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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IIEF.KE8ZTOBÉO:
Hova a. lap sr.ellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-ntoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

— Nyilt-tér soronkint 20 kr. —
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egye* szám ára 10 kr.

KIADÓHIVATAL *
Hova az előfizetések, hirdetési éz nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Részletfizetésre vett tárgyak el
adása tilos.

Széles köröket érdeklő elvi jelentőségű 
határozatot, hozott a napokban a királyi 
kúria, két konkrét esetben, a fentartással 
eladott tárgyak büntető jogi védelmét álla
pítva meg. Ismeretesek és nagyon gyako
riak ingóknak részletfizetésre való eladásánál 
azok a kikötések, melyek több-kevesebb ha
tározottsággal az eladónak a már eladott 
dologra nézve a tulajdonjogot fentartják mind
addig, mig a vételár teljesen törlesztve nincs 
és a vevő is kijelenti, hogy a dolog neki 
a vételár teljes lefizetéséig csak használatra 
adatott át. Ha már most a vevő a dolgot a 
vételár teljes lefizetése előtt eladja, kérdés: 
vájjon sikkasztást követett-e el vagy sem ? 
A büntető jogi kérdés hátterét azon polgári 
jogi kérdés képezi, vájjon fenntartható-e a 
tulajdonjog az eladó javára az átadás után 
is közös egyetértéssel vagy nem'? Ha fenn
tartható, akkor a sikkasztás megállapítható, 
ha pedig a polgári jog elvei szerint ez a 
fenntartás jogilag ki van zárva, sikkasztás 
nem forog fenn.

Majdnem egyszerre két helyen indult 
meg ilyen ügyben bírói eljárás, és pedig Bu
dapesten és Debreczenben. Az első esetben 
arról volt szó: Egv budapesti hivatalnok 
egy varrógépet vásárolt oly kikötéssel, hogy 
annak értékét (63 forintot) havi 3 forintjá
val fogja törleszteni. Két részlet törlesztése 
után azonban eladta a gépet, a mit a hite
lező megtudván, sikkasztás miatt bünfenyitő 
feljelentést tett ellene a budapesti büntető

T A R C Z A.
Sürgős levél.

— Kép a katonaéletből. —

— Te, te, ökör !
— Igenis, jelenteni alAssnn.
— Ide vigyázz, mert kitépem a füled.
— Parancs ?
— .1 ártól-e már a postán ?
— Nem.
— De csak láttál postát ?
— Nem.
— Ezt a levelet elviszed és a hol azok az 

oszlopokhoz kötött drótok végződnek, ott föladod . 
Értetted ?

— Igenis.
— Ha Ügyesen végződ, kapsz egy pipa do

hányt.
Mely utasítás és ígéret után Potyka Gyuri, 

a 3-ik huszárezred 2 ik századának vitéz közle 
génye, hatalmas sarokösszecsapás közt, jobb kezét 
sapkája mellé nyomva, félfordulatot tett balra s 
lépteit az ajtó felé vette.

— Halt!
Gyuri öcsénk egyszerre megállóit oly egye

nesen, mint a torony.
— És el ne feledd bekiáltani, hogy sürgős, 

mert szíjat hasitok a hátadból! — dörgölt rá az 
utasítást adó filhrer, Mási József. 

törvényszéknél. A másik esetben egv buda
pesti gépgyáros panaszolja, hogv 18‘J3. míg. 
29-én azon feltétel alatt adott el Szoboszlón 
egy gőzmozgonvt és cséplőgépet egv föld
birtokosnak 5130 forint ’rt, hogy a vételár 
teljes kifizetéséig a gép a panaszos tulajdona 
leend. A földbirtokos azonban. 2235 forint 
tartozás törlesztése után, a gépet B. földbir
tokos társínak eladta. Ellene is sikkasztás 
miatt tett feljelentést a gyáros.

Az első esetben a budapesti büntető 
törvényszék és vele egyetérőleg a királyi 
tábla megszüntető határozatot hozott és pe
dig azzal az indokolással ..adásvétel esetén 
az eladott dolog tulajdonának fenntartása 
az eladó részéről a birói gyakorlat szerint 
bünfenyitőjogi liatálylyal nem bir s e sze
rint a megvett dolognak a vételár teljes le
fizetése előtt a vevő által történt eladása a 
sikkasztást meg nem állapítja."

A második esetben a debreczeni tör
vénvszék kimondta, hogy a panaszolt egyén 
eljárása sikkasztást képez, de a debreczeni 
tábla ugyanazoknál az okoknál fogva, mint 
a budapesti büntető tör vényszék és a bu
dapesti Ítélőtábla, megszüntető határozatot 
hozott.

Ily ellentétes birói határozatok alapján 
került a két ügy a királyi kúria végső dön
tése alá. Es a kúria kimondta, hogy mind
két esetben megállapítható a sikkasztás tény- 
álladéka, mert a tulajdonjog szerződésszerű 
fenntartása büntetőjogi liatálylyal bir. Ily 
esetben az ingó dolog a vevővel szemben 
idegen ingó dolgot képez mindaddig, mig a 
vételár kifizetve nincs és a vevő az ingó

— Meglészen! — fogadd erősen a huszár 
és peczkes léptekkel indult kifelé.

— Csak Iáiéin, fider urain engem tart lég 
okosabbnak a legénység közt. — dörmögé, — de 
el is végzem emberül. Ali.in ! ott látom azt a bi 
zonyos drótot ni! Csak annak az irányában s meg 
lesz a pipa dohány.

Bevégezvén monológját a derék huszár, a 
sürgönyhuzalok felé tartott s azok irányában víg 
sarkantvupengés és kardesörtetés közt indult útnak.

Nagyon épen nem tévedt a jámbor, csak az 
irányt nem választó meg helyesen, melyen halad 
nia kellett volna, s a helyett, hogy czéljálioz kő 
zeledett volna, még inkább távolodott. Egyszer 
aztán azon vette észre magát, hogy a város bála 
mögött hagyta. Mindez azonban emberünket mm 
hozta zavarba.

— Majd csak vége lesz valahol, okoskodék 
magában, s csak haladt tovább.

Mási József flihrer a következő nap boszusan 
járt fel és alá a kaszárnya egyik szobájában.

— Hova a pokolba mehetett az a gazember ? ! 
. . . Bizonyosan megszökött. Csak legalább a le
velet föladta volna, hogy az öregek Iliinél előbb 
megkapnák, mert bizony pénz már kellene . . . . 
Már latom, be kell jelentenem, hogv eltűnt. — 
gondolkodók végig nézve a szobát.

Egyszerre beszédet hall s a napos káplár 
ront be, még az ajtóban kiáltva :

— Megkerült a Potyka, megkerült !
— IIol van ? 

átadása által erre nem tulajdont, hanem 
csak birtokot szerzett. Minthogy pedig a két 
esetben a panaszlottak a jogos utón birto
kukba jutott idegen ingó dolgot eladták (el
idegenítették) sikkasztást követtek el, atb.T.

Minthogy a fentit leirt esetekhez ha
sonló részletüzlet mindennap száz és száz jön 
létre, nyilvánvaló, hogy a részletfizetésre 
dolgozó ezégek sietni fognak olyan adás
vételi szerződést nyomatni, a melyekben a 
tulajdonjogot hátározottan fenntartják a ve
vővel szemben. Es minthogy a részletre vá
sárló közönség, rendszerint végtelen nagy 
kényelemszeretetből nem olvassa ezeket a 
nyomtatványokat, hanem egyszerűen aláírja 
azt, a mit elébe adnak és mint nagyon 
gyakran fordul elő, hogy az ily módon 
részletfizetésre vásárolt dolgokat a vételár 
lefizetése előtt el is adják, a jövőben na
gyon gyakori lesz azoknak száma, akik 
önkéntelenül és akaratuk ellenére összeütkö
zésbe fognak jutni a büntető törvénykönyv
vel. Nagyon szükséges tehát, hogy a rész
letfizetésre vásárlói közönség emlékezetébe 
vésse ezt a két esetet és óvatos legyen a 
részletfizetési ügylet alapjául szolgáló szer
ződési űrlapok aláírásánál — és azontúl is, 
az ingók esetleges eladásánál.

Ötvenedik évforduló.
. . . Es újra közeleg a kikelet; ötvenedikszer 

közeleg azóta, hogv a márcziusi szellő a magyar 
népet öntudatra ébresztette. < ötvenedik évfordulóját 
készül a nemzet márczius idusának megünnepelni.

E nap eseményei oly kihatnak voltak nemze
tünk és népünk jövőjére és igy jelenére nézve, 
hogv ez évfordulón a krónikásnak okvetlen meg

— Itt vagyok jelentem alásan ! — sompolyog 
be az eltűnt huszár.

A führer ur meglepetve bámult az előtte álló 
alakra. A díszes hnszárruha helyett bő bogyogó és 
foltos bekecs ékesiték Gyuri öcsénk testét, mely 
öltözéket egy’ pár rongyos bocskor, s a feje búb
jára csapott ócska czilinder egészité ki.

— llát azt a fehérvári bicskával kikanyar- 
gatott s kóczmadzaggal össze füzögetett bocskoru 
teremburáját a pofoncsapott vaskalapos vakapád
nak ! káromkodék a führer, hol jártál ennyi ideig 
és hová tetted a ruhád.

Jelentem alásan, fider ur, nem jártam én se
hol csak föladtam illetve föltettem azt a bizonyos 
levelet, — mentegetődzék az árva huszár.

— Hát a ruhád?
— Hosszú története van annak; elmonda

nám, ha . . .
— Had hallom!
— Hát a mint a parancs szólott, elindultam 

a drótok irányában, s elhagyván a várost . . .
— Ki az ördög hurczolt arra? ! — dörmö- 

gött közbe a mérges führer.
— Az volt a parancs, hogy a drótok irányá

ban menjen, s azok arra vezettek, — védekezek 
a jámbor.

— (h * te szamár! . . . Folytasd !
— Igen jelentem alásan. Tehát elhagytam a 

várost, s mentem mendegéltem, mígnem egy másik 
városba értem. Ott a drótok egy nagy házhoz ve
zettek.
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kell állania és elmélkednie. Határkő ez év márczius 
tizenötödike, mely mellett el nem surranhatunk.

A szabadságharczot legapróbb részleteivel 
eléggé ismeri minden jó magyar. A márcziusi ese
mények lezajlását s fontosságát nem különben ; erről 
tehát nincs mit beszélnünk. A békába vert gondo 
lat ekkor tépetett ki bilincseiből és az első szabad 
gondolat Petőfi Sándor .Talpra magyar* ja volt. 
De akkor már talpon is volt az egész nemzet.

A legszebb momentum, mi a történelemnek 
eseményekkel dús lapjaiban is páratlanul áll, az, 
hogy a márcziusi nagy napon vér nem folyt, élet 
nem esett áldozatul; a jogok ereje, az igazság ha
talma kitört és eget kért, de a nép haragja e na
pon nem tiprott, nem tombolt, noha oka lett volna 
arra. E napon ünnepelt e nép, mert e nap való 
bán ünnep volt.

Mi is ünnepeljük e napot. A szabadságharcz 
ötvenedik évfordulóját, igaz április 12-én, de mégis 
megiinnepli a hivatalos Magyarország. Hogy jól 
van e ez igy vagy nem, azt ne kutassuk. Talán 
igazuk van azoknak, kik a jó öreg király érzé
kenységét emlegetik. Ezt az érzékenységet pedig 
nem szabad, nem lehet megbántani. Ünnepeljünk 
tehát inkább április 12 én. Más közeli napról szó 
ne is essék !

Ötven év egy nemzet történetében is nagy 
idő. Vájjon hova jutottunk, ez ötven év alatt *? 
Megerősödtünk és megizmosodtunk. A kamarilla, 
az elnyomtatás után jött a kiegyezés munkája; 
felépült betegségéből a nemzet, és felépült alkot
mánya egy uj alapon, melyet a haza bölcse oly 
bölcsen megteremtett számunkra. Es ez alap biz 
tositotta egy részről a belbékét, másrészről pedig 
tekintélyünk növekedését a külföld előtt.

Mindez pedig meghozta a maga gyümölcsét 
Es újra hatalmas és nagy lett a magyar. Virágzani 
kezdett a tudomány, a kereskedelem, az ipar. Az 
alkotmányosság aerája alatt fi iadatuk teljesítéséhez 
láthattak az igától felszabadult nagy nemzeti erők 
és igy erősödött meg az ezer éves fennállását már 
diadal mámorban ünneplő Magyarország és annak 
fényes metropólisa, Budapest.

De lám. mintha a forradalmi napok ötvene
dik évfordulóján vissza akarna emlékezni a sors 
is az öt ven év előtti eseményekre, hát zavarok kó
vályognak fel mindkét szövetségben élő országban. 
Egyikben egy nyelvrendi let, no meg az alsóbb • 
rétegű népnek politikai czélok kizsákmányolására 
felébresztett faj és vallásgyülölcte megingatja az 
alkotmány alapjait, épp akkor, mikor a kvóta újó
lagos megállapítása volna napirenden. Es nem elég, 
hogy a feldühödött elemek háborgása a kvóta 
megállapítását a Lajthán túl lehetetlenné teszi, hát 
zavarok keletkeznek ebben az országban is, hol 
újabb parlamentáris életünk alatt mindig a meg 
fontolás és a hazafiui kötelesség volt irányadó A 
testvérország zavara zavart csinál ebben az ország 
han is.

Sötét felhők követik egymást a látóhatáron. 
Es feltámad a gond ott. hol bár a legkissebb hon 
szerelem ég; mindenki látni szeretne a jövőbe, 
kutatni, mit hoz most már a jövő. Helyre áll e a 
rend, mely megingott, létrejön-e a két állam közti 
megegyezés, mely a mu i év szilveszterével lejárt?

Ünnepre készülünk, márczius 15-ének öt ve 
nedik ünneplésére. Adja isten, hogy megkapjuk 
mihamarabb a választ s megoldódjanak e gordiusi 
csomók. Közéig az ünnepnap; vajha csakugyan

— Tovább gyorsan!
— Mondom a drótok egy nagy házhoz ve

zettek. Nó, feladom a levelet. — gondolám, s haza 
sietek.

— Hát miért nem úgy tettél, te haszontalan, 
kötélre való! — dűhösködött a führer. inig a na
pos káplár alig tarthatta vissza nevetését.

— Azért mert nem ült ott senki a drótnál.
— Ki a manó ült volt volna ott ?
— Hát aki fölvegye a levelet. Mert úgy tet

szett parancsolni, hogy föladjam.
— b mit csináltál vele te tökfejü?
— Átlyukasztottam a közepét, madzagot kö

töttem rajta keresztül, aztán fölmásztam a legkö
zelebbi oszlopra és a levelet a dróthoz kötöztem, 
gondolván, hogy ha visszajön aki ott szokott lenni, 
hát majd útnak indítja.

De már arra a beszédre mi sem tarthatta 
vissza a napos káplárt, de még a Mási József 
führer urat sem, hogy hatalmas hahotára ne fa
kadjanak.

Gyuri öcsénket azonban ez nem hozta zavarba 
s nyugodtan folytató:

— Aztán odamentem ahhoz a házhoz, a hol 
a drótok végződtek, bekiáltani, hogy sürgős.

— S bekiáltottad ? — kérdé kaczagva a 
káplár.

— Be ám — erösité a vitéz — Az ablak 
be volt csukva, ott nem kiálthattam, hanem egy 

ünnepelhetnénk, s vajha eloszlatná a szivek kese
rűségét, az elmék gondját, és világosságot hozna 
a sötétségbe !

De mikor elérkezik a nap, a nagy márcziusi 
idusának ötvenedik évfordulója, mikor a nagy ese
mény óta ötvem diksz* r fog közénk lebbenni a 
kikelet a szép magyar rónára : szálljon a mi szi
veinkbe is uj kikelet s fakasszon itt uj bimbókat 
és uj virágokat a kiszáradó tokéból. Ez a toké a 
honszerelem. Ne haladjunk a divattal s ne szégyel- 
jük ezután is szeretni és ezután jobban szeretni a 
hazát; a hogyan mágnásaink fehér asztalánál a 
Széchenyi szellemétől ihletett volt miniszter. Bethlen 
András gróf, csak a minap hirdette, senki se álljon 
félre, aki csak érzi, hogy eszének, karjának hasz
nát veheti a haza! Álljunk sorba mindannyian, 
lendíteni a haza boldogulásán : tanuljunk lelkesedni 
úgy, mint akkor, most ötven éve . . Igen, igy 
ünnepeljük Illeg márczius idusát Ez a kikelet pe
dig hozzon jobb napokat, melyekre újra szüksége 
lett e nemzetnek.

Vegyes hirek.
— A szombati bál. Mindenfelé nagyban 

folynak az előkészületek a polgári olvasóegyesület 
szombati báljára és annak sikere már most teljes
nek mondható. A katonazem kar Kassáról szom
baton délután érkezik városunkba.

— Fölmentés. lioskovics János volt kir. 
járásbiránk a mai naptól kezdve fölmentetett a já
rásbíróság vezetésétől. Az üresedésben levő járás- 
birói állás betöltéséig a vezetéssel /fod/ía'r Ferencz 
kir. albiró bízatott meg.

— Elmaradt gyűlés. Múlt számunkban 
említettük, hogy a létesítendő uj takarékpénztárral 
tervbe vétetett az önsegélyző egyesület szövetkezése 
is. Ez ügyben e hó 20-ára, az előleges megálla
podás szerint, rendkívüli közgyűlés hivatott össze, 
de miután az igazgatóság egyik ülésén kimondta, 
hogy — bár elvileg pártolja a szövetkezési eszmét 
— ebben az ügyben csak akkor határozhat érdem
legesen. ha a jelzett bank már teljesen megalakult, 
és ezért a rendkívüli közgyűlés megtartásától elállt.

— Betörés. Egy a helybeli viszonyokkal 
kellően ismerős jó firma betörést rendezett csütör
tökön este a helybeli kaszinóba, honnan 37 forint 
készpénzt és a szolga .összes ruhaneműjét elemelte. 
Az összegből 7 frt a kaszinóé. 30 frt pedig a szolgáé 
volt. A tolvaj bezúzta az egyik utczai ablakot és 
azon át kényelmesen jutott a termekbe. Hogy ki 
a tettes, kideríteni nem lehetett.

— Cxigánykaraván. A napokban Őrme
zőn csendőrségünk egy egész czigány karavánt fo
gott el és hajtott be a helybeli városházához. Ez 
azért történt. m< rt a czigányok Őrmezőn betörtek 
egy boltba, honnan a szó szoros értelmében mindent 
elloptak. A rablás alkalmával a házbeliek ébren 
voltak, de meg sem mertek moczczanni.

— Tűz. Pénteken délelőtt nagy tiiz volt 
Sztárán. Ismeretlen okból kigyuladt a volt gróf 

láda forma históriát leltem a falon, mely talán be
szolgált a házba s abba bekiáltottam.

— Hahaha! — nevetett a führer, bekiáltott 
levélgyűjtőbe! . . . S mit inon tak?

— Először semmit. És azután hozzá láttam 
és akkorát kiálltottam bele, hogy elrepedt. Ezt 
aztán meghatották, mert egy urforma jött ki és 
elkezdet szidni németül, erre én meg őtt magyarul, 
majd pofozkodni kezdtünk, mire többen kiszalad
tak és megfogtak.

— És . . .
— És, sok Ind disznót győz, bizony egy ki

csit megkötöztek és bedobtak egy nagy fene ólba.
— És hogyan szabadultál meg ? kérdé a füh

rer, mig a napos káplár majd megpukkadt neve
tőben.

— Éjjel elrágtam a madzagot, a mivel meg 
kötöztek, kimozdítottam a helyéből egy deszkát s 
megugrottam.

— S a ruhád ?
— Hogy föl ne ismerjenek, jónak láttam 

egv vedlett czigánnyal elcserélni, s most jót neve
tek magamban, ha eszembe jut, hogy milyen ké
pet vághatott, midőn helyettem a dunkliba csukták 
— valja be őszintén a jámbor huszár.

Hogy mindazonáltal ő is pipadohány helyett 
„dunklit" kapott, több mint bizonyos.

Sx. A.

Sztdray István féle majorban egy lóherével telt 
nagy csűr és teljesen elhamvadt. — A mint mond
ják. bűnös kezek idézték elő a tüzel.

— Az uj takarékpénztár. Erősen dől 
goznak az alapítók azon, hogy az uj ♦ arékpénz 
tár létre jöjjön és fáradozásuk nen mondható 
eredménytelennek, mivel a részvénye* jegyzése 
igen szépen folyik. Eddig jegyezve van 337 rész
vény és igy hogy az 500 összejöjjön, kell még 
163. Az alapítók a következő ivet bocsájtottak ki: 
wTervezet és aláírási iv. Alulírottak a folyó hó 8 án 
tartott előértekezietböl kifolyólag elhatároztuk, hogy 
mozgalmat indítunk egv Nagy Mihályon fölállítandó 
.Polgári takarék pénztár" létesítése érdekében. Szá
mot vetve azon körülménnyel, hogy Nagy-Mihály 
és vidékének úgy gazdasági, mint ipari és ken s- 
kedelmi élete az utóbbi időkben mint nagyobb 
lendületet nyer s a haladás és terjeszkedés tekin
tetében is örvendetes előmenetel észlelhető, bizton 
merjük állítani, hogy ezen folytonos fejlődés mel
lett az általunk létesíteni óhajtandó uj pénzinté
zetre szép jövő vár. E pénzintézet rövid terveze
tét a következőkben ismertetjük : 1. A vállalat 
tárgyát kamatozó betétek elfogadása, váltók le- és 
visszleszámitolása, kölcsönök nyújtása ingatlanokra, 
fedezet mellett folyószámlaüzlet, kölcsön nyújtása 
kézizálogokra, értékpapírok vétele és eladása ké
pezik. 2. A vállalat tartania határozatlan. 3. Az 
alaptőke nagysága 50,(MM) frt, mely 500 egyenként 
1 <M> frt névértékű részvény jegyzése által biztosít
tat ik. 4. Az aláírás zárhatárideje 1898. évi márcz. 
hó 30 ika. 5. Az aláírás személyesen vagy meg
hatalmazott utján történhetik és minden aláirt rész
vényre az aláírás alkalmával a névérték 10%-a 
készpénzben lefizetendő és az 1898. évi április 
10-től—20 ig 40% áig kiegészítendő. A 60% két 
részben és pedig: 30% autf- M l tői—10-ig 30% 
pedig nov. hó 15 étül—30-ig lesz befizetendő. 6. 
Azon esetben, ha a részvények túljegyező Inén* k, 
a többlet az aláírók által jegyzett részvényekből 
megfelelő arányban le fog szállíttatni. 7. A vállalat 
igazgatóságát az első 3 évre és annak tisztikarát 
a” alapítók nevezik ki. Befizetések az alapítók 
ideiglenes pénztárában Glück Mór kereskedő urnái 
N.-Mihályban eszközlendők és általa nyugtáztatnak. 
Nagy .Mihály. 1898. évi február hó 8 án. Dr. Glück 
Samu, gyakorló orvos. Glück Mór, kereskedő 
Math iász József, iskolai igazgató. LöfHler Noa. 
kereskedő. Schreiber Jónás, kereskedő. Dr. Fuchs 
Ignácz, ügyvéd. Nagy György, állatorvos. Bujdos 
István, ép. vállalkozó. Dr. Pogány Gerő, gyakorló 
orvos, Brügler Mór, kereskedő.

— Az apostolok Abarán. A szocialismus 
buzgó apostolai az elmúlt napokban Abarára is 
ellátogattak szerencsét próbálni. Több családot meg
látogattak, mindenütt hirdetvén szentségit igéit a 
világfelforgató tudománynak. Azonban Abarán jó
zan gondolkodású, b< csületes nép lakik, melynek 
szivében a konkoly nem képes gyökeret verni. El 
kellett hát távozniok eredménytelenül, de majdnem 
szerencsétlenül, mert ha kissé várakoznak, aligha 
nem elment volna a kedvük egyidőre a jövedel
mező apostol kodástól, találván Abarán olyan ven
dégségre, melynek végén okvetlen ott lett volna 
Thökölynek az a bizonyos n fekete levet1*-e. Ugyan 
hány község lakosai annyira fii világosodott ik, hogy 
a szociális ágensekkel szemben Abara jó példáját 
követni tudják ! ?

— Búcsú*estély. A körünkből távozó 
lioskovics János kir. Ítélő táblai biró tiszteletére 
Sulyovszky István kezdeményezése folytán f. hó 
26-án a Bcirnaí-féle vendéglőben bucsu-estély 
lesz.

— Bankgyülés. A nagymihályi takarék
pénztár ipar- és kereskedelmi bank is megtartotta 
már közgyűlését. Osztalékul fizet részvényenként 
25 frtot.

- - Gazdasági előadások. A múlt vasár
napra hirdetett gazdasági eladás, mely csekély 
számú hallgatóság miatt elmaradt, jövő vasárnap 
d. u. 4—5 ig fog megtartatni; felhívjuk tehát az 
előadandó tárgyak iránt érdeklődő közönséget, 
szíveskedjék mentői nagyobb számban az előadá
son résztvenni. Előadatik : „A tyuk- és sertésvész 
s az ellen való védekezés*; előadó: Nagy György 
állatorvos.

— Névnap. Rákóczon igen előkelő társa
ság gyűlt össze Dudits János kerületi esperes ven
dégszerető házánál névnapja alkalmából. Számos 
telköszöntőben fejezték ki érzelmeiket jelenvol
tak és a legvigabb hangulat mellett r . jelig ma
radtak együtt.

— A paxdicsi híd. A nyáron .aszakadt 
pazdícsi hid pár nap múlva teljesen készen lesz. 
A rajta való közlekedés különben már megkezdődött.

— Villamos vasút építését tervezik a 
Nagy Kapós—Ungvári h. é. vasút engedményesei, 
mely mint közúti vaspálya kötné össze Ungvári 
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Nagy-Kapóssal. Hogy az engedményesek a villamos 
hajtóerőt a létesítendő ottani villamos világitó vá 
lalattal hozták-e kombináczióba, vagy egész külön 
telep berendezéssel akarják e létesíteni, arról hír
forrásunk nem szói. Annyi bizonyos, hogy ha a 
világítási vállalattal hozták kapcsolatba, akkor en
nek a vasútnak az építésé a jövő század messze
ségébe fog kinyúlni.

— Megyénk állategészségügye. Lépfene: 
Olasz-Liszka 1 udvar, Végardó 2 udvar, összesen
2 község 3 udvar. Veszettség: Nagy Ráska 1 udvar, 
összesen 1 község 1 udvar. Takonykór és bőrféreg : 
Legenye 1 u., Olasz Liszka 1 u., Tokaj 1 u., összesen
3 község 3 udv. Himlő: Ulics Kriva 6 u. Riihkór: 
Tokaj 3 udvar, összesen 1 község 3 udvar. Sertés 
vész: Agárd, Alsó Körtvélyes. Bánszka. Gatály. 
Gercsely, Göröginye, Hoód, Hoinonna, Kiszle, La 
borcz-Volya, Leskócz. Mád, N.-Csebb, Nátafalva, 
Őrmező, Petrócz, Peticse, Rád. Rákócz, Ruda-Bá- 
nyácska, Sarkad, Szécskeresztur, Takta Harkány, 
Tarczal, Tokaj, Tolcsva, Topolovka, Tót-Volovn, 
Tusa, Upor, Zétény, összesen 31 község.

— Borzasztó szeren esétlenség történt 
folyó hó 8-án este az újhelyi pályaudvaron. Fi teher 
Adolf 18 éves vasúti gyakornok egy mozdony ál
tal tolatott kocsira akart felugrani, hogy hamarább 
érhessen a túloldalra, miközben elcsúszott s a koc»i 
kerekei alá került, melyek mindkét lábát elmet 
szették. A szerencsétlen gyakornok másnap reggel 
borzasztó kínok között kiszenvedett. Szegény mis- 
kolczi szülök gyermeke volt.

— Unptrórt dal egyesület — nagymi
hályi kirándulás. E czim alatt „Ung“ lap 
társunk a következő sorokat közli legutóbbi szá 
inában: w (Felelet a Nagy Mihály bán megjelenő 
„Felső-Zemplén* nek.) Az ungvári dalegyesület 
megbízásából a dalegyesület egyik tagja arról érte 
siti lapunkat, hogy a „Felső-Zemplén" ama jövendő
mondása, mintha a dalegyesület nagymihályi ki 
rándulásából s dal előadásából valószínűleg semmi 
sem lenne, emberi számítás szerint a be nem tel
jesedő jóslatok közé fog sorakozhatni. A dalegye 
gyesület azóta, a hogy hirt vett ama lelkes érdek 
lődésről, melylyel a derék nagymihályiak a dal elő 
adásuk iránt viseltetnek, — szorgalmasan tanul 
uj darabokat. A szabatos begyakorlás időbe kerül; 
idő előtt pedig határnapot tűzni, még pedig rövi 
desen, nem lehet, hamm csak akkor, a mikor az 
előkészület már megtörtént. Azért a nagymihályiak 
szíveskedjenek továbbra is megtartani kitüntető jó 
jóindulatukat és érdeklődésüket: a dalegyesület 
nagymihályi kirándulása elhatároztatott s a tagok 
részéről közkedvvel fogadott dolog.* — A felele
tet tudomásul vesszük és várjuk a hírneves ung 
vári dalárdát. Legyenek róla meggyőződve, hogy 
szi/élyes fogadtatásban fognak részesülni.

— Dohánygyár áthelyezése. Mint a 
„Munkács* közli, a s. a.-újhelyi dohánygyár köze 
lebb teljesen fel lesz oszlatva. Hogy mi indította 
a pénzügyminisztert eme elhatározásra, az ok előt
tünk ismeretlen. Dr. Hagara Viktor Beregvármegye 
főispánja odaadó közbenjárása folytán a dohány
gyárat GO oktató mnnkással Munkácson helyezik át.

— Az iskolai szünetek szabályozása. 
A karácsonyi és húsvéti szünidők egyöntetű szabá
lyozása végett BVasícs vallás- és közoktatásügyi 
miniszter most kiadott rendeletével Kimondotta, 
hogy a karácsonyi szünet deczember hó 24 tői ja
nuár 2 ig, a húsvéti pedig virágvasárnapjától a rá
következő hét kedd napjáig tarthat.

— Sorozás Ung- és Zemplén megyében. 
A m. k. honvédelmi miniszter jóvágyott rendelke
zése szerint a f. évi fősorozás márczius 2 án fog 
megkezdődni. A kaposi járásban márc. 2., 3., 4. 
és 5-én, az ungvári járásban 7., 8., 9. 10. és 11-én, 
a nugy-bereznai járásban 14., 15., 16. és 17-én, 
Ungvár városában 19 én, a szobránczi járásban 21. 
és 22-én, a szinnai járásban 26., 28. és 29 én, a 
homonnai járásban inárc. 31., április 1. és 2-án, 
a nagymihályi járásban április 4., 5. és 6-án, a 
gálszécsi járásban 13., 20. és 21-én, a varannói 
járásban 23., 25. és 26-án, a sztropkói járásban 
28., 29, és 30 án lesz megtartva.

— Biztosítási és Közgazdasági Lapok 
most lépett IV’. évfolyamába. Ez az egyetlen szak 
lap. e rövid fennállása alatt is nélkülözhetlené tette 
magát a szakközönségre és a biztosító intézeti 
tisztviselőre egyaránt s éveken át egyedül mozdí
totta elő a szakirodalom fejlődését. A lap minden 
számában actuális czikkek vannak, közli az összes 
intézetek üzleti kimutatásait, az előfordult tűzkáro
kat, üresedést, napi és külföldi eseményeket. A 
lapot 12 intézet hivatalból ajánlja s a tisztviselők 

részére előfizetését évi 6 frtra szállította le. A lap 
Budapesten VII. Lövölde tér 2 sz. alatt jelenik meg.

— Szoczializmus megyénkben. A Sza- 
bolcsmegyében kiütött mozgalmak következtében 
megyénkben is mozgolódnak erősen a szoczialisták. 
A Bodrogközön már úgy állnak a dolgok, hogy 
nem is lehet a népet féken tartani, minélfogva 
Molnár főispán kénytelen volt Kassáról a vesze
delmes helyekre katonaságot kérni, hogy az eset 
leges zavargásoknak ideje korán eléje vétessék. 
Kis Kövezsden, Ugárdon igen veszedelmes a hely
zet, inig Czigándon már ki is tört a zendülés. Itt 
a nép annyira lázongott és fenyegetödzött, hogy a 
Kassáról odaérkezett katonaságot be műn akarta 
ereszteni, miért is szuronyszegezve volt kénytelen 
a katonaság bevonulni. — Igen szomorú állapotok 
ezek és feltehető, hogy az egész megyében meg 
fog mozdulni a békés nép. m rt mint más vidéken 
úgy bizonyára itt is sikerül a lelketlen izgatóknak 
felbujtani a lakosságot. — A közigazgatási bizott
ság is érzi a helyzet súlyos voltál és sietett fog 
lalkozni e kérdéssel. Elhatároztatott, Stépán Gábor 
indítványára, hogy a megye sürgősen folir a kor 
mánvhoz a szabadsajtó visszaéléseinek megrend- 
szabályozása érdekében, mivel az immár paraszt 
lázadásnak minősíthető szoczializmus főokát Vár 
konyinak „Földmivelő* cziinü lapjában találja. Egy
szersmind elhatároztatott az is. hogy a statárium 
sürgős kihirdetését kéri a megye a kormánytól. 
— Nagyon helyesen járt el a közigazgatási bizott
ság, hogy ilyen rendkívüli és mindenesetre ered 
ményre v» zető intézkedések életbeléptetését kérel 
mezi, mert az eddigi próbálgatások és nem eléggé 
komoly rendszabályok semmi üdvös dolgot nem 
eredményeztek. Ha a szoczialisták látni fogják, 
hogy szigorú és kérlelhetlen elbánásban részesül
nek, bizonyára meggondolják a dolgot és végre 
mégis csak belátják, hogy nem törvényes utón jár 
nak és hogy lelketlen emberek izgatásainak lettek 
az áldozatai. — Megemlítjük még azt is, hogy 
Cigándon a nép feltörte a templomot és félreverték 
a harangot. A lakosság és a katonaság közt való 
ságos harcz volt, nyolcz ember súlyosan megsebe
sült. — Lapunk zártakor értesít újhelyi tudósítónk, 
hogy ott tegnap délben nagy feltűnést keltett 43 
czigándi szoczialistának bekisérése, 26 csendőr ki 
sérte a veszedelmes bandát a városba, mig a vá
ros végéig katonai fedezet mellett jöttek. Ubreznen 
is jeles állapotok uralkodnak. A nép megtámadta 
a papot, szidalmazta és leköpdöste. Itt azonban 
nem a szoczializmus miatt zúgolódik a nép, hanem 
a harangozó választás miatt.

— A málczai bál. Tudósitónk a követke 
zökben számol be a f. hó 12-én . lezajlott málczai 
fényes bálról : A folyó hó 12-diki málczai 
kaszinói bál lefolyásáról a következőkben számol 
hatok be: „Az e czélra pompásan feldíszített és 
fényesen kivilágított kaszinói termek a mai estén 
szebbnél szebb és vidámnál-vidámabb női és úri 
társaságot fogadtak magokba. Olt volt a helyi és 
környékbeli intelligenczia oly számban, aminőt csak 
Málcza, az ő csudálatos varázserejével képes össze
hozni. A táncz világos reggelig folyt, rózsás, ra
gyogó kedv mellett. Az éjféli társas vacsoránál több 
mint 60 személy vett részt. A pezsgők és jó borok 
még inkább gyújtották a kedélyeket és emeltek 
poharakat egymásután : a ladi patronessek re : Dr. 
Roth Mihály né és Botos Sámuelnéra, a szép társa
ságra, az előzékeny és udvarias rendezőkre, sat., 
sat. A jelenvolt asszonyok és leányok közül sike
rült följegyeznem : Asszonyok : Szoták Istvánná, 
Nyeviczkey l’álné, özv. Böszörményi Károlyné, 
Kiss Tamásné, Bötös Sámuelné, Dr. Roth Mihályné. 
Du*kay Istvánná, Kemecsey Jánosné, Czehlár 
Gyuláné. — Leányok: Nyeviczkey Mariska, Szőke 
Mariska, l’upinszky Margit, Albrecht Anna, Fried- 
man Jozefa, Koszaniezky Stefánia. Bálint Elza, 
Kemecsey Vilma. Habéi Janka, Cselényi Ilona.— 
Felülfizettek : Stépán Gábor 4 frt, Nyeviczkey Pál 
2 frt, Kemecsey János 2 frt, Habéi Janka 1 frt, 
Ocskay László 1 frt, Albrecht Tamás 1 frt. Szoták 
István 2 frt, Kolonay Tamás 1 frt, Szőke Mariska 
1 frt, Kossuth Mihály 2 frt, Altman Lajos 1 frt, 
Füzesséry Gyula 1 frt, Czehlár Gyula 2 frt, Staut 
Dezső 1 frt. — Belépti jegyét megváltotta: Lefko- 
vics Kálmán i írttal. Fogadják a nemeslelkü ada
kozók a rendezők részéről ez adományokért a lég- 
szívélyesebb köszönetét, cs.*

— Tenyészállat-kiállítás. A „Kisvárdai 
gazdakör* e hó 24-én Kis-Várdán vásárral egybe
kötött tenyészbika kiállítást rendez. Ezen kiállitá 
són és vásáron különösen tiszta vérű magyar te 
nyészbikák lesznek b< szerezhetők.

— A lucskal nép mozgalma. A moz 
galom alapja némileg összefügg a szocialismus 
eszméjével, de tekintve a nép józanságát s pintér 
József főszolgabíró tapintatos eljárását, a lucskaiak 
kívánságának kellő irányba terelt alapját, komo 
lyabb alapot ez időszerint nem lehet tulajdonítani 

e dolognak, az ottani népet egy képzelt jog vezeti 
félre, mely szerint az 1836 ik évi cominaasatió al
kalmával kevesebb földet kaptak volna, mint meg
illette őket. E gondolat régóta kisérti a jó lucs- 
kaiakat, bár Polónyi és Lubi orsz. gyűlési képvi
selők felkutatták ügyükben nemcsak az országos, 
törvényhatósági, uradalmi, de még a leleszi káp
talan levéltárait is s meggyőződtek, hogy az ura
dalom akkori képviselője, Jászay, igen generózusan 
járt el velők szemben. Amint a törvény kiszabta, 
a jobbágy lelek után megkapták a 32 hold földet, 
s azon kívül a minősítő értéken jóval felül álló

5 holdnyi gazdag erdőt, mely ma is messze 
vidéken ritkítja párját. A lucskaiak bár a tagosí
táskor mint jobbágyok vették ki részüket — csak 
úgy, mint az ország bármely vidéki jobbágyai — 
meg holmi nemesi kiváltságok felöl is álmodoznak. 
Mint a munkácsi vár jobbágyai, kenézi szerepük 
volt, s szolgálmányaikat mint könnyű küldönczök 
s lovon ülő kísérők végezték. A politikai viszo
nyok inegváltoz.tával e Szilágyi Erzsébet és Hollós 
Níátyás idejébeli jogukat Mária Terézia elvonta, 
bár később — mivel Munkácson rendes pósla nem 
volt mint kassai „soltészek" ismét alkalmaztat
tak, de csak a szabadsági)arczig. Gróf Schőnborn 
birtoka az uradalmak adományozásával itt 1833- 
ban, jobbára erdő irtásból keletkezett, Lucskának 
haracsinai erdejéből a 16. században eloccupáltak 
a csoinonyaik, de ez 1640 ben visszavétetvén, a 
lucskaiak által csak mint jobbágy birtok kezelte
tett. E változó viszonyok emlékén is táplálkoznak, 
bár mint einlitettük, törvényes alap híján. Tekintve, 
hogy a lucskaiak generációra erősen inegszaporo- 
dott, tény, hogy 4000 embernek nehéz 1500 hold 
tűidből megélni. Ez okból múlt hó 30-án a temp
lom előtt népes értekezletet tartottak, melyre a 
munkácsi járás főszolgabíróját, Pintér Józsefet hív
ták meg elnökül. Kívánságukat röviden abban 
foglalták össze, hogy a grófi birtok osztassák fel; 
a józanabb nép azonban avval is megelégednék, 
ha a gróf 5—l>oO holdat eladna, vagy bérbe adna 
nekik. Az utóbbi óhajtás egészen méltányos s te
kintve a nép józanságát, s a viszonyokat, a bérlet 
teljesen megnyugtatná őket. A birtok bérletügyi 
körülményéi !• bonyolítása után ez óhajtásuk telje
sülhet is. Mindenesetre kiemelendő, hogy a mostani 
szűk körülmények közt csak munkát kértek és 
számosán elsz« g<»dtek a békésmegyei uradalmak
hoz. ahol már sajnos, csak a szocializmus által 
elposványositott térbe kerülnek s igen végzetes ta
nokat hozhatnak majd a különb* n békés és józan 
életű ruthén nép közzé. A főbíró a nép kívánsá
gához kepest megígérte, hogy elvezeti kérelmükkel 
Beregvármegye főispánjához, alispánjához, kiknek 
irántuk való jóindulatára eleve is biztosította őket, 
amely kijelentése igen jó hatással lesz az érde
keltekre.

— Védekezzünk! Az O. M. G. E. szak 
lapja, a „Köztelek* többször figyelmeztette gazda 
közönségünket az amerikai lóhere és amerikai 
luczerna káros, sőt veszedelmes voltára. Az ame
rikai luczerna beözönlése ellen tudvalevőleg Mauth- 
ner Ödön budapesti magkereskedő vette fel a har- 
czot és ugyancsak Mauthner hetijelentéseiből ol
vassuk, hogy az amerikai luczernamag még folyvást 
oly nagy tömegben özönlik hazánkba, hogy az 
ilyen mag forgalmazói áraikat 4—5 forinttal le
szállították és ezt körlevelekben tudatják a gaz
dákkal. Kötelességünknek tartjuk gazdáinkat figyel
meztetni, hogy óvakodjanak az amerikai luczerne- 
magtól, a melyet igazi származása letagadásával 
tisztán, sőt európai luczernamag közé keverve áru
sítanak.

— Dr Johnsen, híres orvos hagyatéka azon 
reczept, mely szerint a Dr. Johnsen kenőcs készül. 
E szer használatának leírását ingyen küldi meg a 
Zoltán-féle gyógyszertár (Budapest, Széchenyitér) 
mindazon csuz és köszvényes betegeknek, kik czi- 
meiket beküldik. Az elismerő levelek ezrei bizo
nyítják a szer páratlan csodás hatását.

— Báli keztyük, nyakkendők, selyemingek, 
legyezők, sat., sat. nagy választékban kaphatók 
Lieblich M. divatáru üzletében.

. — A ^Borsszem Jankó* és „Mátyás 
Diák* élczlapok állandóan kaphatók Landesman 
B. könyv- és papirkereskedésébcn.

— Felhívás!! Mindazok, kik makacs csu- 
zos és köszvényes bántalmakban szenvednek s 
hiába használtak szereket avagy gyógyfürdőket, 
küldjék be czimeiket Zoltán Béla gyógyszertárá
nak (Budapest, Szécln nyi tér) s ingyen megkapják 
a csodahntásu Dr. Johnsen kenőcs (1 üveg ára 
1 frt) használatának leírását. E szer hatása kitűnő, 
mert még a legrégibb csuzos és köszvényes bajo
kat is bizton meggyógyítja.

Felelőn nserkenstő: fiái I ihnoa.
Kiadó-tulajdonon: JAindesman B.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A homonnai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dsumba István végre 
hajtatónak Bugyiház János végrehajtást szenvedő 
elleni 200 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre 
hajtási ügyében a sátoralja újhelyi kir. törvényszék 
(a homonnai kir. járásbíróság) területén lévő Nagy* 
Kemencze községében illetve annak határában fekvő 
a nagykemenezei 16. sz. tjkvben. A I. 1—25 
sorszám alatt foglalt l/4-»d urb. telekből és az A. 
1—4 sorszám alatt foglalt taksás földekből az A. 
2 sorszám alatti Bugyiház János nevére felvett 
fele részre az árverést. 331 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban v'rendelte s hogv a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1898 évi febr. hó 24-ik 
napján d. e. 8 órakor NagyKemencze közsé
gében a községi biró házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok beesárának 10%-át vagyis 33 frt 10 krt. 
készpénzben vagy az 1881 LX. t.-cz 42 § óban 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi Novem
ber 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. 
t.-cz. 170 § a értelmében a bánatpénznek a biró 
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Homonnán a kir. járásbíróság, mint tikvi 
hatóságnál 1897 deczember hó 10-én.

Kótach, kir. albiró.

LANDESMAN BERNÁTH
4-é- mészáros -é~t-

2ST agy- ILzt i h á 1 y.

Van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy a helybeli mészáros
szövetség kötelékéből kilépve, ezentúl saját ne
vem alatt, a városi fabódékban levő mé
szárszékemben (Marmorstein Jenő ur üzlete 
átellenében) fogom a húst elárusítani.

Midőn ezt a t. husfogyasztó közönség 
tudomására adom, kérem kegyes pártfogását 
részemre továbbra is fenntartani.

Lan/lcttnutn Bernáth.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
i tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 08 8 268 

gazdasági gépeket gyártja. 26 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvi
lágosítással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezősködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarorszag vezérkepviselője :

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda l. szám.

A Matat&nor-féle
hírneves 

konyhakerti*, virágmagvak 
zárt és hatóságilag védstt csomagokban a 

törvényesen bejegyzett 

medve-védjegygyel 
valamennyi nagyobb

fűszer- és vaskereskedésekben 
kaphatók.

A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt 
létező Meuthner Ödön czég csakis tlyan 
goknál vállal teljes jótállást egészen f r 1 ■ S és 
valódi magvakért, amely csomagok ragasztva, 
a medve ábrával és a Mauthner névvel jelölve, 

úgy a mint a mellékelt rajz is mutatja. 3

S P I R E I G N ACZ
varrógépraktára Nagy-Mihályon.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 
hogy varrógép-raktáramat ideiglenesen a tőutczán 
levő Eiohenbaum Em. órás üzletébe (Friedman 
Simon ur üzlete átellenében') helyeztem át, ahol kitűnő 
varrógépek 5 évi jótállás mellett, részletfizetésre is 
kaphatók.

T. vevőim kényelmére a részletfizetések ugyanott 
eszközölhetők.

> Mindennemű géprészek, u. in. olajozók. C* ar- 
' húzók és valódi angol aczéltük olcsón kupi ók.

A n. é. közönség pártfogását kérve, tisztelettel
Spire Ignácz.

Mindennemű
NYOMTATVÁNYOK

= Zemplénmegye legnagyobb

LANDESMAN B. NAGY-MIHÁLY.
A nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlom 

már 12 év óta fennálló. | nagy angol gyorssajtóval, 9 segéd
géppel és a legmodernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

tősulyt fektetem arra, hogy a nálam megrendelt nyom
tatvány. legyen az bár a legegyszerűbb czélra szolgáló is, 
tiszta, hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban kerüljön 
ki a sajtó alól.

Közvetlen özszeköttetéseim a legnagyobb papírgyárak
kal lehetővé teszik, hogy nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legjutánvosabbán szá
mítsak.

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

LANDESMAN B.
könyvnyomdájában.

u. m. községi-, ügy

védi-, 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 

pontosan készíttetnek

Nyomatott Landesman B.


