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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG
Hova a lap szellemi ré-zót illető minden 

közlemény intézendő :
Torok-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentotlen 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.

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Egészségtelen fejlődés.
Ma, a XIX . század alkonyán még min

dig vannak emberek, akik azt hiszik, hogy 
a folytonos haladás és fejlődés utján haladva 
boldogok és szerencsések leszünk.

Az igaz, századunk a művészet és tu
domány terén bámulatos eredményeket tud 
felmutatni. Annyi uj találmányt és oly bá
mulatos művészetet egy század gyermekei 
sem teremtettek, mint épen a XIX. század 
fiai. A nagyszerű találmányok és alkotások 
dicsőítik egyes kutatók, művészek és bölcsek 
halhatatlanságát legjobban. Az ember a ter
mészet erőit hatalmába hajtotta, az ész ma 
már legyőz minden akadályt, csaknem azt 
mondhatjuk már, hogv nincs lehetetlenség. 
De minél nagyobb a fejlődés és haladás, 
minél nagyobb lendületet nver a tudomány 
és művészet, annál jobban sülved erkölcsileg 
társadalmunk.

A világtörténet lapjai fényesen igazol
ják. hogy minél inkább haladt egv ország 
a tudományos fejlődés lépcsőin felfelé, annak 
társadalma annál mélyebbre sülyedt alá.

Eraneziaország I. Napóleon alatt fény
korát élte, ekkor állt hatalma tetőpontján, 
de moralitása ekkor sülyedt le legalacso
nyabb fokra. A korrumpált erkölcsökre elég 
eklatáns példa a múlt század végén kitört 
franezia forradalom vérrel fertőzött napjai is.

A nép eszköz volt a hatalmasok kezé
ben s a fanatizált tömeg nem vette észre sa
ját nyomorát, eszet vesztetten szolgálta a 
demogógokat, mig azok viszont a tömeget 
•ttját vérébe fojtották.

A hatalom ekkor dorbézolt, tivornyázott 
legjobban, az erkölcstelenség ekkor aratta

T A R C Z A.
A légyott.

Irta: Samu.

Gyönyörű májusi délután volt. Minden uj 
életre ébredt. A városliget tele volt sétálókkal.

Én félrevonultam oly helyre, hol semmi sem 
háborgatott gondolataimban. Itt. a természet fonsó- 
ges csendjében pihenve, élvezettel halgattam a fe
jem fölött éneklő madarak bűbájos danáját. Elán 
dalogtam a múltnak képein és magam elé vará
zsoltam a jövőnek képét.

Gondolataimban egy hang zavart meg. Midőn 
felpillantok, egy inas állott előttem, ki egy levelet 
nyújtott át és eltűnt. Kezembe vettem a levelet, 
megnéztem az Írást, forgattam jobbra, balra, de 
nem tudtam kisütni, hogy kitől kaphattam. A bo
rítékon női kéz vonásait ismertem fel. Nem akar
tam elhinni, hogy nekem szol a levél. De a borí
tékon otí állott finom kerekded betűkkel: Nagy 
Sándor úrnak. Sorra vettem női ismerőseimet, de 
ezeknek írásait ismertem. Végre felbontom a leve
let, de ebből sem tudtam semmit kiokoskodni. A 
levélben e nehány szó állott: Ma este 10 órakor 
elvárom........................Alól az utcza és a házszám.

E néhány szó teljesen kihozott sodromból. 
Az előbbi nyugodtságom helyett lázas izgatottság 
vett rajtam erőt.

Izgatottan siettem haza. Estefelé járt az idő 
mire hazaértem. Nőm szívélyesen fogadott, de én 
szinte gorombán magára hagytam.

Szobámba vonultam. .Ki lehet az?" kér 

legnagyobb diadalát. Es ha akadt is egy 
ember, a ki meg akarta állítani e rohanó 
veszedelmet, azt a nép íelkonczolta.

Láthatjuk, hogy államok bukásának, 
egyes nemzetek pusztulásának okai mindig 
a társadalom erkölcsi erejének bomlásában 
rejlett.

Egv országnak, hogv népe boldoguljon, 
erős alapra van szüksége s ez a szilárd alap: 
az erkölcsös társadalom.

A mai társadalom pedig az erkölcsös
séget úgyszólván száműzte s ha azt ismét 
vissza akarjuk hóditani. nem a fényes pa
lotákban kell keresnünk azt. hanem a roz
zant kunyhókban, ott még megtalálhatjuk 
télig elsatnvulva. és ha megtaláltuk, jól táp
láló, földbe kell ültetnünk azt, hogy ismét 
virágozzék, természetesen nagy gondot kell 
fordítanunk ápolására, nehogy ismét csene- 
vész váljék belőle. Mert csak az a társada
lom lehet erős talpköve egy életerős állam
nak, mely az erkölcsösséget virágoztatni tudja.

A mai ember már nem az a tagja a 
társadalomnak, ki ennek magasztos létfelté
telét latja, nem az a csendes, nyugodt csa
ládi otthont keresi, hol a szeretetet és bol
dogságot feltalálhatja, hanem olyan, aki csak 
a saját érdekeit hajhászsza, nem törődve 
azzal, bármilyen utón é i is el azt, ő min
denben üzletet akar csinálni, ha embertársai 
boldogságának feldulása árán is.

Innen származik azután azon erkölcsi 
sülyedéi is, mely a társadalomnak nevezett 
már amúgy is rozoga épületet veszélyezteti.

Az erkölcsösség nem velünk született 
tulajdonunk, azt az élet iskolájában sajátít
juk el. Nemrég még erős védbástyája volt 
az erkölcsnek a hit, mely magasztos tanai
val védte a társadalom fiait, de manapság

deztein mindig magamban. De feleletet nem találtam.
Végre vacsorához hívtak. A vacsoránál nőm 

előtt is feltűnt izgatottságom és megkérdő tőlem: 
.Mi bajod Sándor?" Semmi édesem, felelőm én. 
De mégis látom, hogy rosszul vagy. A színházba 
akartam ma este menni, de most már nem megyek. 
.Csak menj édesem. Nincs nekem semmi bajom.“

Nagy nehezen rávettem nőmet, hogy elmen
jen a színházba. En dolgaimat hozva fel okul, nem 
mentein.

Könnyebben lélekzettem, midőn nőm eltávo
zott. Kellemetlen lett volna rám nézve, ha tudja 
távozásomat. így szabadon cselekedhettem ....

Rendbe hoztam magamat és készültem az 
ismeretlen nőnek eleget tenni. Hátha egy szegény 
szerencsétlen nő, kinek gyámolóra van szüksége 
és bennem véli azt feltalálni. Vagy hát ha más 
okért hi. . . . Ej! akár miért hi is, elmegyek. Hi
szen kötelességem egy nő kívánságának eleget 
tenni. Sok küszködés után elhatároztam, hogy el
megyek.

A levélben jelzett házhoz értem. Még a kapu 
előtt is tanakodtam, vájjon belépjek-e. Mintha va
lami visszatartott volna, és fülembe súgta volna:

Ne lépj be.’ Ne lépj be .’
De felcsigázott kíváncsiságom belépésre kény- 

szeritett. Mi baj érhet engem egy nőnél .... gon 
dől tani magamban. Nőin színházban van, őszre 
se fogja venni otthon nem létemet . . .

Mire ő haza ér, én is otthon leszek.
Belépek a kapun. Fényesen kivilágított folyosó 

vezet fel az emeletre. Föllőpdelek a lépcsőkön, 
midőn ugyanazon inas jön velem szembe, ki a le
velet hozta. „Jöjjön uram, úrnőm várja !u mondán. 

már ez is pusztulófélben van, romjain tapos
nak az emberek.

Az állam volna első sorban hivatva a 
korcsosidni kezdő társadalmat a végveszély
ből kiragadni. < fi van institucziókat kellene 
neki teremtetne, melyek intencziója lenne 
társadalma erkölcsösségét, mint egyik leg
erősebb alapkövét nemcsak megszilárdítani, 
de olykép fokozni, hogy az a nép egyik 
nélkülözhetetlen kellékévé váljék.

Már az iskolában nagy súlyt kellene 
fektetni arra .hogy a gyermek fogékony lel
kűidé ezt megszívlelje és elsajátítsa.

Es csodálatos, hogy a mai társadalom 
e rákfenéje nem az úgynevezett alsóbb osz
tályból szedi áldozatait, hanem a képzettebb 
elemek közül, kiknek e bűnük képzettségük 
miatt kétszer oly nagynak tekinthető. Mert 
a szegényebb sorsú embert legtöbbször a 
nyomor, Ínség készteti a bűnre, mert vala
hogy csak fenn kell tartatna magát, ha a 
társadalom vagy az állam nem gondoskodik 
róla. De a jobbmóduakat a kapzsiság, hará- 
esolási vágy taszitja az erkölcstelenség büz- 
hödt fertőjébe, honnan csak egy jól irányzott 
golyó mentheti meg őket.

De a haladás és művelődés ezt úgy 
követeli, hogy az ember a társadalom azon 
helyén, melvet elfoglal, mutasson is valamit, 
mert különben nem tarthat a „müveit" jel
zőre igényt; az már most mellékes, bármi
lyen utón szerzi is meg a módot rá, ezt nem 
kérdi senki, s ez éppen a nagy baj.

Azért a szegényebb sorsú ember inkább 
nem müveit, de boldogabb, mert boldogsá
gához elég a csendes, nyugodt családi kör, 
mely nem ismer igényeket, csak elégedett
séget.

Neményl Tincxe.

A szolga vakítóan világított, fényűzően búto
rozott terembe vezetett, hol egy festői szép hölgy 
fogadott.

Azt hittem, hogy Vénusz maga az, ki előttem 
áll. Soha ily lángoló szemeket, bíbor piros ajkakat 
melyek közűi hónál fehérebb fogak ragyogtak ki.

Junoi termete, melyet az elegáns öltözet még 
jobban kiemelt, ében fekete haja, mely a fényes 
világításnál még jobban kitűnt, észrabló szépséggé 
tevék őt. A káprázatos fényben úgy tetszett né
kem, mintha egy Istennő szállott volna le a földre, 
hogy a halandók szivét és eszét megzavarja.

Ilyen tündér fogadott engem, ki meglepeté
semben oly ügyetlen lettem, mint egy imádottjá- 
hoz először közeledő diák............

„Isten hozta uram", hangzott lágy csengésű, 
madárcsicsergésnől kedvesebb hangja. Engedje meg 
hogy oly bátor voltam önt ide fárasztani, de nem 
is tudja, hogy én önt már régen ismerem — műveiből. 
Igen bizony, műveiből mert én nagy élvezettel 
olvasom ám műveit. Es hogy ily rendkívüli módon 
akarok önnel megismerkedni, annak oka az, hogy 
mindeddig hiába kerestem az alkalmat, nem tud
tam önnel ismeretséget kötni.

Mig ezeket bájos tündérein egymásután el- 
mondá, én is magamhoz tértem kissé. En is mo
tyogtam valamit. Később mindinkább bizalmasab
bak lettünk egymás iránt. Úgy beszélgettünk az
után, mintha már régi jó barátok lettünk volna. 
Elbeszélte, hogy nem régen van a fővárosban, az 
előtt vidéken tartózkod üt és külföldön utazott. De 
családjáról semmi említést nem tett. . . .

Engem roppant fölizgatott e rendkívül szép
ség és különösen az, hogy olyan bizalmasan be
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Nyelvében él a nemzet
A legsugárzóbb csillag, mely a magyar köl

tészet egén fényesen tündököl; a világirodalom 
egyik legnevezetesebb alakja. Arany János. F öllé
pése által megdönti a magyar irodalom régi bál 
ványait és a magyar költészetet, hangban, tarta
lomban, formában, megváltoztatja.

Arany, ki minden egyes munkáját elöleges 
szigorú önbirálat után adta ki. minden egyes mü
vében a tökéletesség oly benyomást gyakorol re
ánk, hogy benne egyetlen egy sor kivetni valót 
nem találunk.

Jelszava, a nyelv fejlesztése, előrehaladása, 
kiképzése volt.

A nyelv, egy nemzet polgárainak összetartó 
közege. Nyelvünkért sokat küzdöttek őseink. \ olt 
idő. midőn Magyarországon magyar szót nem 
lehetett hallani, de viszont volt idő. midőn magyar 
szóért tűzbe is mentek volna honfiaink és ez idő 
hazánk történelmében fényes pont, melyet száza
dok emlékei el nem törülhettek.

A magyar nemzet független és szabad. Kö 
vetkezöleg egy önálló, szabad nemzetnek nyelvé 
vei élnie kell, mert egy nemzetnek, melynek egyik 
fővonása az, hogy nyelvére büszke, kell, hogy 
minden eszközt felhasználjon arra, hogy nyelve 
fejlődjék és fel virágozzék.

Azon állam, mely nyelvére keveset ad. el
hanyagolja annak fejlesztését, olyan állam polgá
rai egymástól nagyon különböznek törekvés szem 
pontjából. Egy közös föczél elérésére nem tőre 
kednek, mely föczél, a haza in- gvédésében, fejlesz 
tésében és felvirágozásában nyilvánul, hiányozván 
az az összekötő kapocs, mely egy nemzetet össze
tart és ez a kapocs, a közös nyelv.

E kapocs hazánkban megvolt és meglesz, 
mig a magyar nyelv a magyar irodalom egén tün
dökölni fog és addig lesznek hazánkban oly fér 
fiák, kik életüket és vérüket, hazájuk jóvoltáért 
feláldozzák. Sok példa bizonyít a mellett, hogy 
egy nemzetet, annak nyelve, nyelvéből folyó lel 
kesedés mentett meg.

Az egységes, szabad magyar nemzet tehát, 
a nyelv által tartható fönn és azon férfiak, kik fá 
radatlanul küzdöttek le minden akadályt és ernye- 
detlenül dolgoztak a magyar nyelv fejlesztése ér
dekében, valódi élvezetet nyertek ezáltal, hogy a 
magyar honpolgárok oly tevékenységet fejtettek ki 
az egységes, szabad, önálló, alkotmányos Magyar
ország megteremtésében, minek példáját a törté 
nelemben nem találjuk.

Magyarország alkotmányos életének és nem 
zeti létének alapfeltétele : az országnak törvényes 
önállása, függetlensége és nyelvének fönntartása.

szélgettünk. mintha már régi ismerősíik lettünk 
volna. Mindinkább bátrabban és szenvedélyesebben 
beszéltem vele.

Kéjjel gondoltam a vele eltöltendő pásztor 
órára ........................

Ekkor kocsi robogás hallatszik, mely közvet
len a ház előtt szűnik meg. Azután lépteket hallok 
a lépcsőkön és belép a szobába — nőm egv ide
gen férfi karján.

A szerelmeskedő és mindent feledő ifjúból 
bosszutszomjazó tigris lett. Rettentő fölháborodott- 
ságomban : Gazember! ... Csábitó! . . . dörgött 
szavaim a férfi füleibe és őt arczul ütéin. De töb
bel nem bírtam se szólani, se cselekedni............

Mint őrült, futottam le a lépcsőkön és végig 
az utczákon.

Öltönyöm csupa sár volt, magam mint a po
kolból kiszabadult ördögök által kergettetve, üldöz 
tetve, futottam.................Mindenütt e két szót hal
lottam végítéletként harsogó szózattal: < > hűtlen !. . 
Ö hűtlen!

Magam sem tudom, hogy kerültem haza. < >da 
haza sem volt vége a rettentően kínzó gondolatoknak.

O ,az ártatlannak vélt, kinek ártatlanságáért 
leikom üdvösségét mertem volna koczkára tenni, ő, 
kinek szende, szelíd arczából senki sem olvashatta 
volna ki a hűtlenség gyalázatos bélyegét, ő, ki 
mindenem volt, kit oly forrón szereltem, ki nélkül 
oly puszta és rideg e világ nekem, ő csalt meg 
engem!

Azután magamat kezdtem vádolni. En vagyok 
mindennek az oka. Az utóbbi időben sürgős teen
dőin miatt elhanyagoltam. Sőt ime, én sem va
gyok jobb. Ahelyett, hogy vele mentem volna. 

-- Első és legszentebb kötelességünk tehát aira 
törekedni, hogy Magyarország alkotmányszerü ön 
állása és függetlensége sértetlenül fentartassék és 
nyelvének fejlesztés* előmozditassek.

Jogász Izidor.

Vegyes hírek.
— Az izr. nóegylet teaestélye kitünően 

sikerült úgy anyagilag, mint pedig erkölcsileg, a 
mit különben előre is lehetett tudni, mert ez volt 
az idei farsangban az első mulatság. Mielőtt a 
tánez kezdetét tette volna, a tombolajátek eszköz
lése idézettelő kellemes szórakozást és érdeklődést; 
annak b< fejeztével következett csak a tánez és 
tartott egész reggelig a legvigabb hangulatban. A 
tiszta haszon 1ÍM) frt .'»(» kr. a mi valóban nagyon 
széf) eredmény és a mi legnagyobb részben a 
fáradhatlan és kedves elnöknönek: JJr. GVück 
Samuné úrnőnek az érdeme, a ki Spiegel Samuné, 
Brilnn Mérné. Lieblich Janka k. a., Dr. Fucht 
Ignáczné és IJózsef támogatása mellett, nem 
kímélve semmi fáradságot, minden lehetőt elkövetett 
arra nézve, hogy az estély minél sikerültebb legyen.

Mikor Jött az ungvári dalárda? 
Vájjon ki tudná ezt megmondani? Ez idő szerint 
valószínűleg senki. Annyit tudunk, hogy a dalárda 
erősen tanulja az itt előadandó darabokat, de hogy 
mikor lenne az a kaszinó által rendezni szándé
kolt hangverseny, senki sem tudja. - Amint kü
lönben értesültünk, a dolog úgy áll. hogy az ungvári 
dalárda készül és várja a meghívást, a kaszinó 
pedig várja a dalárda azon értesítését, melyben a 
feltételeket közlené és miután igy mind a két fél 
vár, igen valószínű, Iiogj semmi sem lesz az 
egészből.

— A málezai jubileumi bál. Szombaton 
lesz Málczán a kaszinó 25 éves fennállásának al
kalmából a tánczestély. Erre a mulatságra is rá 
lehet már előre is mondani, hogy fényes és sike
rült lesz, mert az egész környék intelligciieziája 
nagyban készülődik a mulatságra annál is inkább, 
mert az idén városunkban — a hol mindig szép 
számban szokott a vidéki intelligen -zia megjelenni 
a mulatságokon - alig lesz egy pár farsangi 
tánczvigalom. Mint értesülünk, a málezaiak is nagy
ban készülődnek a vendégek fogadására és kényel
mes elhelyezésére.

— Értesítés. A nagymihályi önsegélyző
egyesület igazgatósága ez utón is tudomására hozza 
a tagoknak, hogy a heti b< fizetések február hó 
6 tói, azaz vasárnaptól kezdve kizárólag minden 
vasárnap délelőtt 9-től 12 ig eszközölhetek és a 
kik ez idő alatt be nem fizetik heti illetékeiket,

mint ő mondta a színházba, én egy idegen nőhöz 
mentem...............

De megint csak az előbbi kínzó fájdalom 
vett rajtam erőt. Oh Istenem ! Öljem o meg magam? 
Egy eszme oly kibékitőnek látszott. Hiszen ha 
meghalok, semmi sem fáj többé. Olyan jó lesz a 
hideg sírban nyugodni.

De ettől az a gondolat menteti meg : Hát 
ők azután boldogok legyenek ? Nőm ! és százszor 
is nem ! Először őt ölöm meg. azután magamat! 
Ot! Kit? Nőmet? Hisz. n. Isten látja, most is 
mennyire szeret* m ! De igen őt! öt! a csábitót! 
< >t fogom megölni! Igen őt. ki romba döntötte 
boldog családi éltemet. Ot, kinek még a posol 
kínjai sem elegendő büntetés.

E gondolat nyugodtabbá tett. Rendbe hoz
tam ügyeimet, hiszen nem lehet tudni a sors oly 
szeszélyes, néha a gazembereknek kedvez hát, ha 
én maradok a küzdtéren.

Midőn mindent rendbe hoztam, megint csak 
a kínos tépelődések vettek rajtam erőt.

Ereimben a vér úgy keringett, hogy majd 
megszakadtak. Szivem oly hevesen dobogott, mintha 
ki akarna ugrani üregéből.

E közben hajnalodon. Soha senki nem várta 
oly epedve a hajnalt, mint én.

Végre 5 órakor kopogtatást hallok ajtómon. 
Tudtam, hogy kik jönnek. Kinyitottam az ajtót és 
beeresztettem a segédeket. „Vártam önöket uraim 
foglaljanak helyet, tüstént készen leszek,- mondám 
a kölcsönös bemutatások után.

annak már segédei uram?- kérdik tőlem. 
Nincsenek, de mindjárt lesznek, mondám.

Készen lévén mind a hárman kocsiba ültünk 

az alapszabályokban meghatározott késedelmi ka
matokat is feltétlenül tartoznak fizetni.

— Jfri/ katonazenérel. A helybeli polgári 
olvasó egyesület február hó 19 én a „Kos “bán a 
kassai 34 ik gyalogezred zenekarával tánczestéiyt 
rendez. A meghívók pár nap múlva bocsáttat
nak ki

— Jóváhagyott alapszabály. Az önse
gélyző-egyesület alapszabályait a s.-a. újhelyi kir. 
törvényszék, mint kereskedelmi bíróság, jóváhagyta 
és ennek folytán a ezégjegyzés is eszközöltetett. 
Az alapszabály most van sajtó a’att és mihelyt 
elkészül, nyomban kiadatik a tagoknak.

— Jótékonyság. A helybeli izr. jótékony 
nóegylet ismét tánujelét adta annak, hogy méltóan 
tölti be nemes hivatását. Ugyanis a szombati bál 
tiszta jövedelméből az egylet buzgó elnöknője 30 
irtot küldött a főbíróhoz azon czélból, hogy az a 
helybeli keresztény szegények között osztassék ki. 
Szép tett!

— Kémény tiiz. Szombaton este, a nőegy
leti bál alkalmával, nagy riadalmat idézett elő a 
gör. kath. parochia egyik kéményének kigyulladása. 
Ez alkalommal igen könnyen leéghetett volna az 
egész épület, mert már a kémény körüli zsindelyek 
és gerenda is tüzet fogtak, de szerencsére gyorsan 
érkezett a segély és igy megmenthető volt az 
épület.

Országos vásár leit volna hétfőn váró 
sunkban, ha ugyan az idő kedvezett volna. Igy 
csak akkora volt az. mint egy közepes hetipiacz, 
miért is m m érdemes róla beszélni sem.

Szerencsétlenség. A szerencsi ezukor 
gyárban mely már az üzem vég felé jár jan. hó 
21 én ismét szerencsétlenség történt. A gyár udva
rán Géczi Fcrencz gönezruszki születésű 24 éves 
fiatal ember szeptember óta, a mióta a katonaság 
tói haza jött a vasutikocsi tolatások mellett volt 
alkalmazva, a mig a fent nevezett napon saját 
vigyázatlansága folytán a kocsi ütközői között be
fejezte életét, mellkasát egészen összelapitotla az 
erős lökés.

— Alapítvány az újhelyi fógymná- 
sitim részére. Az újhelyi ipartestület január hó 
23 án tartott közgyűlésében szegény sorsú ipartes
tületi tagok gymnásiu inban járó gyermekei javára 
500 frt alapit vány t szavazott meg. Az alapítvány 
kamatai valláskülönbség nélkül lesznek kiosztandók.

— A n.-kaposl társaskör megtartotta 
tisztújító közgyűlését, mely alkalommal megválasz
tattak : elnöké: dr. Mijó Kálmán; felügyelővé: 
Kozma Gyula ; pénztárossá : Nagy József; jegyzővé: 
AWds Jenő; választmányi tagokká : He rezeg Károly, 
Jáxzay Mihály. Kwniyiry Gyula, Szeutimrey Mihály 
és dr. Tóth Lőrincz.

és mondtam, hogy az „Oroszlán" felé hajtsunk. 
Ott találok én még legénykori barátokat, kik szí
vesen lesznek segédeim.

Oda hajtottunk és nem is csalatkoztam, mint 
hajdan, most is ott mulattak az én jó barátaim 
reggelig. Hej! boldog legénykor! sóhajték ekkor.

Észrevétlenül kihivattam a kéi legjózanabbat 
közülök és elbeszéltem nekik a történteket. Tüs
tént készen voltak.

Most a városliget felé hajtottunk. A városli
getben épen azt a helyet választottuk ki, a hol 
előtte való nap olyan boldogan ábrándoztam.

Ellenfelem még nem volt ott. De végre ő 
is megérkezett. Segédeink léire vonultak tanács
kozni. Feltűnt nekem ellenfelem magaviseleté. 
Mintha biztos volna a győzelemről, úgy járkált mo
solyogva fel és alá.

Segédeinek egyike is olyan furcsán viselke
dett, mintha játékot rendezne. De nem sokat tö
rődtem velők, (4 voltam foglalva a magam gondo
lataié il. Segédeink közös megállapodás szerint 
pisztolyt határoztak.

Már szembon álltunk egymással, már köze
ledett a döntő perez, mely egyikünknek utolsó 
percze leend, már közeledett az elhatározó pillanat, 
meyben egyikünk halva rogyik le és véro öntözi 
a szomjas földet, midőn segédeink egyike elkiáltotta 
magát: Várjunk. Az ellenfelek nem is ösinerik 
egymást. Szokás szerint mutassuk be őket egy
másnak és ha lehet, békitsük ki őket.- Persze bé
kéről szó sem lehetett, de azért megkezdte a be
mutatást „Nagy Sándor" mondá, felém fordulva és 
nKőhalmi Albert-, szóla a segéd ellenfelemre mu
tatva. Kőhalmi Albert! kiáltám én, csak nemre-
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— Márcxius 1^. Mindenfelé mozgolódnak 
az idei márczius 15-ikének a szokottnál fényeseb 
ben való megünneplésére, a mi nagyon is termé
szetes, mert most lesz 50 éve, hogy a szabadság 
barcz oly remekül kivivatott. Amily örömünkre 
szolgál az. hogy környékünkből a márczius 15-iki 
ünnepre való készülődésről kapunk tudósításokat, 
éppen úgy lehangol az, hogy városunkban « tekin
tetben mi sem tétetik, daczára hogy a vidék ismét 
várja a mozgalom megindítását. A készülődésekről 
a következő két tudósítást vettük: Farcinnő/i az 
olvasó egyesület jan hó 16-án tartott közgyűlésén 
nagy lelkesedéssel elhatározta, hogy a szabadság 
harez 50 ik évfordulóját nagy ünnepélyességei üli 
meg. Az indítványt Füzesséry főszoígabriró, az 
egylet elnöke tette, aki a nagy idők szereplő ré
szese volt. Az ünnep sorrendjének megállapítására 
öttagú bizottságot küldtek ki. Márczius 15 ének 
50 éves évfordulója alkalmából a n.-kaposi társas 
kör a járás intelligentiájának közrevonásával na
gyobb szabású ünnepséget rendez. A részletes ér
tesítés és a meghívások február hó végén lesznek 
szétküld ve.

— Örvendetes hír. AZ Óhaj nem ritkán 
a gondolat szülőanyja. Így a múlt számban „Or 
vendetes hir“ cziin alatt Dr. \Teiszberg felől köz 
lőtt hírünk is oly óhajra vezetendő vissza — melyet 
most, jóhiszemüleg járván el, önkényt és a leg
készségesebben visszavonjuk, mint minden alapot 
nélkülözőt.

— Gazdasági jel olvasás. A múlt vasár 
napi gazdasági előadások megérdemelték volna, 
hogy minden ka putos ember, akinek csak talp 
alattnyi kertje van. megjelent légyen azokon : mert 
annyi ok- és czélszeriien kertészeti gyakorlati dől 
gokról volt szó, a mennyinek tapasztalatára évek 
hosszú sora kívántatik. Király Antal áll. tanító 
előadta hogyan kell úgyszólván semmibőd alkotni a 
nemes csemetét s bemutatta a nemesítésnek leggya 
korlatiasabb fogásait. Chira László áll. tan. az 
előbbinek mintegy folytatásául előadta hogyan kell 
nagyobb és kisebb területen hasznot nyújtó gyű 
mölcsöst alkotni, mikép kell a már kész telepet 
gondozni s terményét kezelni. Mind a két előadás 
oly közvetetlen és gyakorlati volt, hogy a kisszámú 
hallgatóság műn csak kellem sen szórakozott, de 
egyúttal hasznos és életre kiható ismereteket is 
sajátított el. Ezen előadásokat meghallgatta hazánk 
híres oenologusa Alathiász János, aki nagyon di 
cséröleg nyilatkozott a felolvasások szakszerű s 
mégis teljesen gyakorlati fejtegetéseikről. Legkö
zelebbi vasárnap a felolvasás pontban 4 órakor 
kezdődik. A felolvasás tárgyai : 1. A szerves trágya 
kezelés a telepen és a szántóföldön Egreczky Mi 
hálytól. 2. A fejős tehén és borjú nevelés. Felhív 
juk városunk közönségét, hogy ezen gyakorlati 
irányú oktatólag ható felolvasásoknak legyen szi 
vés 5/4 órát szentelni.

— Meghívó. A sátoralja újhelyi városi ka 
szilié által saját alaptőkéjének gyarapítására 1898 
évi február hó 19 én szombaton a városi színház

• n zártkörű táncz estélyt rendez. Belépő dij : Sze
mély-jegy 1 frt. Család jegy 3 személyre 2 frt. 

kona nőmnek ? D • igen, még pedig öcscse mondó 
ellenfelem.

,Ördög és pokol“ ezt nem értem. Mindjárt 
megérti kedves sógor ha elmondom a történteket.

Én sógoromat nem ismertem, mert midőn 
nőmet oltárhoz vezettem, ő külföldön utazott.

Én hazatérőben voltam midőn levelet kaptam 
testvéremtől, kezdd sógorom, melyben panaszkodott, 
hogy ön, sógor őt elhanyagolja és már biztosan 
nem szereti. Pedig most már mindég rá egy bar 
maciiknak is szüksége lesz az ön szeretőiére. Erre* 
én megírtam neki, hogy hazajövök de ne szóljon 
önnek erről semmit én majd rendbe hozom a dől 
got. Csakugyan haza jöttem ez előtt két nappal és 
testvéremnek egy régi barátnőjével kifőztük • zt a 
tervet, melyet végre is hajtottunk. Tudni illik ez 
a barátnő volt az a hölgy a ki önt levélileg ina 
gához hivatta, a hol ön nejévol és velem talál 
kozott.

Azt is tudjuk hogy ön otthon hogyan töl
tötte az éjét. Az ön inasa kit előre megnyertünk 
ügyünknek, értesített arról.

Remélem, a leezke hatott és ezentúl nem 
fogja annyira elhanyagolni nejét, ki önt forrón 
szereti.

Örömtől repeső szívvel siettem haza. Kedves 
kis feleségemet már otthon találtam.

Boldogan öleltem keblemre forrón szeretett 
Margitomat és csak egy rossz álomnak tekintettem 
a történteket.

Azon felül 3 frt. Oldal páholy 5 frt. Közép-páholy 
7 frt. Páholyba lépők külön személv jegyet nem 
váltanak. Jegyek válthatók Buday Ákos ur gyógy
szertárában. valamint este a pénztárnál. Kezdete 
este 8 órakor. Fvlülfizetések köszönettel fogadtat
nak és hírlapikig nyugtáztatnak.

— Nyilvános köszönet. A helybeli izr. 
nőegylet által rendezett tánczvigalotn alkalmával 
felültizett' k és beléptijegyeik' t megváltották a kö
vetkezők : Felülfizettek: Dr. Kel In r Mihály 1 frt 
Dr. Widder Márk 2, Lándai József 1, Friedman 
Miksa 1. Marinorsiein József 1, Dr. Fuchs Ignácz 
3, Zinner Gyula Bpest 1, ifj Klóin Hermán 1, 
Müller Ignácz 1, Dr. Kállai József 2, Ibisman 
Gyula Palóc/ 2, Bujdos István 1, Kiéin Miksa 1. 
Dr. Glüc< Samu 1. Jellenek Gyula 1. Weinberger 
Sándor (Piizdirs 4, Weinberger Zsigmond Pazdics
2. Roth Mór < ’sebb I. N. N. 1, Fuchs Bertalan 
K. llelmecz 2, ifj. Bucsinszky Lajos 1. l)r. Ke

rekes Pál 1, Nagy Gyöngy 1, Engel Ignácz 
Korpona 1, Sulyovs/.kv 1-tv. 4. Dick Sámuel 2, 

Spiegel Samu 1. Tolvav Imre 2, Dr. Kelemen 
Jakab Varannó) 1. Widder Béla 1, Gerő Antal 
50 kr. Szántó Sámuel 50. Gliick Mór 50, lierczik 
József .'O. Frimmer György 50, Marmorstein Izsó 
50, Friedman Zsiga ('sebb 50. Belépő jegyeiket 
megváltották: Takarékpénztár 5 frt. Polányi Géza
3, Gál Vilmos 3, Goldiingc r Simon 1. Fuchs Mór 

B. Keresztül 2, Weinberger Sámuel Pazdics 5.
Leuchtman Lajos 1, Heller Jakab és fiai ■ Vid- 
rány1 2, Scldesingc r B. M. • - társa .Bpest) 2. 
Laczko és Popper iBpest, 5, özv. Widder Izidoráé 
1, Hepp Hugó 2. Engel Jónás 1, Brünn Lipót 2, 
Keresk. Bank 5. Fíirszt Ármin Bpest) 1. Brügler 
Samu 1. Weinberger Náthán Lasztomér 2. Bet 
telkeim Sándor S \ I jlielv .2. Tombola tárgva 
kát adakoztak: Dr Gliick Samuné, Dr. Kállai 
Józsefné. Dr. Fuchs Ignaezné. Spi« gél Samuné, 
Spiegel Bernáthné, Lieblich Janka, Löffl. r Teréz, 
Gliick Ilona, Friedman Jozefa Cs. bír. Fogad 
jak a felsoroltak az egylet nevében a leghálásabb 
köszönetnyilvánítást. Az összes bevétel volt
336 frt 34 kr, kiadás 145 frt 78 kr. és igy a 
tiszta jövedelem 190 frt 56 kr.

I*ál napja. Balkán. Neviczkey Pál 
lnitkai földbirtokos házánál január hó 24 én igen 
előkelő közönség gyűlt egybe, hogy a házigazdát, 
kit vendégszeretetéről messze földön ismernek — 
névnapja alkalmából üdvözöljék. A szép számban 
jelen volt vidéki intelligencia a lukulusi vacsora 
elköltése után tánvzra perdült és egész reggelig 
járta a ropogóst, mígnem a kellemesen eltöltött 
est emlékével búcsút vettek a házigazdától és sze 
retet remélté* családjától.

— Lóverseny Beregszázban. /My 
György lótenyésztési bizottsági elnök és többek 
kezdeményezése folytán január hó 2oán a várme 
gyeházánál értekezlet tartott egy lóverseny rende
zése iránt. Az értekezlet elhatározta, hogv a csikó 
díjazással kapcsolatosan, ügető versenv fog ren 
deztetni. Már a kezeb ménvezés *dső -zakóban az 
érdeklődés kedvező szint öltött, i mennyibem ver 
senydijra 1<XM> korona lett érdeklődő részéről fel 
ajánlva. E szerint 6 futam megtartása vétetett 
kilátásba; a melyeknek segélyezésére a fölniivelés 
ügyi miniszter segélyét is kilátásba helyezték. 
A társulat diszelnökévé megválasztotta: Gr. Sebőn 
ború Károlyt és Dr. Ilagara Viktor főispánt. 
Elnökül: Bay György, intéző és pénztáritokul; 
Dr. Fedák István, verseny birákul: gr. Lónyai 
Gábor (N. Lónya) gr. Lónvay Gábor Deregnvői, 
Lónyav Géza, Bay György, Buttykav Ferencz, 
Dercsényi Ferencz, Horthy Gyulát. Titkár hűt: ifj. 
Fedák István.

— Katonalovak kiadása. A cs. és kir. 
6. huszárezred állományiból Kassán 70 darab 
kincstári ló fog megbízható vállalkozóknak tartásra 
kiadatni. Ezen lovak az 1*98 ik évi tavaszi szemle 
alól felmentetnek. A kiadi ndó 5 6 éves lovak
gondosan ki lesznek választva, egészségesek, hibát 
lanok s minden a használatra káros tulajdonoktól 
mcuitek. Mindazok, kik e lovakból tartásra kivenni 
szándékoznak, ebbeli elhatározásukról a pótkeret 
parancsnokságot Kassán (Major-utcza 1 ső szám 
mie lőbb érte sítsék. A lovak ls98 ik év márczius 
1-én reggel 8 órakor a fenti pótkeret parancsnok 
ságnál adatnak ki.

— Kérelem. A kiadóhivatal tiszteletied fel
kéri azon előfizetőinket, kiknek a múlt évfolyam 
hói megvan a 3. és 28 ik szám, hogy azokat be
küldeni szíveskedjenek.

— A tanítók legjobb barátja. Ez lőtt 
öt esztendeivel Jknedek l.lek és Földes Géza a 
magyar tanítóság Ítélő széke elé lépett egy uj tan 
ügyi lappal, a Nemzeti iskolával, mely czélul azt 
tűzte ki, hogy a tanítók kenyeréért és tisztességé
ért harczolni fog a magyar tanítói számára a ke 
nyerőt és tisztességet megszerzi. Már a kezdet 
kezdetén letették a politikai kauczíót és ezzel meg 
váltották a szabadszólás jogát, medvét gyakoroltak 
is állandóan. A magyar tanítóság bizalommal fő 
gadta már az első számtól kezdve e lapot, hisz a 
szerkesztőket jól ismerte. Benedeket, mint ország 
gyűlési képviselő, az országház tárgyalásaiból és 
irótolláról. Földest szintén irótolláról és nyilvános 
szereplés-irol. Ez a lap ma öt esztendős. A ma

gyar tanügy történetében ez az idő is elismerésre 
méltói helyet biztosit neki, mert a mióta ez a lap 
áll, azóta szűnt meg a legtöbb helyen a pontatlan 
fizetés, azóta emelkedik folyton folyvást a tanítók 
fizetése. Ez a lap, a hova a tanító elmehet pana
szával, elmon .hatja keservét, mert ki nem gúnyol
ják és mert biz on segítik, hogy igazát megtalálja. 
Es ez a lap, aim ly jövőjét nem bízta az úgyneve
zett welőkelő** munkatársakra, hanem úgy a mun
kából. mint a munka sikeréből minél többet 
igyekszik részeltetni. Munkatársa ennek az egész 
ország tanügyi világa, de a szellem benne egysé
ges. mert az igazság is csak egy lehet. Ezt érzik 
is a minisztériumtól elke zdve, a főpapokon keresz
tül le* az utolsói iskolaszékig mindeütt és éppen 
e zért olvassák is szorgalommal a Nemzeti Iskolát. 
Íme, igy jut el a tanító panasza oda is, ahova 
más különben soha el m m jutna. Ilyen lapja nem 
volt soha több a tanítóknak » hogy van, méltó az
zal hálálni meg, hegy fizessen elei és olvassa min
den tanító. — Ara egész évre 4 frt. Kiadóhivatal : 
Budapest. VII.. Kottenbiller u. 5/a

— Johnsen, híres orvos hagyatéka 
azon reezept, mely szerint a I)r. Johnsen kenőcs 
készül. E szer használatának leírását ingyen küldi 
meg a ZoZfa'n-féle gyógyszertár (Budapest, Széchenyi
től’i mindazon csuz és köszvényes betegeknek, kik 
czitm iket beküldik. Az elismerő levelek ezrei 
bizonyítják a szer páratlan csodás hatását.

Közgazdaság.
Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár 

Részvénytársaság.
Most, hogy az ország minden részében erős 

mozgalom indult im g különösen a gazdasági gépek 
elárusitásával foglalkozó ügynökök visszáódéseinek 
megi-oiidszabályozása érdekében, kötelességünknek 
ismerjük a gazdaközönség figyelmét felhívni az 
Első Magyar Gazdasági Gépgyárra, melynek •‘gye
düli elve a minden irányban nyilvánuló szolidság. 
Valóban jól esik megemlítenünk, hogy’ ez a gyár 
minden tekintetben kivételt képez és nemcsak az
zal tűnik ki a többi gyárak fölött, hogy teljesen ki
fogástalan gépeket szállít a nagyszámú megrende
lőknek, hanem azzal is felülmúlja versenytársait, 
hogy kiválói lelkiismeretesst‘get tanusit minden 
egyes esetben.

Az ilyen gazdasági gépgyár nem szorul ugyan 
hírlapi dicséretekre, de mi ismételjük, kötelessé
günknek tartjuk a gazdaközönség figyelmét fel
hívni rá, annál is inkább, mert köztudomású, hogy 
az egyes gyárak ügynökei milyen lelketlen eljárá
sokat tanúsítanak és milyen ravasz módon csapják 
be a szegény népet és aztán tovább menve a mar
kukba nevetnek és folytatják bűnös üzelmeiket.

Ez alkalmat felhasználjuk arra is, bogyóvá 
intsük a helybeli és környékbeli gazgaközönséget 
azoktól az ügynököktől, a kiknek egyike pár hét
tel ezelőtt becsapta a verbóczi bírót és mely tette 
miatt a fenyitő eljárás folyamatban van. Most is 
ez az ur — mint értesülünk - harmadmagával 
járja he vidt'künkc*! és egyik közülök magát gyár
igazgatónak kiadva, igyekszenek üzleteket kötni, 
természetesen a maguk móidja szerint.

Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár kifogás
talanságát mi sem igazolja fényesebben, mint vár 
megyénk főispánjának alább egész terjedelmében 
közlött elismerő nyilatkozata :
„Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Részvény 

Társulatnak
Budapesten.

Kiváltságukra ezennel készséggel igazolom, 
hogy az önöktől 1893. évben vásárolt 6 lócrejü 
gőzcséplőkészlettel teljesen meg vagyok elégedve, 
a mennyiben az úgy szerkezetére, mint minősé
gére nézve, nemkülönben munkaképességére nézve, 
a b gfokozottabb igényeknek is tökéletesen megfelel.

Különös, n kiemelhetem, hogy a szállított vas- 
rámás cséplőgép, kitűnő szerkezeténél fogva, töké
letesen tiszta, jó munkát végez, sem a tőrökben, 
sem a szalmában szemet nem hagy és naponta 
140 180 métermázsát tuletetés nélkül is könnyen
csépel.

A gőzmozgony kevés fűtőanyagot igényel, 
nagy futófelülete és sok forresöve következtében 
könnyen és sok gőzt fejleszt, kitünően van szabá
lyozva és egyenletesen működik.

A gépeken 4 évi használat után semmiféle 
javítás sem szükségeltetett, azok minden részükben 
szilárdan és legjobb anyagból vannak gyártva s 
minthogy általában igen kitiinöeknek bizonyultak 
és bármely leghirnevescbb angol gyártmánynyal 
is fényesen kiállják a versenyt, mint kiváló hazai 
gyártmányt bárkinek is a legmelegebben ajánlhatom.

Kelt Sátoralja l’jhely 1896. okt. 16.
Molnár István, s. k., 
Zeinplóniuogyo fóii«]»ánja.“

Megemlítjük még azt is, hogy nevezett gép
gyár egy képviselője állandóan városunkban Barnai 
szálloda tartózkodik, hogy a gazdaközönség igé
nyei a hozzáférhetőség tekintetében is inkább ki
elégíthető legyen és a ki fel van hatalmazva min
den néven nevezendő ügylet megkötésére. — A 
legmelegebben ajánljuk e gyárat közönségünk fi
gyelmébe.
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Szerkesztői posta.
W. S. f Hnmouna.) A mint látja, a türelem mégis 

csak n'iMt termett.
M.V. K.** (Bpest. Mindenkor a legnagyobb kéazaéggel.
T. K, l’ngvár. Bevált, de hogy mikor vlhatjuk le. 

nem tudjuk, mert ank van előtte é* a sorrendet csakis 
rendkívüli esetekben változtatjuk meg.

«/. <7. fllomonna. Előre ’
Ndriij’nlva. Szeretnénk már valamit onnét h közölni.
K. »J. (Helyben.) Az illető újhelyi, de hogy kicsoda, 

nem tudjuk, mert álnevet használt.
Merkúr. HMjrbvn. Az éppenséggel nem telel m<» 

a valóságnak, a kérdéses csikket nem a kiadóhivatal ellen- 
zése /olytán hagytuk ki. hanem azért, mert — a mint jelezve 
is volt — többször és több nagyon is közelről érdekelt ember 
megkért annak kihagyására. A kiadóhivatal nem szokott a 
szellemi rész vezetésébe beleavatkozni é* ha ez megtörténne, 
legyen arról meggyzőződve, hogy ismernénk kötelességünket.

.V. J. A. Körtvélye*. Az Ígért dolgozat beküldésére 
szabadjon fölkérnünk.

lh\ W. Zw. Homonna.) Technikai okok miatt az 
érdekes czikket a jövő számra kellett telretennflnk. Szives 
elnézést kérünk.

Felelős szerkesztő: 4ia! I ihuon. 
Kiadó-tulajdonos lAiu<le*)Han 11.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a «terfc.

Folyó évi január 24-én Petiiken biró- 
választás volt. Ezen alkalommal Szentiványi 
(Szerdahelyi) László málczai földbirtokos ur. 
midőn közöttünk, mint jelölő képviseleti ta
gok között, a jelöltekre nézve nézeteltérés 
támadt, vele beszélgetve, mi nem bűnös cse
lekmény talán ? véletlenül ruháját érintettem, 
nekem ilyen minősithetetlen szavakat mon
dott: ne nyúljon hozzám! ne húzogassa a 
ruhámat! kikérem magamnak! Hát ez nagy 
sértés, — melyre én, ha pap nem volnék, bár 
mint el kell is Ítélnem a párbajt — golyó
val felelnék. I>e igy. mint pap. csak annyit 
felelek Szentiványi László urnák — kinek 
ruhája szegélye is megközelíthetetlen, hogv 
igen sajnálom, hogy tiszta kezeim szürke 
kabátját érintették.

Jacxkorics l’ál.

HIRDETÉSEK.
4281 -z.

tk. 1n‘.<7
Árverési hirdetményi kivonat.

A homonnai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Kozenberg Leó pold 
végrehajtatónak valamint Glantz Salamon csatlako
zott későbbi végrehajtatónak Najcsák János végre 
hajtást szenvedő elleni *5 frt és 136 frt tőkekö
vetelések és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a sátoralja újhelyi kir. törvényszék (a honionnai 
kir. járásbíróság területén lévő Nagy Kemenczt 
községében s illetve ennek határában fekvő a nagy 
kemenczei 38. sz. tjkvben. A 1. 1—27 sorszám 
alatt foglalt 1 ., ubr. telekből és A. 1—I sorszám 
alatt foglalt taksás földekből felerészben a 1>. 3. 
és 7. sorszám alatti Najcsák Jánost kinek neje 
Marinyák Erzsébet) illető jutalékra az árverést. 
532 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogv a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1898 évi febr. hó 10-ik napján d. e. 
10 órakor Nagy-Kemencze községében a községi 
biró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 1(1° o át vagyis 53 frt 20 krt. 
készpénzben vagy az 1881 EN. t. ez 42 § ában
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi Novem
ber 1 én 3333 sz. a. kelt igazságügy miniszteri ren
delet 8 tj-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 LN. 
t.-cz. 170 § a értelmében a bánatpénznek a biró 
ságnál elölvges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Homonnán a kir. járásbíróság, mint tlkvi 
hatóságnál 1897 november hó 28 án.

Kőtacli, kir. albiró.

varrógépraktára Nagy-Mihályon.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 
hogy varrógép-raktáramat ideiglenesen a főutezán 
levő Eichenbaum Em. órás üzletébe Erő dman 
Simon ur üzlete átellenében helyeztem át. ahol kitűnő 
varrógépek 5 évi jótállás m< llett, részletfizetésre is 
kaphatók.

T. vevőim kényelmére a részletfizetések ugyanott 
esz közölhetők.

Mimit nnemü géprészek, u. in. olajozok, csavar- 
huzók és valódi angol aczéltük olcsón kaphatók.

A B. é. közönség pártfogását kérve, tisztelettel
Spire Ignácz.
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LANDESMAN B. NAGY-MIHÁLY.

Eugen herczeg RAU 
szobor sorsjegy 

Főnyeremény 75.000 korona.
ZZutzáis 1098. fe"br. 11-én. 
Kapható Landesman B. könyvkereskedésében

I

w. »i. községi-. ügy

véd i-, köz- és körjegy

zői hivatalos, továbbá 

takai ékpénztári és 

egyéb intézeteknél 

szükségelt nyomtatvá

nyok, báli és lako

dalmi meghívók, táb

lázatok. gyászlapok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok, fal

ragaszok. stb. stb. a 

legrövidebb idő alatt

pontosa n készíttetnek

.\ nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlom 
már 12 év óta fennálló. | nagy angol gyorssajtóval. 9 segéd
géppel és a legmodernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szilkségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, hogy a nálam megrendelt nyom
tatvány. legy en az bár a legegyszerűbb ez.élra szolgák) is, 
tiszta, hibátlan, tetszetős i’s pontos kiállításban kerüljön 
ki a sajtó alól.

Közvetlen özHzekötte-téseinj a legnagyobb papirgyárak- 
kal lehetővé teszik, lmgy- nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legjutányosabban szá
mítsak.

Kerem a n. é. közönséget, hogy nagybecsű bizalmuk
kal es rendeléseikkel válla latomat, úgy mint eddig, ezután 
is megtisztelni szíveskedjenek. Egy hozzám intézett levele
ző-lapban kifejezett kivánságra. bárhova szívesen küldöm el 
intézetem képviselőjét, ki a szükséges felvilágosítással és 
költségvetéssel is szolgál. Kiváló tisztelettel

LANDESMAN B.

Nyomatott Landesman fi. könyvnyomdájában.


