtokban rejlik. Azt ugyan nem le-
tót üaiiitanl, ^rpe Í$mg] ieg , 
lehet élni, de hálunk az a baj -

hogy sokan minden más munka nélkül a 
; törpebirtokból akarnának megélni; — = 

A ki elég 8zegődméuyes munkát kap, 
vagy megfelelő ipart űzhet, annak a törpe 
birtok is gazdaság. De ua.uuk a hagyo
mányos, helytelen felfogás és ós lusta
ságra hajlandó temperamentumunk miatt 
j z^utó^^ i jók ig Beauii ŝam történt az 
ipar fejlesztésért. Pedig a téli ipar űzes
sél kapcsolatbau a törpebirtok is eltart
hatja gazdáját és háza népét. Hiszen az 
egyoidalu gazdazági rendszer mellett még 
a régi .telkes gazdák'* is válsággal "küz
denek. És sokáig fog tartani, mig észhez 
térnek és á változatos gazdasági rend
szerre fognak rátérni, anélkül, hogy több 
és több földre kelljen éhezniük. 

A földet nem lehet szaporítani, el
lenben égy nagy 'nemzeti tökét könnyel
műen hamar ellehet pocsékolni. A gaz
dasági erők aránylagos foglalkoztatása az 
egyetlen tartós segítség. 

'StÉ is igaz; 'ndgy' a kisgazda arány-
talán teherrel van sújtva. Ezekén a ter
heken enyhíteni kellene és éz mór ma 

ma is, 

köztudat Megalapozni a megélhetés biz
tos módját: ez ma $ 'gazdasági jelszó és 
ha est megvalósítani tudják, egészen más 
viszonyok fognák beköszönteni a kis gaz
dáknál. " ' - : • " " 

De azt sem felejtsük el, hogy a kia-
Igazdákka—^oiyan léhyTtzésF^iragy^ék^geV 
gedetlenség van beoltva, mely elérhetet
len célokból áll. Vétkes ebben az egész 
társadalom, kivétel nélkül. Most tehát ki 
kell gyógyítani nemcsak anyagi, hanem 
lelki bajából is. 

Jta elégedetlen, szer, 
gyar kisgazda Amerikában tanulja meg 
igazában, hogy a szegény ember milyen 
pária ott. Sokra nézve későn következik 
be a kiábrándulás. Épén ezért helyes a 
kivándor}á8Í törvény legszigorúbb végre
hajtása, mellette azonban szükséges azt 
a munkát is megkezdeni végre-valahára,, 
amely a magyar kisgazdák itthoni boldo
gulására vezet. Ha valaki ezt a munkát 
megkezdi, sikerülni fog, mert a magyar 
kisgazdában minden jó tulajdonság meg
van, csak noszogatni és vezetni kell tudni. 
De lelkiismeretes embereknek és nem 
kalandoroknak I 

l iss Warker és a 
I r t . : ZOMLTÓ ZOLTÁN. 

a Iohbája gr'fifásázöriy pillanatra KtraEöTcölt 
csiklandozó levegő érintésére 

„ ^ A lenszinttre feztett heju, éẑ nwidig nagjón 
azép" özvegy grófné eBtrflal órakor, ̂ kalappal alf 
fején ott áUt̂ as előszoba nagy tükre,előtt. Jobb 
ról a szobaleány igazított ™ég e ra' e t 8 k°P°" 
uyeg ráncain, balról a borotvált inas állt szol
gálatkészen, hogy a gzéfáöt a lópcsók fokán \r 
iSeije Vkapu előtt várakozó fogatig, A grófnó 
lágyan fiétbiggy'eíztelta ai ajkait, és egy-két 
arcbórgymnastika mozdulatot rögtönzött, hogy a 
nevezett .még mindig zzáp asszonyok" konven
ciónál is utcai makszja megszülessék. Aztán lib-
benósen megperdáh a tükör előtt, hogy csak 
ngy zuhogott belé â aok selyem és a szalon 
nyitott ajtaján éa_széttárt ablakain beáradó, ko-
ra-tavagzesti levegőáramliz örvényszerűen táneba 
csapott erre a libbenő perdUlésre és szárnyaira 
kapta a grófné parfümjét. 

Amikor az inas kinyitotta >z előszobaajtót, 

jon fólrántott> ;mindakót kocsíablakot ; villanó 
szemmel nézte ar utea nyüzsgését és ugy mor
mogta msgában: 

— Itt a tavasz I . . . Ez a, tavasa. 1 . . 
fcV.".**. •- a x > * U . J Á ; l * ^ 

A kocsiban s tavasa légyintésére eszébe 
ínfótt sok elmúlt tavasa énnek- a révén Bok él-

Az uj adótörvények szentesítése óta, 
kőnyvpiacon ; halomszámra megjelent, 

aa adótörvényeket ismertető, kisebb na
gyobb terjedelmű munkákat bizonyos szkep-
sissel fogadták közönség,mert é tisztán csak 

' ••- i r •;" iSt - j • 1 | • 
ablakon lenézni Be. Nem tudom miért haragszik 
«*m a m»ma néhány nap óta. Különösen azóta, 

éppen mostanában vagyok egészen más, miss War
ker! ftjóazep. ,más! És.még ilyen sohasem vol
tam. Tolja ide, ̂  kezét, ni hogy dobog a szivem, 
meg a halántékom éz a.hajam is,ugy égeti a 
bőrömet;*>_* BWtJSm láWWP # r 
bői léptem vplnajri. L . , , ! ) i m 

Itt a_ tasasz kedvez comtesse 1 Éa már 

múirtzert!em~S n m t l g u z S F o W f M h i S , l i < ^ 7 ^ ^ ^ * « » S v ^ ! » 
ilyen szép kölyök-tivassest van akkor, amikor ö 
az elaó idei randevúra kocsizik. Éa a harminc
hatéves asszony erre a gondolatra összeszorította 
a fogait, J 

II. 
Ahogy á fogat elrobogott, fönt a lakásban 

Alisz comtesse odarohant aa ablakhoz, megmar
kolta as érdekesen halvány, finomarcu miss War
ker könyökén a ponzsébluzt éa nedves szemeivel 
lematatott a járdára: 

— Látja miss Warker? Ott a Lajos báró, 
Ott van la! Éreztem, tudtam, hogy itt kell len
ni-e Ugye mondtam, hogy Lajos nem tud hara
gudni. — Már előbb ia megláthattam volna, de 
isten bizony mondom, áá utóbbi'időben még élni 
sem merek a mamától. Nem mertem még az 

lem is, meg minden asszonnyal, comtesse, de ön, 
még nem tudatja ezt Tizenhat év, as mégis ke
vés ehhez. fc u , h l 

i — Maga iz miss? Mondja maga is. . , 
— Igen, no de te már buszon . . . huszon

hat.. . négy vagyok. Ba már egészen más. Én. 
nekem volt már utam is, Alizka . . . De ni, hogy 
remeg, hogy reszket ön; üljön 1* talán ide a 
puffra igy ni , . . . miért remeg annyira ? 

— Mert, érzem, hogy. most olyasvalamit 
kezd megint beszélni, amiről nekem példáid a 
mama jelenlétében nem szabadna hallanom. Éa 
amitől megint nem fogok egész éjjel aludni, pe
dig az borzasató lesz, mert megint biztosan lá
zam lesz, és aítór reggel" kikapok a' mamától, 
ha az ajkam cserepes; ni már kead is . . . És a 
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vásári munkának minősíthető könyvek, 
amelyek pusztán a hivatalos lapban meg
jelent törvényszövegnek semmit mondó 
hígabb, vagy még hígabb_lében való fel
tálalásával együtt a szegény agyonsanyar
gatott, a jövő sorsa iránt aggódó adózók 
obulusaira vetik ki hálójukat. Ezekkel 
szemben annál nagyobb örömmel fogadta 
minden szakember .Kormos Alfréd" ez 
irányú munkáját, mert annak minden so
ra azt bizonyítja, hogy Kormos Alfréd 
mostani kézikönyvével múltjához teljesen 
következetes maradt. Köztudomású, hogy 
eddigi adórendszerünket az uj adótőrvé
nyek jelentékenyen megváltoztatják, egyes 
adónemek elejtettek, mások egybe olvud-

=4e^egészen-njj^4tdónemek-^s^elét 
keztek. Bhbez járul, hogy a létminimum 
és progresszió folytán uj, eddig nem is
mert rendelkezések életbeléptetése vált 
szükségessé, mig másfelől az adók kive
tése, a kivetés elleni jogorvoslatok, az 

^adó elengedés és leirás tekintetében is 
igen lényeges változtatásokat hoznak az 
uj adótörvények. — 

.- Az adótörvények ismertetéséhez fű
ződő eme kérdéseknek kíván megfelni 
éa tényleg meg is felel Kormos munkája. 
A köny elsősorban közli az uj adótőrvé
nyek teljes hiteles szövegét és azután 
minden törvénypontnál megadja a szük
séges magyarázatot és gyakorlati példá
kat. Azonnal konstatálhatok a régi és uj 
intézkedések közt fennforgó eltérések, 
valamint az eltérések, illetve uj rendel
kezések indokai is, mely célból közölve 
vannak a pénzügyminiszter indokolásának 
vonatkozó részei, a pénzügyi bizottság 
megokolása és a plenáris tárgyalás alkal
mával elhangzott beszédek azon részei, 
melyek e kérdést kellően megvilágítják. 
Gyakorlati becsűvé válik Kormos Alfréd 
munkája az által is, hogy számos útbai
gazítást, sót mintákat is tartalmaz azokra 
a teendőkre nézve, melyeket az uj adó
rendszer keretében as adózóknak maguk
nak kell teljesíteniük. Ilyenek kimutatá

sok szerkesztése, vallomások tétele stb 
Különösen a nyilvános számadásra 

kötelezett vállalatokat, iparosokat, keres 
kedőket, - háztulajdonosokat, földbirtoko
sokat és magántisztviselőket érdeklő adók 
tüzetes megismertetésére fordított nagy 
figyelmet a könyv szerzője. Figyelembe 
vette nevezetesen azt, hogy az egyenes 
adókra nézve az eddigi rendszert ugyan
csak felforgató fontos újítások lépnek 
életbe, sőt az általános jövedelemadóról 
szóló törvény egy teljesen uj adónemet 
létesít. Ezen adóknak tüzetes magyará
zata kiválóan hasznossá teszi a könyvet, | e s t e Meixner Mfháiy. 
mely adótörténelmi szempontból is érdek 
kel bír, amennyiben minden egyes tör
vény ismertetését, az illető adónem ke-
Ietkezését és fejlődését tárgyasó rövid 
bevezetés előzi meg. 

A mű ára kötve öt korona, ami, te 
kintve a könyv terjedelmes voltát és a 
nagy gonddal eszközölt kidolgozást való
ban csekélynek mondható. Megrendelhető 
az Apolló irodalmi- és nyomdai részvény-

Ú J D O N S Á G O K . 

nagy bosszúsan moadta, hogy nem jó az auto
mata, ót becsapta, mert aem mutatta meg meny
nyi az 6 terjedelmes testének a snlya. A főnök 
legott próbára tette a mérleget, ráált s bedobta 
a 6 fillért, mire a mérleg pontosan működött. 
Az asszony erre nagy szemeket meresztett és 
rezignálod va mondta : Hát rá is kell a mérlegre 
állni, hát ezt én nem tudtam, éu nem álltam rá. 

Különös büntetés. Eredeti módon bűn
tettek meg Münchenben a minap egy borhami
sítót. A bíróság ugyanis kimondotta, hogy a ha
misított bort nem szabad Bem eladni, sem kiön
teni, hanem a borhamisító földbirtokosnak meg 
kell innia. Az elitélt mvgfelebezte az ítéletet. 
Hej, de elkelne nálunk is az ilyen felette igaz
ságos büntetés akárhány termelőnek, no meg 
akárhány vegyészkedó vendéglősnek is 

Igy derék szállodás halála. Vasárnap 
győri Royal szá'ló tulaj

donosa meghalt Halálával egy igazi self made 
man élete ért hirtelen véget. Merxner^Bshelyről 
származott ̂ l~8yőrbe. A vendéglős dinasztia-ala-

tpitók -elete pályáját fBtotta^mea=mint=bérszolga 
kezdte a Sabáriában »s vasszorgalmával és be
csületes, fáradhatalan munkásságával annyira 
vitte, hogy a vidék egyik legmodernebb és leg
nagyobb szállodájának tulajdonosa lett Halála 
széles körben keltett részvétet 

— Gabonaárak. Legutóbbi hetivásárunk 
meglehetős élénk forgalmú volt, gabonát szépeu 
hoztak a piacra. Az árak szilárdak, ejasen_tart-
jalc magukat. AzrifraTT" sTHéten i smét • . --- — ---- • .»u.«,. emelked-,, 0 , - i , e k - -érák : buia 13.o0, rozs 9.20, árpa 7 10 zab társaságnál, Bpesten, V. Sas utca 13 sz. 17 t Q j . n n a 50 klgrmkint. -"^ a r P a M U , zao 

— Tüdövész bacillns tanyészde. Ez a ritka
ság számba menő különleges intézmény nálunk 
Celldömölkön van, itt kultiváljak a Gyarmathy 
téren, a városháza sarkán. Egy c omó bagózó 
paraszt elfoglalja a napnak bizonyos szakában a 
városháza.sarkán a járdát és verseny köpködést 

| végeznek olyan vehemenciával, bogy egész tó
csa kerekedik belőle éa megea k, hogy a ver-

— A vasalások árva napja országszerte 
gen szép eredménnyel járt. A bizo'tsághoz ed-' 
die 70 ezer korona küldetett be a vidékről, több 1 . . 
mint bizonyos, hec-y a gyűjtés meghaladja a j 8 * " * köpdösés rendon asszisztolas meUett megy 
100 ezer koronát. végbe A járó-kelő közönség undort es csömört 

'kap, ha ilyenkor sorsa a városháza felé vezeti. 
Az illetékes tényezők figyelmét ezennel felhiv-— Szüret. Ság és Somlyóhegyen a szüret 

a héten vette kezdetét a Ságbegyen szo 
moru szüret volt a jégverés teljesen tönkre 
tette a Sághegy ez évi termését alighogy va
lami termett s az sem jó, savanyu, mint az ecet. 
A Somlyón elég jó a szüret, valószínű lesz olyan 
termés mennyiségileg, mint a mult évben volt, 
minőségileg azonban nem lesz oly jó, mint a 
mnlt évben. 

— Megtörtéit A celldömölki vasút állomá
son a közelmúlt napokban egy hizodalmas jó 
képű vidéki paraszt asszony kíváncsi volt testi 
súlyára, az automata mérlegbe szabály szerint 
bedobta a 3 drb. 2 fillérest, hogy megtudja 
mennyi a su'ya. A pénzt bevette az automata, 
de a mutató nem mozdult s nem mutatta a súlyt 
Elkezdett zsörtölődni az asszony is az épen ar
ra haladó állomásfőnök megkérdezte az asszonyt 
hegy mi a panasza a mérlegre. Mire az asszony 

juk erre a tűrhetetlen undok állapotra éa elvár
juk, hogy véget vetnek a diszköpdösésnek. 

— Állatüjazis Hosonszentandrásia. A Nyu
gatmagyarország: Földmivelők Gazdasági Egye
sülete vasárnapon rendezte idei harmadik díja
zását Mosonszentandráson, melyet az egyesületi 
elnökség képviseletében dr. Giesswein Sándor 
pápai prelátus, egyesületi elnök nyitott meg. A 
Tölg Gyula gazdasági felügyelő elnöklete alatt 
kiküldött juri ítélete alapján a dijak a követke
zőképen osztattak ki : díjazva lettek tehenek cso
portjában : Mayes Ferenc Mosonytétényről I. díj-, 
jal 50 kor, Thüringer János Pomogy, II ik díj
jal 30 korona, Kirschner György Boldogaazony 
Iliik díjjal 20 kor. üszök csoportjában : Thürín -
g-r Mihály Pomogy I-só díjjal 50 kor Fiesehbae-
ker Márton Illmic Il-ik díjjal 40 kor, Láng 
György Illmic Illik díjjal 30 kor.. Fleischhacker 

vékősy eomteise-nek megindultak a könnyei és 
átkulcsolta a miss Warker — puha, gömbölyű 
vállait 

A piros selyembe göngyölt vülanykörtékból 
kitarpesakedő, rőt világosság összeölelkezett a 
fogadószoba bársony garnitúrája mintázataival éa 
a néhány pillanatig tartó csöndben ugy borult rá 
ez ölelkezve ülő'két nőre, mint valami nagyon 
halt, nagyon bizonytalan, "étberikus muzsika. A 
tavasz tolvajazerü muzsikája. 

- Misa Warker hazaiokon csókolta a comtes-
se-t elsimította kétoldalt baját keskeny kezét 
amely sötótkék pléssékea át is csakúgy sütött a 
belső tűstől. Aztán nagyon édesen, asszoayiasant 
szúró tekintettel belenézett a comtesse arcába 
és csaknem súgva mondta: 

— A méltóságos asszony most valószínűleg 
nyo'cig elmarad. 

— Valószínűleg; igan. Felelte a leány. 
— Nos tehát in most magát sétálni vi

szem, comtesse 1 Én ezt igy tartom szükségesnek, 
mert hiszen ma alig volt levegőn, pedig as or-

avoi mondta, bogy mire jobb idő less, szóval: 
~én"'h'ivtsm önt," nem" ön szólított föl. Éa' -nagyon 

megértem önt, comtesse, in Lajos bárót ia meg
tudom érteni, meg a tavasz se kutya, meg az 
.ördög vinni el önöket. Egy félórácskát sétával 

töltünk el s aztán'haza jövőnk s jó etTigygyall méltányolta a feleimet is lement sz -nteira Lzr 
megvacsorázunk. — Öltöaködjünk gyorsan. Köz
ben nem bánom ha intene a bárénak. . . talán 
egy fehir zsebkendővel, a béke jele . . . És jóí
zűen, de izgatottan kacagott a jnísi. 

Miss Warker már kalaposán, keztyüsen fel
készülődve állt a tükör elétt, amikor észrevette, 
hogy a comtesse hanyattriülve, felig kigombolt 
ruhában a kereveten fekszik' és sír. Es vékony 
csontos háta is a kis szeplős nyaka olyan sző
ni ormán ütött el a bársonykalap trónusától. Oda
ment hozzá csudálkozva megkérdezte, hogy mi
ért nem jön? 

— Nem merek mégse, zokogta a grófi vér
rel silányan megálldott Aliz. Mégis megeshetik, 
hogy visszaérkezik a mama és este van, hat 
múlott is mi nem kértük az ó engedélyit, és 
megint kikapok ...nem, nem, in 'nem merek 
mégse, miBS, édes aranyos miss, menjen csak 
le egyedül, és mondja meg, bogy mennyit szen
vedek érte és hogy félek a mamától, is hogy 
neharagodjon a múltkori sertésemért, éa nem 
ugy gondoltam... és hogy sajnáljon engem, 
amiért, itt kell Bírnom a szobában, .és ott kint 
tavasa van f!. És nagyon-nagyon keservesen a irt 
a szegény, vékony szeplős comtesse. 

A miss természetesen újból megcsókolta, 

jóshoz, elmondani az izenetet: 
litkába zárt madárkát . 

képviselni a ka-

A comtesse még egy percig ott sirt a pam 
lagon, az egyik sarokban, aztán föltápászkodot-
és épp akkor irt az ablakhoz, amikor a,miss ke
zet fogott Lajossal és összebújva, gyorsan eltűn
tek a kétoldalt őrködő villanylámpák azétfolyó 
sugarai mögött. 

m. 
Körülbelül egy óra hosszat állt igy, kikö

nyökölve az ablakon Aliz, könnyes tekintettel 
bámulva az utcára arra, ahol a miss meg a fia
tal báró eltűntek, szivettépő szomorúsággal gon
dolva arra, hogy mennyire fájhat szegény Lajos
nak, hogy csak a miss ment le hozzá, mig neki a 

(Folyt köv.) 
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LipóTPomogy IV ik dijjal 20 korona. A földmí-
velésTkormány által rendelkezésre bocsá.tott di
jakat, dr. Gieiswein Sándor alelnök osztotta ki* 
buzdító szavak kíséretében méltatva ezen díjazá
sok céliát és jelentőségét. A díjazás után De 
Pottere igazgató élénk figyelemmel kísért előa
dást tartott a Nyugatmagyarországi Földmivelők 
Gazdasági Egyesülete eddigi szervezkedéséről és 
további munkásságáról Délbea lelkes hangulat
ban társasebéd folyt le, melyen különösen dr. 
Giesswein Sándor mint a kerület orsz. képvise
lőjét melegen ünnepelték. 

— A gőzgépkezeldk és kazánfűtők: legkö
zelebbi képesítő vizsgái Sopronban noYebmer hó 
7 napján d. e. 9 érakor a soproni városi villany-
telepen fognak, megtartatni. A kel'óen felszerelt 
vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelügye-
lőséghez küldendők. Szent-György utca 20. 

— A jogaszifjuság figyelmébe I Ügyvédi és 
bírói vizsgára, az összes jogi szigorlatokra, Bu-
pestre, Kolozsvárra államszámviteltani és alap
vizsgára kiváló sikerrel és gyorsan készít elő dr. 

azt maguk as érdekeltek, kik aúndent elkövet
nek a vasút mielőbbi kiépítése érdekében Leg
utóbb Rum község 10000 koronát szavazott mag 
e célra. 

— A .Borászati Lapok" Magyarország ezen 
ismert szaklapja egy ,01tványtslep»k" cimü cikk
ben fölötte elismerőleg foglalkozik a Caspari 
Frigyes tulajdoaát képező Kiskükttllómenti első 
ssőlő-oltvány teleppel, Medgyesen (Erdély) és 
több fényképfelvételt mutat be, mely fényképek 
ezen telep oltványainak pompás fejlődését iga
zolják. A telepet melynek gyönyörű árjegzsóke 
előttünk fekszik és a mely ez árjegyzéket in
gyen és bérmentve megküldi, legjobb meggyőző
déssel a legmelegebben ajánlhatjuk. 

— Ungváry lózs.f. ssőlőtelepén?és"gyümö!cs-
faÍBkolájában Cegléd (Pestmegye) es év őszén 
nagyobb meanyiségü (800-350.000 darab) nemes 
gyUmölcsfa-csemale kerül eladásra, 1-5 éves pél
dányokban a következőkből: körte, alma, szilva, 
őszi barack, kajszinbarack, cieresnye, meggy, 
eper, savanyu szeder, birs lasponya. mandula, dió. 
fUgê kjjszrrréte, -rihnrhr̂ iiéfrra,- jjjjdajggTgftJjjfc: 

lényi utca 13. Mindennemű felvilágosítással kész-
Béggel szolgál az intézet. 

— Királyi káli. A messze Keletről, Perzsi
ából a minap comagot hozott a posta egy bu
dapesti orvosnak A csomagot dr. Kovács Izsó 
orvos, az ismert vérgyógyász (Hemopatia) kapta, 
még pedig nem közönséges helyről, a perzsa 
sah udvarából... .A csomag rea^k. ..szép,, nagyir-
tékii ezüst kávékészletet a perzsa ötvös munka 
remekét tartalmazza és a perzsa kabinet iroda 
francia levelet is csatolt hozzá, értésére adva a 

Wurros-jogf-szemî ^ nzomoru eper, pyramís eper. 
urna 19 MinHonnomit folmlannaitaofla] L-aav. I •• . . . . . . R 1 rY, „ . * , 

gombakac, pyramis-akac stb. csemeték. Ezek a-
rai erősségük szerint 5 20. igen erősek 40-50 kr. 
Ugyancsak igen nagy mennyiségben kaphatók 1-3 
éves magcsemeték, ezek árai erősségük (szerint 
100 drb. 80 kr.tól 1 frt.-ig 1000 drb. 7 fit 17 
frtíg. Gleditschia triacanthon és akác. áthathat-
lan sövény készítésére igen alkalmas 1-3 évesek, 
igen na^y.kéazlet Ennek ára lOUu drb. 1 frUSO 
kr.-tól orrfig. SoHánaTtTliászriálhatő akác 20CP 
220 cm.-magas 1 drb. 20 kr. 100 drb. 18 Irt. 
1000 dr. 170 frt Háromszor permetezett, szok-
ványminöségü bor-és csemegeszólóvespő, telje
sen beérett, sima, 1000 drb. 4 írttól 7 frtig, gyö-

As esti órákban Btrisivojna Virpoljéról 
Djakovora és viasza kSslekedó teharvonatoknál 
a sssmélyssállitás megssüntsttetik. 

Az u] dombóvár—bosznabrédi vonalon. 
Az Ujdombovárról jelenleg, éjjel 2 óra 42 

prkor Essék felé induló személyvonat korábban, 
azaz már éjjel 2 ó. 84 prkor indíttatik. 

A szantloriic-naaiei vsnalon. 
A Szentlűrincről jelenleg reggel 4 óra 41 

prkor induló vegyes vonat már reggel 4 óra 15 
prkor indíttatik és Nasicára d. e. 8 ó 24 prkor 
érkezik. 

E vonat Cacíncin csatlakozni fog a slavo-
niai—drávavidéki vasút vonalaihoz Meslavina és 
Vócin felé. 

A budafsst keleti p. u.—fiumei vonalon. 
A tűméből este 6 órakor Bpestre, valamint 

Bpastról d. u. 4 ó. 10 prkor és est* 9 órakor 
Fiúméba induló gyorsvonatok megállása Dngos-
iló-^llémáaoulinegs^tettetik^^^^— 

A Fiuméből d. u. 2 ó. 05 prkor Delükére 
indulé és a Delnicéről éjjel 10 ó. 38 prkor Fiú
méba érkező vasár- és ünnepnapi vonatok meg-
szüntettetnek. 

(Folyt köv) 

magyar orvosnak, hogy az azóta elhunyt Víud-
safer Ed dia perzsa sah hagyományozta részére 
e készletet, hálából, mert 1900-től 1902 ig vér
betegségéből kigyógyította. Érdekes megemlíteni, 
hogy az a hagyományozás még másfél évvel 
eselőtt történt és a mostani perzsa belzavarok 
okozták, hogy a csomag csak most érkezett meg 
rendeltetése helyére. 

— A kii tralikosok érdekéken. A pénz
ügyminiszter rendeletet intézett az összes pénz
ügyigazgatóságokhoz, bogy utasítsák a kerüle
tükhöz tartozó dohánynagyárusokat, bogy jövő
ben engedélyeik bevonásának térbe a l a t t a ná
luk megrendelt dohánygyártmányokat a dohány 
kisárusoknak egyenletesen és minden válogatás 
nélkül szolgáltassák ki. Megtiltja továbbá a mi
niszter, hogy a nagyárusok a nagybani eladásra 
szánt szivarok dobosait felnyithassák, ilyenek át
vételére a kis árusokat nem kötelezhetik. Odvös 
rendelkezés az is, hogy ezután nem less feltün
tetve a szivar dobozokon a világos és a sötét 
szinjelzés. Végül szigorú utasítást tartalmaz a 
rendelet arra, hogy a dbhánynagyárusok egyébb 
áruik vásárlásával ne terrorizálják a kisárusokat 

— Országos baromfivásár Soproaian. A Nyu
gatmagyarországi Földmivelők Gazdasági Egye
sülete Sopronban okt hó 22-25-ig a régi városi 
lovarda fedett helyiségében országos jellegű ba
romfi-vásárt rendes, melye már több mint 1000 
drb. baromfi jelentetett be, miért is a vasár ren
deső bizottsága e jelentkezéseket lezárta. A vá-

.,«ár sikerülte bistoaitottnak látásik. __-
—"A nsmt HrsML Ám. kir. államvasu

tak igazgatóságától vett értesítés szerint, a ba
latonvidéki vonalon folyó éri okt. hó 16-től Ta 
polcától Alsóörsig és Veszprémtől Alsóörsig egy 
-agy nj személyszállító vonat helyestetik forga
lomba. Az előbbi vonat Tapolcáról d. n. 6 óra 
16 prkor, az utóbbi pedig Veszprémből este 6 
éra 11 prkor fog indulni. Egyidejűleg, vagyis 
•okt hó 15-tól megBzüntettetnek a Tapolcáról 
d. u. 5 éra 1 prkor és as este 7 óra 48 prkor 
a Balatonfüredre, — a Balatonfüredről este 7 
óra 17 prkor Alsóörsre, — a Veszprémből d. u. 
20 prkor Alsóörsre és as alsóörsről éjjel 10 ó. 
33 prkor Veszprémbe induló ssemélyssállitó vonat 

— TMévéZZ poiztitasa. A belügyminiszter 
jelentése szerint 1007-ben Magyarországban tü-
dövészben elhalt 68 126 egyén. A magyar bi
rodalomban 1909 április havában gümökórban 
elhalt -8127 egyén. A dansmtulra esik 1168. 
Törvényhatóságok szerint csoportosítva e halál
esetek a következőképp oszoltak meg: Baranya 
megye 91, Pécsvárosa 26, Fejér megye 89, 
Székesfehérvár. városa 6, Győr megye 34, Győr 
városa 19, Komárom megye 70, Komárom vá-
városa 7, Mosón megye 30, Somogy megye 143, 
Sopron megye 104, Sopron városa 14, Tolna 
megye 1117,' Vas megye 168," Vessprém megye 
79, Zala megye 179. 

— UJ nsmt I n és Ttrjs közt. A Rum és 
Tűrje közt tervezett vasútvonal létesítése mind
inkább küzeledik a megvalósuláshoz. Siettetik 

keres 20 frttór25 frtig. Tessék árjegyzéket kérni. 

A magyar királyi i l la in .a i t&t téli 
menetrendje 1909 1910-re-

duló 

szeged—rékut—szabadkai vonalon. 
AlSzsged—Rókasról d. u. 3 ó. 12 prkor ia 
valamint a Szeged Rókusra este 10 ó. 01 

prkor érkező vegyes vonat megszüntettstik. 

A baja—újvidéki vonalon. 
A Zomborból jelenleg éjjel 3 ó. 10 prkor 

Újvidékre induló személyvonat korábban, azas 
már éjjel 2 ó. 30 prkor indíttatik és Újvidékre 
reggel 6 ó. 12 prkor érkezik. 

Zémborból Baja felé a délutáni vegyes vo
nat már d. u. 12 o 30 prkor indul. 

A szeged—nagybecskereki vonalon. 
Karlováról a hajnali vegyes vonat Szeged 

felé korábban, azas éjjel 3 óra 50 perckor in
díttatik. 

temesvári—József vá ros 
vonalon. 

Buziás-fiirdöi 

AS esti vonat helyettBuziásfiirdőről Temes
várra egy délutáni személyvonat helyeztetik for
galomba, mely Buziáaftirdóröl i. u 5 ó. 15 pkor 
indul és Temesvár—Józsefvárosra este 6 ó. 50 
prkor érkezik. Bnaiásfttrdóről d. a. 12 50 prksr 
Temesvár—Jósisfvárosra érkező és as onnan 
d. 3 ó. 15 prkor visszainduló személyvonatok for
galma megszüntette tik. 

A zs ebely—bókai vonalon. 
_ A Zsebelyröl este Bánlakra közlekedő ve-

gyes vonat megszüntettstik. 

Az oravica—resicabányal vonalon. 
Oravica is Németbogsáa között as eddigi 

ideiglenes menetrend helyett nj, végleges menet
rend lép életbe, a melyre nézve a legközelebbi 
adatok a kifüggesztett menetrend hirdetményből 
kivehetők. 

A németbogsáa—rssisabányai vonalrészen 
a Resicabánya megállóhelyről jelenleg d. e. 8 ó. 
15 prkor induló vegyesvonat korábban, azas már 
reggel 7 ó. 88 prkor indíttatik. 

Németbogsánról csatlakozással Oravica és 
Zsidovin felől d. u. S ó. 28 pkor agy uj személy
szállító tehervonat indíttatik, mely Resicabánya 
megállóhelyre d. u. 4 ó. 51 prkor érkezik. 

. A plelernica—pozsegal vonalon. 
As éjjel Pozegáról Plstaraieara és hajnal 

ban Pletemicáról Pozegára közlekedő vegyes vo
nat megsiüntetettetik. 
Az eszek—strlzivajna-vinoljei vonalon 

Magy. Ur. álamvasntak. 
Üzletvezetöaéa Miskolg.., 

""'8I467/1H". ti. 
Pályázati hirdetmény. 

A magyar királyi államvasutak mis
kolci üzletvezetősége a kizárólag Bánré
ve, kizárólag füleki, feled—tiszolci, Ti-
szolc kizárólag zólyombrózói, breznóbánya 
—vereskői,"összessen 178-9 km. hosszú 
vonalakon levő összes állomásokon, as 
irodákban, várótermekben, éttermekben, 
laktanyákban és egyéb hivatali helyisé
gekben, továbbá a váltó és vonal őrhá
zakban, az osztálymérnökségek, fűtőhá
zak, szertárak és műhelyek hivatalos és 
egyéb helyiségeiben levő s a vasutinté-
zet tulajdonát képező összes óráknak jó 
karban tartása, szabályozása és javítása, 
iránt ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

A pályaórási állásra jelentkezni óhaj
tók felhivatnak, hogy [szabályszerűen bé
lyegzett és bizonyítványokkal felszerelt 
ajánlatokat 1909 évi október 33-án déli 
12-óráig a magyar királyi állam vasutak: 
miskolci üzletvezetősége titkárságához 
címezve e felirattal: 

„Ajánlat pályaórási állás elnyerésre" 
lepecsételt borítékban, térti vevény mel
lett nyújtsák be. 

Az ajánlattevő köteles ' a miskolci 
üzletvezetőség gynjtöpénztáránál 1909 évi 
október JJ2 -én déli ía^oráig bánatpénzké
pen 60 koronát készpénzben letétbe he
lyezni, vagy posta utján külön boríték
ban beküldeni mivel különben az ajánlat 
figyelembe vétetni nem fog. 

A pályaórási állásra vonatkozó felté
telek a nevezett Uzletvezetóségnél (II. e. 
33 ajtó, gazdasági csoport) a hivatalos 
jőrákJartama..»)«tt. me^kjntb^ók_s_ ej_ 
okból as ajánlattevőkről feltételezni fog, 
hogy a feltételeket ismerik s azokat ma
gukra nésve egész terjedelmekben kötele
zőknek elfogadják. 

A feltételekre nésve megjegyezzük, 
hogy a korábbi szokástól eltérően, az 
óráknak nem havonként, hanem csak 
negyedévenként való megvizsgálását fog
juk követelni. 

A feltételekről eltérő ajánlatok figye
lembe vétetni nem fognak. 

A felsorolt vonalakra nézve egyéb
ként a szerződés 1909 év december hó 
1-től kezdódóleg öt évre fog megköttetni. 

A magyar királyi államvasutak mis
kolci üzletvezetősége fenntartja magának 
a jogot, hogy ajánlkozók közül — tekin
tet nélkül ajánlott általány-összegre — 
szabadon választhasson. 
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Miskolc, 1909 október hó 9-én. -
Az Uletvezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Magy. kir. aUamvasutak. 
fliletvoietöség Hiskolc. 30675/111. sz. 

Pályázati biraetmény. 
A magyar királyi államvasutak a 

rozsnyói oszsálymérnökség vonalszakaszán 
a (kizárólag) bánréye-dobsinai, pelsőczmu 
rányi és pelsüc-nugy-szlabosi vonalakon 
levő állomások, őrházak, szertárak, osz 
tálymérnöség és fotóház hivatalos helyi
ségében elhelyezett órák jókarbán tartá
sa, szabályozása iránt ezennel nyilvános 
pálzázatot hirdetnek. 

A pájyáörá8i aljasra jelentkezni óhaj 
t4k felhivatnak, Hogy szabályszerűen bé 

—^y«gzett-~«8^izonyitvájryokknl felszerelt] 
ajánlatukat 1909 évi október 26-án déli 
12 óráig a magyar királyi államvasutak 

ELSŐ 

Szöló* | 
oltványokat: 
amerikai ?ima 6a 
gyökeret 1 veazóket 
különféle fBjokl»aD« 

legdúsabb választékban 
legmegbízhatóbbnak • 

í 
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SZŐLŐOLTVÁNYTÉLEP 
_ Tulajdonos -

szállít, fsjtisztaságéYt jót; 
a aaár évek óta elsőnek 6 6 

H ismerj 

Oajpari Frizyai • t i i rn a játav, WiivttzlOfa.) 
Tessék képes árjegyzéket kérni: 

A i árjegyzékbon tálalhatók ar ország minden ré
széből érktwett elismerő levelek, ennélfogva min
den sEÖlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt 
ax ismerős személyiségektől ugy szó, mint iráabe-
lileg bizonyságot "szerezhet magának fonti szölő-

telep feltétlen megbkhatóBágáxól. 

i - M M ^ i r i i i n - i i n — — i 

Eladó könyvek. 
Eladó 55 kötet Magyar Re

mekírók és több diszkötésü mü
vek, Mikszáth, Herceg és Bródy 
müvei. A könyvek teljesen tiszta 
állapotban vannak s fél áron 
adatnak el. Kaszinóknak, társas
köröknek, valamint magánosok
nak is] felette, előnyös vétel kí
nálkozik. Érdeklődőknek bővebb 
értesítést ad e lapok 

Szerkesztősége. 

í miskolci üzlet/vezetősége titkárságához ci 
mez ve e felirattal:, , 

^ é n l a í jj^aorási. állás elnyerésére' 
lepecsételt borítékban, térti vevény mel-

Jett n y ú j t s á k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Az ajánlattevő köteles . a , miskolci j A 

üzlet vezetőség gyOjtőpénztáránál .1909 ok-i Ifi 
" tóber 25-én aéli.'la óráig, b'án'atpénzképen" 

50 koronát készpénzben letétbe helyezni, 
vágy posta utján külön borítékban bekül
deni, mivel k ülöm ben az ajánlat figye
lembe vétetni nem fog. 

Szintúgy köteles a közszállitási sza
bályzat 16 §-ának 13 pontja értelmében, 
a mennyiben a Máv-val az ajánlatbenyúj
tásakor üzleti összeköttetésben nem ál
lott, .illetve, előtte ismeretlen, szállító ké
pességét, illetve megbízhatóságát az ille
tékes kereskedelmi és iparkamra bizonyít
ványával'.igazolni. . f . .... ',. 

A pályaórási állatra vonatkozó felté-

í csoport) a hivatalos órák 

* i"nerik,.a azp-; 
nézve egész terjedelmükben 

A feltételekre nézve m< 

venként való megvizsgálását fogj 

litési iroda. 

A magyar, 

%1?KPV. 
W 

döntés 
lejártától számítva ké,t hét tűzetik ki 

Miskolc,, 1,908' október, fijfc. . 
Ai 0»ípfy~ez'etoséJg. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Celldömölkö.., a Főtér 'eg-
forgalmasabb, helyén járásbí
róság, és adóhivatal a házbán, 
bérbeadó egy üzlethelyiség 
Bővebbet. 

MnyTkefMkedésében 
CELLDÖMÖLK. 

, 'Tisztelettel van szerencsénk a m. t. épitető közönség b. tervezé
sére hozni, hogy Celldömölkön 

#V Í J " : j , 

építési Irodát és- vállalatot létesítettünk. 
Elvállaljuk mindennemű gazdasági épületek és -bérházak ludomá 

sát és legkényesebb ízlések mngfelelöleg a legmodernebb kivitelben; 
úgyszintén ezeknek természetben való kivételét, valamint körkemencék 
építészet csatornázások, atalkitások és tatarozás! munkalatok e lkész i lé 
sét a legjutányosabb árban. 

A készítendő munkálatok szakszerű és pontos kiviteléért ás épí
tészét terén eltöltött hosszas gyakorlatainak kezeskednek, — egyedüli, 
tó törekvésünk óda fog irányulni, hogy a n. é. épitető közönség 1 e g-
k é n y e s e b b igényelünk is megfelelhessünk. 

A m. t. épitető közönség szives pártfogasat kérve maradtunk. 

, v kiváló tSestelettelt 

' ' k i - W xUs&'éíá^"yiiisák' 
Cei ldömK.k , Ö o ^ ö l M - u t c a . 
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• Ceílc 

Ganz é s Tsa részv. társ. motorosztályának kerü

leti képviselése 'és mintaraktára. 

Fióktelepek: Muraszombaton, Sárváron, Vesz-

Isernán.. Dombóváron, Sopronbán, é s Zalaegerszegen, 

g a z d a s á g i gépek é s s z ü k s é g l e t i c ikkek 

raktára . 

Ajánlja a legjobb és legújabb szerkeszetü vetőgépeket, talajmivelő esz
közöket, cséplő szereiményéket ngy möiir, mint göz ésjáígány, hajtásra. 
Állandó nagy' ráktár műtrágya, mütakarmány, zsák, ponyva, olaj, kenőcs, 

kötélnemüek és mindenféle gazdesági cikkekből. 
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