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foglalkozást az a körülmény is. hogv a mun- ügyet,_ majd a többieket.
kánk hallatlan módon föl szaporodott az
Arra a kérdésre, hog.v milvén ügyek
thóbbi időben. Például most négy heti sza- voltak az eddig letárgyaltak, igv válaszolt
badságom van, de ez alatt az idő alatt eddig dr. Teroesvűry:
ínég nem voit nap, hogy .hiányoztam volna
- - E z a 900 iigy, amellyel szerencsésen
a hivatalból. Sőt ellenkezőleg, most még sok- végez.itnk eddig, legnagyobbrészt
háborús
kal többet dolgozom. Három hét alatt össze- kihágás.
Megetették a terméseiket, búzát,
gen mintegy kilencszáz kisebb kihágási i'tgy- rozsot, kukoricát, burgonyát az állatokkal,
Ix-n Ítélkeztem. .Legnagyobbrészt elmaradt elrejtették készleteiket, előbb megették a
ügyek ezek, amelyekre a sok időt igénybe- nekik járó liszt-adagokat, mint szabad lett
vevő nagyobb ügyek miatt nem kerülhetett volna, aztán néhány másfajta kihágási iigy
a sor. Éjt-napot eggyé téve most. csak azon árdrágítások, stb.
igyekszünk, hogy ezekkel a kisebb régi
Nyilatkozatát igy fejezte be n kihágási
ügyekkel végezzünk. Akkor talán int idő a biró:
felszaporodott nagyobb ügyekre is jobban.
- - ismétlem, amint lélekzethez t u d o í
Még ezen a héten befejezzük a kis ügyeket Jutni, előveszem a Liohtenegger-tlgyet. Mas akkor aztán előveszem a Lwhtencgger- gam is nagyon szeretnék már íttl lenni rajta.
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„Kézigránátét vágok hozzád tekintetes ur..
— Egy népfőikeid (evele a harctérről a falu jegyzőjéhez. —
(Riját tudósítónktól.) Az alábbi esethez
nem kel] sok kommentár Nagy József népftrlkelő, aki a fronton harcol, arról értesült,
hogy otthon éhezik a családja. Vad elkeseledettségében • arábh tolta a fegyvert, tollat
ragadott és levelet irt a falu jegyzőjének, a
melyben ha. nem is keresett szavakban, de
kétségtelenül magyaros stílusban kii képet
a k a r t n y ú j t a n i lelki állapotáról. Levelét, amelyet hiteles másolatban egy szegedi tiszt juttatott el hozzánk, itt közöljük, a túlságosan
drasztikus részek kihagyásával:
Kelt a harctéren, 19.17, V. hó 26-án.
íTekinteten jeező ur tudatom hogy megkaptam azt a levelet melyben azt teczet irni
a század parancsnoknak hogy az én szüleimnek jól megél hetese van min egy kis gazdának mert elveszik tőle a kenyerit is irják
hogy nexn tudnak vei ki jöni és segit is oljanak teezik adni akinek völgye háza vl\n nekem nincs sémim csak az országút és csak ugy
kei harcolnom mit egy jó gazdának és itt kell
szenvednem szold vősznek. H á t vegye tudomásul a tekiu tetes ur hogy iutézkegyen velők hogy kapjon a szüleim segélyt mert nexn
t a r t mindig a háború. Igaz hogy nem it van
már az mi ©fenségünk hanem odahaza olyan,
mint a tekintetes ur de írom hogy iutészkegyen a dolog ban mert iueg haza segit engem
is a jó Isten és m a j d segítek én a bajom ha az
életemben kerül is, de a tekintetes ur is megdöglik mert aztnem birom el tűrni hogy én
sémi ét szenvedek ós a szüleim meg oda haza
vesz el éhen mert el veszik tölik meg azt a
kevés komencziot is mert maguk
odahaza
nom tugyák el gon dőlni hogy mi kel it szenvedni és mit kel it elérni. Hátcsak legyen szívós intéz kegyen a tekintetes nr ig aritja a
dolgot hogy kapjon a szüleim segélyt vagy
hadi anyagot, lisztet mert igazán ugy el vagyok szánva . . . . . . . te gazember, mert ha
én haza megyek ahogy el va gyok keseredve
és Uahaza megyek és nem lesz a dolog el iga-

miért nem nyilatkozik Németország
Belgiumról?
Berlin, október 3. A Vorwarts vezércikkben Belgium kérdésével foglalkozva, az*
irja, hogy Belgium tényleg jogot formálhat
arra a követelésére, h o g y Németország Belgiumot helyreállítsa, mert a német kormány
erre Ígéretet is tettjízonkivül a uémet birodalmi gyűlés többsége határozatban mondta
ki a hódítás nélkül való béke e k é t , amely
magában foglalja Belgium függetlenségének
helyreállítását. A német munkásság nem
Sáiint meg a német kormányt unszolni* hogy

zitva én vagy agyonlövöm vagy egy kézi
gránátot ragok hazád tekintetes nr hogy tud
meg teis hogy mit kel it szenvedni és választ
várva ere mert most egy levél megy még az
első hadtest parancsnoksághoz Józsep főherczeghesz azt megírja majd a század parancsnok én majd elmondok neki mindent ihogy te
milyen hunezut ságban járcz, liogy kinek
adoi segélyt majd el lágyák neked a bajod.
Járok én érte hogy nemsokára vei leszel fügesztve eszére sok gazembersége amit csinálsz
mert az hiszed hogy oda haza te vagy az isten nem majd segítenek r a j t a
Nagy József m. kir. . . . npf. gy.-század.
Az erélyes hangú levélre csakhamar válasz is- érkezett az ezred parancsnokságához.
A válasz nem kevésbé érdekes, és igy szól:
í "dkei körjegyzőség
Nógrád vármegye.
976—1917. szám.
;. , ,
A m. kir, . . . gy. ezred
I. zalj. Parancsnokságának
Tábori posta ...
Ezen levelet tudomásvétel végett tisztelettel megküldöm és kérem annak utána a
levél szives visszaküldését.
Ezen levelet (leginkább azéfft juttatom
a tekintetes Parancsnoksághoz, hogy lenne
arra gond, hogy holmi kézi gránáthoz az illető könnyen ne juthatna, mert hiszen .óinak használata csakis ott a fronton
lenne
megengedhető.
Nevezett kívánsága nem teljesíthető,
mert atyja, ki szintén sorozott népfölkelő —
felmentés kedvezményben részesül, mint
cseléd és rendes conventiot élvez, amelyből a
család a mostani viszonyok között jól élhet.
A levelet azért kérem vissza, hogy annak idején a béke bekövetkezte után — irója
ellen törvényesen eljárni módomban legyen,
kész tiszteletfel:
olvashvtlan aláírás.
krjz.
Vilke, losonci jár. Nógrád m. 1917. VI. 8.

ezt az igéretét kétséget kizáró módon ismételje meg, abból a felfogásból indulva ki,
hogy ezzel a béketárgyalások megindításának útjaiból minden akadályt elhárítanak.
Viszont ha Németország megtenné ezt a
nyilatkozatot,, csak ugy járna vele, mint minden eddigi békeajánlatával, az ellenség gúnyosan fogadná és a gyöngeség jelének tartaná. Az ellenségnek ez az eljárása
meg
nehezíti a német békebarátok
fáradozásait,
Ha az antant látható jelét adná annak, hogy
a függetlenségét visszanyert Belgiumon keresztül vezet az igazi ut a békéhez, akkor

Németország készségesen hozna áldozatokat
Belgiumért és nem haboznék megfenni azt a
nyilatkozatot, hogy helyre fogja állítani Belgium
függetlenségét,

A német szocialisták a nagynémet
agitáció ellen.
Berlin, október 3. A birodalmi gyűlés
csütörtöki ülésén napirenden lesz a szociáldemokratáknak az az interpellációja, amelyben panaszt emelnek, amiért hivatalos irton
támogatják a nagynémet agitációt A Berliner Tageblatt mai számában anyagot szolgáltat ehez az interpellációhoz. Leveleket és
okmányokat közöl, melyekből kiderül, hogy
polgármesterek, vasúti gazgatók, tartományi
tanácsosok, középiskolai igazgatók aláírásokat gyűjtöttek alantasaik között az uj pártba való belépésre, sőt a papok a szószékről
hirdették ennek a pártnak nagy fontosságát.

Vihar a

demokrata-konferencia

ülésén.
Stockholm, október 3. A Pétervári Távirati Ügynökség jelend* A demokrata konferencia esti ülésén a helvi katona- és munkástanácsok képviselői szólaltak fel. A legtöbb szónok a tx>lgári elemekkel való együttműködés ellen nyilatkozott. Az illés közben
kétszáz munkásból és munkásnőből álló küldöttség, amelyhez katonák is csatlakoztak,
be akart nyomulni a tanácskozás termébe.
Azt mondottak, hogy félmillió pétervári lakosi képviselnek, akik kiküldték őket, hogy
a koalíciós elv ellen tiltakozzanak és követeljék a tógtöni békekötési. a magántulajdon
eltörlését és több inás szociális kívánságot.
Hosszabb tanácskozás után a küldöttség hat
tagját bebocsátották az ülésterembe, hogy
e! '5terjessze óhajait.

Uj kormány-alakulás Oroszországban a gyors békéért.
Amsterdam, október 3. A Telegraí hitelesnek mondott közleményeket hoz különböző pártokhoz tartozó orosz politikusoktól, a
melyek Kornilov valódi szándékait Igyekeznek megvilágítani és ezek a leleplezések a
kormány kebelében
ujabb válságot
idéztek
elő. Olyan törekvés került felszínre, amelynek célja a háború gyors
befejezésével
egy
forradalmi
kormány
alakítása a arlamen t
ellenőrzése mellett. Az uj kormányban a demokratáik és a polgári elemek egyesülnének
s maga a minisztérium öt felelős miniszterből állana, akik a törvényhozásnak felelnének, mig a többi miniszter egyszerűen a z
egyes szakosztályok vezetőiből kerülne ki,
még pedig nagyrészt szocialistákból.

Angol hivatalos a legutóbb! német
légitámadásról.
Stockholm, október 3. A hivatalos Reuter-iigyrökség jelenti: A tegnap esti légi támadásnál tíz ember éleiét vesztette, 38 megsebesült.
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Uj pápai jegyzék az antantnak.
Berlin, október 3. A Havas-ügynökség
jelenti Rómából, hogy a Vatikán a központi
hatalmak válaszjegyzékét szombaton átnyújtotta
az angol követnek. A válaszhoz a pápá
nak ujabb, a szövetségesekhez intézett jegyzéke volt mellékelve.

