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A bizalom.
Mit nevezünk bizalomnak ?
Az. ember a bizalmat valami dologba, 

emberbe, intézménybe veti, mint magot a 
földbe, mint horgot a halnak, hogv meg
fogja. A bizalom hit. hogy valakiben vagx 
valamiben nem csalódunk. a bizonyosság 
előlegezése véletlen körűimén vekhez s a jö
vővel szemben. Ennek ellentéte a bizalmat
lanság. Úgy az előbbi, mint az utóbbi in
kább érzelmen alapszik, mint pusztán értelmi 
okokon.

S mert érzelem az alapja, a knti'orrása. 
épp ezért oly gyakori a népnél, s ez oka 
egyrészt annak is, hogy a nép nagvon gs or
sat! az előítéletek felé hajlik.

Már régebb idő óta tapasztaljak, hogy 
ez az előítélet a magyar társadalomban 
mindjobban előtérbe lép és az ebből folyó 
bizalmatlanság hovatovább érezhetőbbé kezd 
válni.

Talán sehol egv országban sem nyil
vánul ez oly arám okban, mint éppen Ma
gyarországon, a mi hazánkban. Bármi uj 
keletkezzék is, azt bizalmatlansággal fogad
juk: még azt sem engedjük meg neki, hogy 
bemutatkozzék a nagyközönségnek s már is 
kész felőle a vélemény. Ha valaki egv jó 
eszméjét keresztül akarja vinni, egv uj ipar
ágat, kereskedelmi czikket akar meghonosí
tani, el lehet készülve a legnagyobb mérvű 
bizalmatlansági a, sőt el lehet készülve az 
esetleges megtámadtatásra s arra a vádra, 
lmgy a társadalomnak, a népnek kárát akarja, 
csupán csak azért, hogy anyagi érdekeit ki
elégítse s a népet kizsákmányolja.

A legsajnálatosabb körülmény mind
ezekben az. hogv nemcsak a köznép, de a 
tanult osztály, a társadalom intelligens eleme

T A RCZ A.
Első szerelmem.

— Levél egy barátnőuih<>z. —

. . . Megígértem neked, Elluskám, hogy le
íróin első szervim* in történetét, Bocsáss meg, hogy 
ezzel az ígérettel két hétig adós maradtam, de 
tudod, hogy sohase volt jó alkalmam : mama meg 
az angol kisasszony mindig mellettem voltak, de 
most, hogy annyi vendég érkezett házunkhoz, köz
tük Barsi bácsi is. a kiről azt állítják, hogy mama 
szerelmes volt belé, de m in engedték hozzá menni 
nőül, mert az a kártyát s a bort igen szerette — 
mama el van foglalva, kisiklottam a kezei közül 
és az angol kisasszony nyal elhitettem, hogy Jenő 
unokabátyám halálosan szerelmes belé, ezáltal el
értem azt, hogy a kisasszony folyton a társalgó 
teremben tartózkodik, hogy Jenövei összekerülhes
sen : igy tudtam magamnak alkalmat találni, hogy 
neked ime leírjam, szegény kis első szerelmem 
történetét.

Épp tizenötödik születésnapomat töltöttem be; 
az e napon kapott ajándékokról már beszámoltam 
neked; mikor, papa este hazajövet tudatta anyám
mal s velem, hogy a napokban egy unokabátyám, 
ki most végezte a gymnasiumot, érkezik házunk 
hoz, hogy atyám keze alatt elsajátítsa a birtok 
kezelés fortélyait, nekem adatott ki a parancs, 
hogy gondoskodjam, s mire az unokfiver ide ér
kezik, kényelmes jól berendezett szoba álljon ren
delkezésére.

Ez megtörtént. Gondoskodásomban, tudod 

is. akinél ]>edig volt alkalom tahin már ta
pasztalatilag' is meggvőződést szerezni arról, 
hogy bizonyos dolgok támogatásra méltók, 
mert ezt vagy azt a közezélt szolgálják, 
maguk is pártjára állanak azoknak, akik 
csupán csak előítéletből alkotnak maguknak 
véleményt, de praktikus gyakorlati ismere
teik nincsenek, s akiket ha megkérdeznénk, 
lmgy vájjon miért gondolják a tervezett (bő
gőt rosznak, miért tagadják meg tőle már 
előlegesen is bizalmukat, csak azt mondhat
nák. csak azt hozhatnák fel érvelésül, hogv 
ők azt ugv gondolják!

Ez utóbbiaktól nem vesszük rossz né
ven a bizalmatlanságot, mert tudjuk, lmgv 
ezek sem kellő tapasztalatokkal, sem szak
ismeretekkel nem rendelkeznek, mert sem az 
iskolában, sem a gyakorlatban nem volt al
kalmuk megismerkedni a véleménynvilváni- 
táslioz okvetlenül szükséges kellékekkel: de 
mit szóljunk azok bizalmatlanságára vonatko
zólag. akik tudják, ismeiik a tervbe vett 
dolog, intézmény tendencziáját s mégis oly 
előítéletekkel táplálkoznak, amely sem a 
dolog lényegének, de talán a saját meggyő
ződésüknek sem felel meg.

E téren oly talánvnval állunk szemben, 
amelynek megfejtését hiába keressük : ez 
egy bevett rossz szokása a társadalomnak, 
amely ellen küzdeni kell. Hiszen hova ju
tunk, ha minden tervet, eszmét elitélünk 
már keresztülvitele előtt?

Nézzük csak, hogv mi minden irányá
ban viseltetünk bizalmatlansággal.

Itt van első sorban a lét kérdése. Az 
emberi lét fentartását különféle módon vél
jük elérhetőnek. Az iparos, kereskedői, or
vosi. jogi, katonai pályák mind arra hiva
tottak, hogy bizonyos czélt elérjenek, de e 
mellett a fő czél az. hogv az azzal foglal

Ellám, annyira mentein, hogy parfíimos flaconjainiat 
mind beraktam a jövevény mozsdóasztalára, sőt 
tovább in* nt< m. atyám bajuszpedrőiből is elcsen
tem egy dobozkát, hogy elhelyezzem a sok más 
Üvegcse mellett.

Engem persze a legnagyobb izgatottság s ki 
váncsiság tartott megszállva. Hogy is n- Te. a 
ki ismersz, jól tudod, milyen egyedül éreztem ma
gam mindig, s hogy szerettem volna, ha a gólya 
el-elröpdösött volna házunkhoz egy egy kis ajándék 
kai. Most legalább lesz egy unokafivérem itt a ház 
bán. kivel elbeszélgethetem az estéket, a kit apró 
szívességekre fel is használhatok s a ki végre is 
bele is szerethet szép hajamba, mely még hosszabb 
lett, mióta a tiedével összemértem.

Nelu zen vártam a vasárnapot, mikorára je
lezve volt érkezése. Beköszöntött a nagy nap ; reg
gel már négy órahor felébredtem s azon tanakod
tam. hogy hogyan lesz illőbb, ha korán felkelek 
és a reggelinél már felöltözve várom a vendéget, 
vagy ha csak déltájban mutatom magamat. Végre 
is az utóbbira határoztam el magam. Könyvet 
vettem hát elő, meggyujtottam a lámpát s olvasni 
kezdtem, hogy elkergessem az időt, aludni már 
képtelen lett* ni volna. Mama, meg az angol kis 
asszony minek is vannak az angoloknak ilyen 
csúnya bogaraik ! reggel hét órakor benyitottak 
hozzám s felkelésre sürgettek. Papa már kikocsi 
zott az állomásra, unokafivérein mindjárt itt lesz. 
En hogy ágyban maradhassak, azt füllentettem, 
hogy igen rosszul érzem magam, mire anyám nem 
ellenezte ágyban maradásomat s a kisasszony nyal 
együtt kiment a szobából.

kozóknak létét, létük föntartásának lehető
ség-ét megadják, fcs mit tapasztalunk? Azt, 
hogv a felsorolt életpályák mindegyike iránt 
bizalmatlansággal viseltetik a társadalom 
kisebb-nagyobb arányokban.

Az ipari pályákra csak azok kerülnek, 
csak azok a szülők adják gyermekeiket az 
ipari pályára, akik az iskoláztatást nem bír
ják. akiknek nincs megadva a lehetőség arra, 
hogv gyermekeiket felsőbb iskolákba küld
jék. A földművesek nagy része és az iparos 
osztály is csemetéit iparosnak nevelteti: de 
e pálya iránt már elejétől fogva bizalmat
lansággal viseltetik, nem bízik abban, hogy 
ez a pálya gyermekeinek létfentartását le
hetővé fogja tenni. A vagyonosabb, tehető
sebb osztály pedig a világért sem adná 
gyermekét az ipari pályára, mert a mellett, 
hogv gyermekeinek jövendőbeli exisztencziá- 
ját nem látja biztosítva, az ipari pályát ma
gára nézve még lealacsonyitónak is tartja; 
nem tudná elviselni azt. hogy az ő gyer
meke közönséges iparos legyen.

l’edig mily óriási a tévedésük. Nem 
tudunk elképzelni szebb, nemesebb pályát, 
mint az iparosét. Hogy ez manapság csak 
tengeti létét, annak csak egyedül a társa
dalom, a társadalom előítélete e pályával 
szemben az oka.

Folyton halljuk a fel-felujuló panaszo
kat, hogy a külfölddel szemben a magyar 
ipar nem tudja a szükséges versenyt kiáltani. 
S ha valamire. szükségünk van, azt a kül
földről kell importálnunk, mert a belföldön 
nem tbdjuk azt megszerezni, legalább nem 
olv jó minőségben és oly olcsón, mint a 
külföldön. Miért? Mert a magyar társadalom 
a magvar iparral szemben nem viseltetik 
bizalommal. Az ipari pályára csak a szegé
nyebb sorsú gyermekek kerülnek, a kik

Csakhamar kocsizörejt hallottam s rögtön 
megismertem a szürkéink dobogását. Szivem he
vesen kezdett dobogni s kiugrottam az ágyból, 
rohantam az ablakhoz, hogy legalább meglássam 
a jövevény arczát, haját és bajuszát.

De bizony nem láthattam semmit, atyám ha
talmas termetével úgy elfedte Gyulát, hogy mikor 
a kocsi az ablakom mellett elgördült, csalódottan 
tértem vissza ágyamhoz.

Siettem hát felöltözni és úgy tiz órára elő
kerültem :t szobából. Az ebédlőben reggeli mellett 
ült a társaság s én félénken nyitottam a szobába. 
Szemben találtam magam a várvavárt vendéggel. 
Bemutattak, és én, édes Ellám, az arczába néztem, 
megnéztem haját, az szőke volt, megnézhettem 
volna bajuszát, de annak még csak a helye volt 
meg. Se baj, azért szép fiú volt.

Csakhamar öszszebarátkoztunk. Elmondta, 
hogyan került ide. Mint nyolezadik gymnasista, 
az utolsó évben ezer forintnak hágott a nyakára s 
így atyja elhatározta, hogy ő meg ennek a czél- 
tálán, léha költekezésnek hág a nyakára s elküldte 
atyámhoz, hogy itt megtanulva a gazdálkodást, 
átvegye birtokuk kezelését. De abból, mondta ö, 
semmi sem lesz. <> imádja aranyos .... Buda
pestjét s ha itt szívesen is marad, mert aranyba 
jam ide bilincseli, haza nem megy a birtokra „el
temetni magát."

Te, képzeld Elluskám, ötödik nap Gyula sze
rt Inul vallott, hatodik nap neki ígértem a kezemet, 
hetedik nap, óh ne gondolj semmi rosszat, egyszer 
megcsókoltuk egymást. A csók izében papa bajusz
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idővel önállóvá válva, nem képesek üzle
tükbe a kellő tőkét befektetni; s ha tehet
ségük volna ahhoz, hogv jót és nemeset 
produkáljanak, nincs meg hozzá a mód, 
hogy nemes és jó terveiket keresztül vigyék. 
Tehetségük parlagon hever, s vérző szívvel 
kénytelenek nézni, hogy a külföldi termé
kek által túl lesznek Hezitálva és a verseny 
az ö vereségükkel végződik. Mi minden más
kép lenne akkor, ha a társadalom belátná azt, 
hogv az ipari pálya nem lealacsonyító és a 
tehetősebbek a magyar ipar javára, annak 
érdekében minden lehetőt megtennének. Nem 
kell ehhez egyéb, mint bizalom a magyar 
ipar iránt.

Épp igy állunk a kereskedői pályával 
szemben is. Az előkelőbbek dehogy szánnák 
magukat arra, hogv gyermekeiket kereske
delmi pályára adják. Nézzük csak meg a 
külföldet és vegyünk róla példát. Széjjel 
kell csak néznünk hazánk halárain túl s 
rögtön szemünkbe ötlik az a nagy különb
ség, a mi a magvar és külföldi kereskedelem 
között van.

Persze, ott a társadalom egészen más
ként gondolkodik, mint nálunk. Egy nem
zet életrevalóságáról csak a kereskedelem és 
ipar tesz tanúságot. Es ahol e kettő virágzik, 
ott a nemzet jóléte magas színvonalon áll.

Nagyon jól teszik tehát azok, akik gyer
mekeiknek pályát választanak, ha nem 
viseltetnek bizalmatlansággal az ipari és ke
reskedelmi pályákkal szemben, hanem sok 
keresés helyett egyenesen e pályák vala
melyikére adják gyermekeiket.

Mennyi, de mennyi, kitűnő tehetségű 
egyén van Magvarországon. a kik diplomá
jukat becsülettel megszerezték s a kiknek 
tehetsége kihasználatlanul hever, mert nincs 
alkalmuk ahhoz, hogy tehetségüket, tudásu
kat érvényesítsék! Kérdeznék meg ezeket az 
illetők, akik tudományos pályára készülnek, 
hogv mi véleményük van e pályákról, azok 
majd megmondanák, hogy diplomával a 
zsebben manapság nem igen lehet megélni, 
s a szerencsének kiváló kegyeltje kell, hogy 
legyen, aki zöld ágra tud vergődni. Túl van 
zsúfolva már a tudományos pálya, s a va
lamire való helyek már évekkel ezelőtt le 
lettek foglalva előre.

Beismerjük, hogy az emberi társada
lomban előfordulnak az oly esetek, amidőn 
a bizalomnak épp ugv mint a bizalmatlan
ságnak helye van. De azt el kell hogv is
merje minden józanul gondolkodó egyén.

pedrője szagát is megéreztem, rákente a bajusz 
helyére.

Két hét múlt el s mi elhatároztuk, hogy egy
másért élünk halunk. E két hét alatt azonban a bir
tok egyszer sem látta az unokabátyámat. Délben 
kelt föl, a délutánt velem töltötte és éjjel vadászni 
ment.

Egyszer azután mégis kora reggel kellett föl
kelnie; atyámnak vagy 12 ezer forintot kellett 
beküldenie a megye székvárosába. A pénznek reg
gel kilencz órára ott kellett lennie, s „Gyulámat*1 
már hét órakor elküldték vele. En tálaltam fel a 
reggelit, talán azért evett abból oly mohón az én 
drága szerelmesem.

Í jammal bucsucsókot küldtem utána, mikor 
a kocsiból vissza visszanézett; nehezen vártam a 
delet, a mikorra visszaigérkezett. Ámde este lett 
s a lovagom nem jött vissza. Mama öszsz< búgott 
atyámmal s én a legnagyoab szerencsétlenségtől 
tartottam: kirabolták? megölték? talán halva fék 
szik az országúton . . .

De nem! Csakhamar jött egy felvilágosító 
levél. Tőle volt. A levélben ennyi állott:

Kedves bácsi ! N«m tudom megszokni a 
falu porát, a velem vitt 12 ezer forinttal 
visszamegyek a fővárosba. A papának Írja
nak a pénzért, s egyúttal Írják meg, hogy 
tiszteltetem. Gyula.
Kéj izeid, a gazeinb. r megszökött a pénzzel ! 

Nélkülem szökött meg, még csak nem is üdvözölt! 
Egy szóval sem emlékezett meg rólam, sem a hű
ség esküjéről, mit nekem tett . . . Ez annyira el
keserített, hogy zokogásra fakadtam. Mama, papa, 

hogv az ok nélküli előítéletek nem mimiig 
vannak helyén.

A tő az. hogy nem szabad hamarkodva 
Ítélnünk, cselekednünk, mert ennek csakis 
az általánosság s igy önmagunk valljuk 
kárát.

Tegyünk mindent megfontolva, mielőtt 
teszünk valamit, gondoljuk meg jól bord
ereiét, s mintsem egy elhibázott lépést te
gyünk, forduljunk inkább tanácsért olya
nokhoz, a kik a tervezett dolgot gyakorlatilag 
szakszerűen megtudják Ítélni s a tapasztalás
ból merítették azt a tudást, melyet Ítéletük 
megalkotásához felhasználtak.

A kereskedelmi ügynökök jogi 
állásának szabályozása.

A kereskedelmi ügynökök jogi állásának 
szabályozatlan volta Magyarország fejlődő keres
kedelmi életében annyi visszásságot t< leintett, 
hogy az állapot hova tovább tűrhetetlenné lesz s 
a viszonyok orvoslása égető szükséggé vált.

A kereskedelem fejletlen korszakában s a 
közlekedési viszonyok zsenge korában a közvetítő 
kereskedelemnek még alárendelt jelentősége van 
s ehhez képest a ken sked- Imi ügynöknek sem 
jut figyelemreméltó szerep a kereskedelmi forga
lomban. A fejlődéssel ez a szerep arányosan nő, 
« ma már nem lehet tagadni, hogy a kereskedelmi 
ügynökök egv lüktető, egészséges kereskedelem
nek egyik legfontosabb tényezőjét képezik.

Nincs a kereskedelmi forgalomnak az az ága, 
melyben a termelő és fogyasztó, az eladó és vevő 
közti ügyletek létrehozásánál kereskedelmi ügynök 
ne működnék közre. Különösen fontos ez a szerep 
abban az esetben, a hol az ügyleteket részlet fize
tésre kötik. A részletügyletek — ezek maguk is 
még szabályozó törvényre várnak — túlnyomó 
részben kereskedelmi ügynökök közvetítésévé) jön
nek létre.

Csaknem hihetetlen, és mégis úgy van. hogy 
a kereskedelmi forgalom ilyen fontos tényezőjének 
jogi állása máig sincs szabályozva, pedig ez ügy 
az eladónak, mint a vevőnek, mind pedig magá
nak az ügynöknek sok es- tben kiszámithatlan sé 
relmére szolgál.

Miben áll a sérelem ? A dolog igen egyszerű.
A kereskedelmi ügynököket általában az el

adó szokta alkalmazni arra, hogv vevőket szerez
zen, megr- nd-léseket gyűjtsön. Erre a czélra el 
látja őt egy kereskedelmi meghatalmazott minden 
attribútumával, mégis azzal a lényeges különbség 
gél, hogy az ügynök által közvetített ügylet ettek- 
tuálását magának fenntartja, vagyis kiköti magú 
nak, hogy az ügyletet tetszése szerint teljesiti, 
vagy visszautasítja. A különbség tehát ügynök és 
meghatalmazott között az, hogy az ügynök csak 
közvetíti az ügyletet, a meghatalmazott ellenben 
uieyköti. E szarint akkor, mikor az ügynök a ve
vőtől az aláirt megrend- lő levelet átveszi s az el
len megrendelőjegyet átadja ; az ügylet még nincs 
megkötve. Megkötve csak akkor lesz, ha az ügy 

a kik eddig versenyt szörnyüködtek a fiafal sik 
kasztó vakmerőségén, most elképedve néztek reám : 
Mi történt veled Ilus ?

— Meg'akarok halni.
Az angol kisasszony’ felkiáltott: Ej! az Istenért, 

lluska szerelmes !
En lehanyatlottam a pamlagra: Igen, szerel

mes vagyok, meg akarok halni. Papa elnevette 
magát, mama szánakozva nézett reám s csak a 
iniss szörny üködött. Végre is mama odajött hozzám 
és megsimitotta aranyhajamat, melynél mégis ara
nyosabbnak találta Gyula az ő Budapestjét.

— Mivel kárpótoljalak, édes kis leányom ? 
kérdezte mamukám.

Erre már felütöttem fejem s abbahagytam a 
sírást. Szerencsés gondolat villant át agyamon. 
Most akármit kérek, mama nem lesz képes meg
tagadni. Bátran mondtam tehát ki a kárpótlás 
árát.

Csináltassatok nekem hosszú ruhát!
Most már a mama is nevetett, csak az angol 

kisasszony arcza nyúlt még hosszabbra. En |»edig 
m« gkaptam a hosszú ruhát, s azóta úgy elfelejtet
tem első szerelmemet ne félj, lesz, nemsokára má
sodik! hogy Gyulára már csak megvetéssel bírok 
gondolni.

De hát te, Elluskáin ! Mikor Írod le a magad 
első szerelmét? Csak mentői előbb! addig is mii- 
liószor pusziz örökke hű barátnőd

rína. 

níík a megrendelő levelet az eladóhoz juttatta, s 
az eladó a vevőt értesiti, hogy az ügyletet elfo
gadja.

Tudnivaló már most, hogy az ügynökök rend 
szerint nincsenek fix fizetéssel alkalmazva, hanem 
csupán jutalékra. A közvetít- tt és effek tuált ügy 
let< k után meghatározott províziót kap. Ez az 
ügynököket arra készteti, hogy fűnek fának ajánl
ják áruikat és hogy gyakran nem a legtisztább 
módon iparkodjanak a vevőt megrendelésre bírni. 
Gyakori eset az is, hogy a vevő „in bianco“ alá 
Írja a megrendelő levelet, az ügynök azután, hogy 
mentői nagyobb jutalékot kapjon, a valódi meg
rendelésnél sokkalta nagyobb összegű megrendelést 
ir l»e a megrendelő levélbe és igy juttatja azt az 
eladóhoz. Gyakran a fizetési feltételek mások a 
megrendelő levélben és mások az ellen-megrendelő 
levélben. Az eladó már most hajlandó a szállításra 
s a m grendelést nyugtázza. Ekkor észre kap a 
vevő s rögtön tiltakozik. Az eladó azonban nem 
tudja, hányadán van, hogy vájjon az ügynök be- 
csapta-e öt, vagy a vevő egyszerűen megbánta e 
az ügyletet ? Az eladó tehát ragaszkodik az ügy
lethez és kész a per. Gyakran a visszásságok 
csak a fizetés idején tűnnek ki, mert az ügynök 
kedvezőbb fizetési feltételeket biztosított a vevő
nek, mint a minők a megrendelő levélben foglal 
tatnak.

Az előadottak már magukban foglalják e 
visszásságok káros következményeit. Hol a vevő, 
hol az eladó) lesz pernyertes ; az ügynök gyakran 
bűnvádi eljárás alá kerül, persze a legtöbbször 
már csak akkor, midőn az, egyik vagy másik fél 
súlyos veszteséget szenvedett.

Az elállók egy ideig úgy igyekeztek ma
gukról e kárt elhárítani, hogy a m- grendelő levélbe 
bevették azt a pontot, mely szerint csakis az bir 
joghatálylyal, a mi a vevő által aláirt megrendelő 
levélben foglaltatik. Egv ideig a judikatura is el
foglalta ezt az álláspontot, s a vevők egymásután 
vesztették el a pereket. Azután egyszerre megfor
dul a koczka. Az igazságszolgáltatás a’ a a meg 
gyöződésre jutott, hogy ily alapon az 'adókat a 
jóhiszemű vevőkkel szemben minden oi. élkiil dé
delgeti. S most már figyelembe veszik t. dazokat 
a külön kikötéseket, melyeket a vevő az ügynök
kel létesíti tt, melyekről azonban az eladónak tu 
domása nincs. E szerint most az eladó) van súlyos 
hátrányban, mert teljesen ki van szolgáltatva az 
esetleg lelkiismeretlen ügynök (izeiméinek.

Mindezen visszótsságokon csak egy mód se
gíthet: a törvényhozás utján a kereskedelmi tör
vényhozás utján a kereskedelmi törvénynek a 
kereskedelmi ügynökökre ki kell terjeszteni. Csak 
igy remélhető kereskedelmi forgalom tisztasága, 
biztonsága és egészséges irányban való) fejlődése. 
A jelenlegi gyakran tág lelkiismeretű ügynökök 
helyébe ily módon egy megbízható, öntudatos és 
önérzetes osztály fog lépni, a mely a kereskede
lemnek nemcsak fontos tényezőjévé, hanem múl
hatatlan előfeltételévé fog válni. Ebben az irányban 
a mozgalom a jogászvilág körében már meg is in
dult s a tavalyi XI. jogászgvülés ily irányban 
foglalt állást.

Kívánatos, hogv az ige mihamarabb testté 
váljon s a tövényhozás teljesítse kötelességéi.

I)énen Bernéit.

Vegyes hírek.
— A Bonkor len-féle buenuentély. Szom

baton este igen előkelő társaság gyűlt össze a 
/íarwa’-féle vendéglőben a Ro*kovi.cx János volt 
helybeli kir. járásbiró tiszteletére rendezett bucsu- 
estély alkalmából. Mintegy hetven személy — köz
tük több vidéki is — volt jelen és olyan gyönyörű 
mulatság fejlődött ki, a milyent csak igen ritka 
esetben lehet látni. A távozó táblabiró kezdte meg 
a telköszöntök sorát, éltetvén a királyt; utánna 
üeytvied József kir. törvényszéki elnök, Fritd Lajos 
újhelyi ügyvéd és Sulyovazky István remek felkö
szöntőkben méltatták az ünnepelt érdemei;. A mint 
aztán már ilyen alkalmakkor szokás, megeredtek 
a nyelvek és tartattak számos felköszöntők,jók és 
rosszak egyaránt. A lehető legvigabb hangulat mel
let folyt a mulatozás egész reggelig. — Vétenénk 
a méltányosság ellen, ha meg nem emlékeznénk 
liamaivől, a ki csakugyan kitett magáért és meg 
mutatta, hogy Nagy Mihályon is lehet olyan asztalt 
fölteriteni és olyan remek és Ízletes ételeket készi 
teni, a milyeneket csak a nagy városok legelőke 
lőbb Vendéglőiben lehet látni és tapasztalni. Mél 
tán hangzottak a gyakori dicséretek.

Kinerezén. Oláh István tapolezai kir. 
járásbirósági jegyző kim veztetett a hoinonnai kir. 
járásbí rósághoz aIbíróvá.

Inteni tinztelet. A lasztoméri ev. ref. 
lelkész t. hó) b-án, vasárnap, az állami eb mi iskola 
termőben a szokott időben, délelőtt 10 órakor úrva
csora osztással egybekötött isteni tiszteletet fog 
tartani.
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— Márczius 13. Itt a nagy és dicső nap, 
még pedig ötvenedszer. Illő, hogy városunk pol
gársága is ki vegye a maga részét — viszonyaink
hoz képest — ez alkalomból. Természetesen, mi 
nem rendezhetünk nagyszabású ünnepség< k* t, de 
azért kifejezést adunk hazafias érzelmeinknek oly 
módon. hogy a nagy nap emlékére közvacsorára 
gyűlünk össze. Ez ügyben városunk főbírája a kö 
vetkező levelet intézte hozzánk :

Tekintetes (Iái Vilmos lapszerkesztő urnák 
Nagy Mihály.

„Márczius í.ö. “ A fényes és történelmi neve 
z«tességii feledhetlen nagy nap ötvenedik évfordu
lója alkalmából 1898. márczius 15 én estve Kúra
kor a Harnai szálló nagytermében közcacsora 
lesz, melyre polgártársaimat meghívóin s külön is 
mindenkit becses lapja utján ezennel felkérek

Kérem < bit. legyen szives az „újdonság- ro
vatban a fenti közlemény tartalmát tetszés szerinti 
szövegezéssel közzétenni s oda hatni, hogy a inon 
dott napon a hazafias érzület minél impozánsakban 
megnyilatkozzék.

Kiváló tisztelettel kéri híve
Sulyovszky Istrán.

Kérjük polgártársainkat, szíveskedjenek mi 
nél nagyobb számban rész tvenni a közvacsorán, 
hogy méltó legyen az a nagy nap emlékéhez.

— Királyi kitüntetés. Őfelsége által Sze
gedi Bazil bazilrendi házfőnökn« k adományozott 
koronás arany érdemkereszt ünnepélyes átadása 
február hó 27 én ment végbe a bukóczhegyen. 
fíárczy Benedek főszolgabíró adta át lendületes 
beszéd kíséretében a kitüntetettnek a keresztet, amit 
ő meghatotta!) köszönt meg. Az ünnepély után disz 
ebéd következett, .leien voltak a sztropkói és ma-- 
koviczai járás színe java. Sikerült beszédet mon
dottak Hdrczy Benedek, Vajda Mihály gk. lelkész, 
U7//&7er Adáin főszolgabíró, Lantos János szolga 
bíró. Toszt Károly földbirtokos és Ungváry Ede 
postamester.

— Eltávozás. fíoskorics János kir. ítélő 
táblabiró. a munkácsi kir. járásbíróság vezetője, 
héttőn délután végleg elhagyta városunkat. Barátai, 
tisztelői és hivatalnoktársai fogatokon kisérték ki 
a vasúti állomáshoz, a hol érzékeny bucsuzás után 
megváltak tőle.

— Márczius 13-ike Sárospatakon. A 
sárospataki főiskola tanári kara és tanuló ifjúsága 
az 1848. márczius leikének ötvenedik évforduló 
ját hála és örömünm p* kkel fogja megünnepelni. 
Az ünnepély részlete: I. Hálaünnep a városi ev. 
ref. templomban délelőtt 1<> órától Nórák Lajos 
főiskolai lelkész és a főiskolai énekkar közre 
működésével. II. Örüinünnep a főiskolai ima 
teremben d. u. 3 órától Z)r. Zsindely István jog
tanár alkalmi visszaemlékezésével, a főiskolai ének
és zenekar közreműködésével és szavalatokkal. 
III. Fáklyásmenet, a mely kiindul a főiskola ud
varából és a Kákóczy utczáról a Kossuth utc/.ába 
tér. A Kossuth Lajos egykori lakása e őtt a már- 
cziusi pontok felolvasása és magyarázata Nagy 
Barna joghallgatótól, estve 71 2 órakor. IV. Táncz- 
estély a városháza tanácsi* rmében estve 9 órától.

— UJ kereskedés. Itj. Kiéin II ■miau ke 
reskedö, a ki 13 évig volt alkalmazásban a hely
beli Friedman Simon féle üzletben, most önállósította 
magát és egy a mai kor kívánalmainak mindenben 
megfelelő divatüzletet rendez be a fő utczán levő 
Miskovics-féle házban. — A tehetséges fiatal ke 
reskedö üzletére már ebire is fölhívjuk a helybeli 
és környékbeli lakosság figyelmét már csak azért 
is, mert a meglevő kereskedők egyikétől sem hal 
lőttük, hogy az itj üzlet nem fog prosperálni, pedig 
némelyek, szerint a mi uj az rossz. Ezt a véleményt 
azonban Kiéin ne vegye magára, mert őt a kik 
ismerik, kedvelik és igy üzlet** föl is virágozhat, 
a mit őszintén kívánunk neki.

— A járásbirói állás. Az üresedésben 
levő helybeli kir. járásbirói ál.ásra vonatkozó pályá 
zati határidő kedden, e hó 1 én járt le. Mint ille 
tékes helyről értesülünk, a járásbirói állásra 47 en 
pályáztak. Szép szám. Hogy ki lesz kinevezve, 
azt természetesen még senki sem tudja.

— Ipartestületi segély pénztár, a nagy 
mihályi ipartestületi betegsogélyzö pénztár alapszó 
hálvait a kereskedelemügyi in. kir. minister 1898. 
évi 6305. sz. a., az 1891. XIV. t.-cz. alapján jó 
váliagyási záradékkal ellátta.

— Súlyos baleset. Lakatos Gyula s.-a.- 
uj helyi kir. pénzügyi számvizsgáló f. hó 19 én 

hivatalos kiküldetéséből haza érkezvén, az állomá
son még a vonat lassú mozgása közben oly sze
rencsétlenül lépett le a kocsi lépcsőjéről, hogy 
súlyos belső rándulás érte. Vasárnap reggel Buda
pestre utazott, hol orvosi műtétnek vetette magát 
alá, mely mint értesülünk — szerencsésen sikerült. 
Hivatalnoktársai között és a társadalomban köz
szeretetnek örv< ndő számvizsgáló iránt ártalános a 
részvét, s mindannyian óhajtjuk mielőbbi szeren 
esés felgyógyulását.

— Emlékérmek. <> Felsége Ferencz József 
király az idén ünnepli uralkodásának ötven éves 
évfordulóját. Ebből az alkalomból emlékérmeket 
kapnak mindazok, a kik 1848 óta 1R98ig a kő 
zös hadseregben, a haditeng*-rész* tűéi és mindkét 
honvédségnél szolgálatban állottak. Az összeírást 
hivatalból teljesítik.

— Lapunk elöl járósági czenzura 
alatt. A kassai kir. ügy■'•szség, mint k rül ti sajtó
bíróság fölhívást intézett városunk elöljáróságához 
az iránt, hogy lapunkat szigora czenzura alá vegye 
minden héten és ha valami nem tetsző közleményt 
talál benne, nyomban tegyen jelentést és tiltsa 
meg a lap kinyomatását. A fölhívás, illetve ren
delet, úgy szól, hogy a lap kinyomatása előtt egy 
órával az első péklánvt be kel! szolgáltatni az 
elöljáróságához, hogy annak minden sorát szigorú 
czenzura alá lehessen venni. Igy hát kapott elöl
járóságunk egy uj munkakört, -i minek következ
tében Szladek bácsi abba a helyzetbe jutott, hogy 
minden héten kénytelen a lapot fejétől kezdve az 
utolsó hirdetésig fiiolvasni. Isten bizony nem iri
gyeljük sorsát, már csak azért s* m, mert például 
ha lapunk elkésik a mi igen gyakori kénytelen 
lesz hivatalos óra után is teljesíteni a kassai ügyész
ség kívánságát. Legalábo utalványoznának a kény
szer fölo'vasások alkalmára n* hány rundelkát. hogy 
valami kárpótlás adatnék a fáradságért. No de 
nem baj. legyen róla meggyőződve, az ügyészség, 
hogy evvel a czenzurával még annyira sem lelet 
jutni, mint a körösi szenteltvízzel. Különben
ha már erről Írunk, egyúttal fölemlítjük, hogy 
szerkesztőnk ellen az ügyészség öt rendbeli sajtó
rendőri kihágás miatt vádat emelt. A panasz az, 
hogy szerkesztőnk nem itja alá sajátkeziilcg az 
ügyészséghez küld* nd** köteles példányokat és • zért 
kéri a helybeli kir. járásbíróságot, hogy hozzon 
Ítélet-t az ügyben. Szóval szigorú világot élünk, 
de azért: „Nutzt ka’ wattén.1*

— Aegyzócálasztás volt a múlt hó 24 én 
Nagy < térésén s 7 pályázó közül Mezey Jenő , á- 
laszlatott meg egyhangúlag.

Halál eskü közben. A „Máramarosi 
Lap*»k~ írja: Szöul Jánkel torony a 1 lakos pörben 
állott egy polgártársával, Ügyök a napokban k* riilt 
tárgyalás alá az ökörím zői járásbíróságnál, de mi 
vei a kérdéses ügyben egyikn* k sem volt tanúja 
s mindenik pörös fél a maga javára állíthatta az 
igazat, a járásbiró esküre szólította fel ők* l. Elmen
tek mindketten m rt mindkettő izraelita volt a 
majdánkai rabbihoz s attól kérdezték meg. hogy 
melyikük esküdhetik ? A rabbi Sztrul Jánkeln* k 
engedte meg az eskütételt. Visszatérve Ökörmezőre 
a kir. járásbiró elé. Sztrul Jánkel épen m gkezdte 
az eskütételt, le is morzsolt néhány szavat, de be 
nem fejezhette, mert egyszerre csak halványulni 
majd tántorogni kezdett s aztán hirtelen összerogyott 
és mindjárt ott a helyszínén m* g is halt. Némelyek 
szerint Isten ujját lehet tekint* ni az es* tb* n, m rt 
az elhalt nem igazságos ügyel védett s azt ily 
módon akarta meg nyerni. Alii a sors váratlanul 
keresztül húzta számítását.

— Betörés. A sárospataki izr. templomba 
a napokban betörtek s a szegények számára gyűj
tött pénzt, mint* gy 15 irtot elvittek.

— Elmarad a kereskedő ifjak bálja. 
Mull számunkban említettük, hogy a helybeli ke
reskedő ifjak fényes bál r* nd* zését tervezték. Ez 
a terv — mint ért* sülünk — meghiúsult és igy 
nem lesz semmi a bálból.

Nyilvános nyugta és köszönet. A sá
rospataki általános ipartestület február 19 én tar 
tott bálján felülfizettek : Dr. Ballagi Géza, Molnár 
János biró 5—5 Irtot, Dr. Kun Zoltán 4 irtot, 
Neumann Péter 2 frtol, Kádár Gyula 1 frt 50 krt, 
Molnár János tanító, Galgóczy Barna. Kovács Endre, 
Sehiírter Győző. Dr. Mamiéi Hugó, Dr. Kondor 
Miksa, Zílzin János 1 — 1 Irtot, Nieszn* r Ferencz, 
Szabó János, Stcinfeld Andor 50—50 krt, Zub- 

rinszky József 30 krt. Összes felülfizetés 2(> frt 
30 kr. Fogadják a t. adakozók a testület hálás kö
szönetét.

Amerikában, a magyar alattvalók száma, 
kik 18(>1—93 ik vándoroltak ki a legújabb becslés 
szerint, 250—2GO ezer lélek.

— Szerelmi vallomások statisztikája. 
Valaki, aki a véletlen jóvoltából sok szerelmi val
lomásnak volt láthatatlan tanúja, statisztikába fog
lalta tapasztalatait. E statisztikából kitűnik, hogy 
a szerelmet vallók harminezhat százaléka rögtön a 
vallomás után átöleli imádott hölgyét. A csókolód- 
z.ók 94 százaléka szájon csókol, 4 százalék a hajat 
és csak 2 százalék éri be a kézcsók olással. Hajdan 
nagyanyáink idejében, szokás volt, hogy a férfi 
letérdelt imádottja előtt a vallomás pillanatában. 
Ma már sajnos, divatját múlta a meghódolásnak 
ez a külső nyilvánítása. A férfiaknak nem több, 
mint két százaléka borul térdre napjainkban. A 
férfiaknak 22 százaléka roppantul izgatott ama 
bizonyos pillanatban, a hölgyek izgatottságáról 
nincs statisztika. A hölgyeknek 65 százaléka a 
férfi karjaiba borul a boldogító „igenu kimondása
kor. vagy 4 százaléka a közeli karos székre ha
nyatlik. mivel az ájulás környékezi. Fgyancsak 4 
százalék roppantul csodálkozik a házassági aján
laton, a többi 96 százalék már várja is. Hatvan 
meg épenséggcl provokálja. Egy százalék rögtön 
elszalad, hogy barátaival vagy barátnőivel tudassa 
a nagy boldogságot. Még csak azt kellene tudni, 
hogy hányán maradnak hűek első szerelmükhöz ? 
No ez nagyon alacsony perczent lehet. Talán tört 
számok nélkül ki se fejezhető . . .

— A dohányzó Magyarország. Mégis 
csak erősen dohányzó nemzet vagyunk mi. Millió 
kát elfüstöltünk rövid idő alatt. A statisztika, a 
melynek mind- nre terjed a figyelme, most állította 
össze azokat a beszélő számokat, a melyek el
mondják, hogy mennyi pénze is ment Magyaror
szágnak füstbe. E szerint 1897. év január hó ha
vától szeptember végéig 79,955 frt áru burnótot 
fogyasztottunk el. 145 millió 667 ezer 481 frt ára 
dohányt, 12 millió 852 ezer 902 frt áru czigarettel 
füstölünk * I 9 hónap alatt. A tavalyi fogyasztást 
ez idei 175 ezer forinttal múlja felül.

— Hossz spekuláczlő. < Irosz-Lengyelor- 
szágban elitéltek egy embert engedély nélkül való 
házalásért. Az Ítélet a következő alternatívát állí
totta t*il: Vagy fizessen az elitéit ötven forint pénz 
bírságot, vagy szenvedjen el huszonöt botütést, 
vagy « gyék meg együltőhelvéb**n két kiló vörös
hagymát. A házaló elkezd sp* kulálni:

— Ötven forint, az sok pénz, inkább kiállom 
a huszonötöt, de ez meg nagyon fáj, hát inkább 
megeszem a két kiló vöröshagymát.

Neki is ül a lakomának és rettenetes erőlkö 
•lések közt meg is eszik egy kilót, de nem bírja 
tovább.

— Nem bírom tovább, szól kifakadva, — 
inkább kiállom a huszonötöt.

Le is fekszik, el is kezdik püfolni. Egy da
rabig csak tűri, mikor már rácsaptak vagy tizen
kettőt, lefordul a deresről.

— Nem állom ki tovább, tekintetes törvényszék, 
inkább megfizetem az ötven forintot.

Es meg is fizette.
Súlyos csapást képez a gazdára 

nézve, ha a vetőmag beszerzésénél csalódik, ezért 
csak üdvözöljük Hald* k budapesti magnagykeres
kedőt valamennyi gazdasági szaklapban közzé tett 
ama nyilatkozatáért, hogy az általa árusított here
magnak származására vonatkozó szavatosságot nem 
csak a magra, hanem az ebből termő növényre is 
kit* i jeszti. Reméljük a gazdák érdekében, hogy a 
többi magkereskedő is követni fogja ezen csakis 
dicséretreméltó példát.

— A gazdaközönség figyelmét felhívjuk 
a Sipiicz István pécsi gyógyszerész által labdacs 
alakban készített egérméregrt, mely biztosan ki- 
pusztítja az elszaporodott mezei egereket. Több év 
óta számos uradalom, gazdaság, község a legjobb 
sikerrel használj. Egy postacsomagot (circa 5 kgr.) 
3 frlért, 1( M) kgrot 45 fiiért küld be Sipöcz István 
gyógyszerész Pécsett. Hiteles tapasztalatok szerint 
egy holdat 1—2 kgr. (10-20 ezer labdacs) okvet
len kipusztit.

— Dr Johnsen, híres orvos hagyatéka azon 
reczept, mely szerint a Dr. Johnsen kenőcs készül. 
E szer használatának leírását ingyen küldi meg a 
Zoltán-féle gyógysz* rtár (Budapest, Széchenyitér) 
mindazon csuz és köszvényi s betegeknek, kik czi- 
mcíkel beküldik. Az elismerő levelek ezrei bizo
nyítják a szer páratlan csodás hatását.
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Szerkesztői posta.
S—ff I—H. Szolnok.) Csodáljuk. h«>gjr a jelzett le

vél nem jutott illetékes helyre. S—y K—n tvszéki 
urr'd — mint régi ismerősről — kérdeztünk valamit, de most 
már idejét múlta. Különben legközelebb személyesen foguuk 
tisztelegni. Addig is szívélyes üdvözlet.

A’. J. Sárospatak., Köszönet. Legyen szerencsénk mi
nél gyakrabban.

F*. J. Lasztomér.) Mindenkor a legnagyobb kész- 
•éro»l

7*. X. -Homonna. Bevált. Sorát ejtjük.
U, K. Sztropkő.) Mostanában miért oly ritkán ? — 

Az önsegélyző részére szíveskedjék e héten okvetlen küldeni 
péuzL

7*. E* (I ngvar. Valószínűleg a jövő számban hozzuk.
Szécttyáli. (Gálzzées. Nincs Itenne se só. se paprika 

és igy eleinószt hetet len.
llradeki. Helyben. ' »u sokkal kisebb pont, setu- 

hogy véleményt nyilváníthatna a közügyekre vonatkozó d<d- 
gok fölött. Ugyan ki hallgatna önre? Csak ne képzelődjék 
és nyughasson.

MÓlczaí. Kérelme folytán eljárunk dolgában. 
farait nő. ???

Vetés ideje: Augusztus és szep
tember.

ültetés Uvo
Talaj ml

und Sep-

trágyázott y

Felelős szerkesztő: (iái l'ilmon. 
Kiadó-tulajdonos: Landmnian //.

Aussaa tzeit 
tember.

ÉóanzweitA: lö^álrCm.
Bsdenbescbaffenheit: Gut gedüngt.^

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közh itekért nem vállal felelősséget a tterk.

WWff ■

A Mauthner-féle 
hírneves 

konyhakerti-,, virágmagvak 
zárt és hatóságilag védett csomagokban a 

törvényesen bejegyzett 

medve-védjegy gyei 
valamennyi nagyobb

fűszer- és vaskereskedésekben
kaphatók.

A Budapesten Audrássy-nt 23. szám alatt 
létező Mauthner Ödön ezég csakis olyan csoma
goknál vállal teljes jótállást egészen f r ’ S 8 és 
valódi magvakért, amely csomagok rag ztva, 
a medve ábrával és a Mauthner névvel lölve, 

úgy a mint a mellékelt rajz is mutatja. 5

CJ5—20 cm.

Válasz a mait heti nyilttérre.
Dr. Kállai József h „Felső-Zemplén“ mull 

heti számának nyi literében a közönség Önzetlen 
harczosának és csalhatatlan jósnak mutatja be 
magát.

Ha kutatjuk, hogy mi indította a nevezett 
urat a közlemény Írására, akkor Önzetlenségevei 
is azonnal tisztában leszünk. Hiszen annyira vi
lágos az indok és a őzéi, mely a czikk közlésére 
késztette, hogy ez. — a viszonyokkal ismerős kö
zönségünk előtt — bővebben fejtegetnünk telj' sen 
fölösleges.

Indoka az önzés, czélja pedig az, hogy az 
alakítandó intézőinek ártalmára ? legyen. — Az 
illető ur ügyészi állására aspirál a Nagyniihályi 
Kereskedelmi és Hitelbanknak és n. ni a közér 
dekért való túlságos aggodalma, hanem önerdeke 
vezette az érintett közlemény Írásánál.

Azt kérdi a t. czikkiró, hogy mi szükség 
van Nagy-Mihályban egy harmadik pénzintézetre, 
midőn a meglevő kettő iránt a közönség a legna
gyobb bizalommal viseltetik és a hit* I igényeket 
teljesen kielégíti. Hát hiszen készséggel elismerjük, 
hogy az ó’ szempontjából ez uj intézet teljesen fö
lösleges. Azonban engedje meg nekünk a t. czikk
iró ur. hogy figyelmeztessük arra, mikép már ki
indulási pontja is téves, mert hiszen az uj pénz 
intézet alakításának egyik tőindoka az is. hogy a 
kereskedelmi és hitelbank iránt a bizalom bár
mennyire igyekezzenek is I)r. Kállai urék lep
lezni — igen is megingott. Mert ott, a hol privát 
bosszú és személyes érdekből az igazgatóságnak 
éppen azon öt tagját, kik az intézet alapításában 
tevékeny részt vettek, kik annak fejlődését hatha
tósan előmozdították és a kik azt passire soha 
igénybe nem vették, egyszerűen kilöknek vagy ki
lépésre kényszerítenek és ezáltal az intézet létalap 
ját megrendítik, ott egészséges viszonyok nem ural 
kodhatnak, az az intézet sem a hitelnyújtó, sem pedig 
a hitelt igénybe vevő közönség bizalmára nem szó 
mithaf, mit bizonyít azon körülmény is, hogy a 
részvények nagy része eladóra tétetett.

Az uj intézet alapitói teljesen átérzik úgy az 
anyagi, mint pedig az erkölcsi felelősséget, melyet 
egy ilyen pénzintézet létesítésével elvállaltak és ha 
az anyagi és erkölcsi sikerről meggyőződve nem 
volnának, bizonyára nem is indítottak volna ily 
irányú mozgalmat. Azt hisszük — de csak úgy, 
ha Dr. Kállai czikkiró kegyes lesz megengedni — 
az alapítóknak a nevei nyom legalább is annyit 
a latban, mint Dr. Kállai szava és a közérdeket 
is viselik annyira szivükön, mint Dr. Kállai.

A mi végre jóslatát illeti, hát bátorkodunk a 
közlemény Írójának bee- - emlékezetébe hozni az 
önsegélyző-egyesület alakítása alkalmával többek 
előtt és többszörösen hangoztatott nyilatkozatát. 
Akkor ugyan olyan jóslatokkal kisértett, mint most 
és a mikor először fölszólították a belépésre, azt 
mondotta, hogy nem lép be. mert az a kér. skedelmi 
banknál levő érdekeltségénél fogva, reá nézve össze
férhetetlen.

Es vájjon mit gondol a t. olvasó közönség? 
— hogy ezen nyilatkozata után nem tagja az illető 
úriember az önsegélyzőnek? Dehogy nem. Belé
pett Ki üzletrésszel, mert megmásítva előbbi állí
tását. most meg már szép jövőt jósol az önsegély
zőnek.

Ezek után ne csodálkozzék, ha a közönséggel 
együtt mi is, többre becsüljük a Falb jóslatát, 
mint az övét.

Ezeket a t. közönség tájékoztatása érdekében 
szükségesnek tartottuk megjegyezni. Kijelentjük 
azonban már ez úttal, hogy semmi további polé
miába bocsájtkozni hajlandók m m vagyunk annál 
kevésbbé, mert a kezünkbe vett ügyet éppen a 
Dr. Kállai ur támadásaitól nem kell féltenünk.

Az alapítók.

Homoki szölötelepitöknek igen fontos.

A ezég 16 év óta áll fenn S47A.ÖZÍ*: 
nviben mi már sok nemes és vadoncz c.s« ni1 tét szállít Horváth. Szlavonország, 
Bosznia, ('seb . Morvaország. Galiczia. Bukovina, Stájerország, Alsó és Felső- 
Ausztria. valamint Sz« rbia. Bulgária. Románia és Németország részére. Nemesfa
állománya ezúttal 700,900 drb ; vadonczálloinánya 1<> millió. A ezég évenként 
4500- —5000 rendelőnek küld szállitmányokat. A gyümölcsfa iskola teljesen 
sü"’siJv"zh.k.‘m« homoki szölötelepitöknek kincses háza 
azért, mert mint tudva van a homoktalajból kikerült fa a homokföldben éppen 
ugv. mint az agyagos, kövecses talajban, nemkülönben a lupos és magas (he
gyes f< kvésnél mindig biztosabban ered meg és fejlődik, mint az. mely 
agyagos i-zaplerakodásu vagy túlságosan kövéritett talajban állittatik elő. A 
gyümölcsfa jók boldogult Bereczky Máté in'-zókovácsházi hírneves telepéről valók. 
Úgy magasdereku. valamint törpe csemeték megrendelhetők körte, alma, 
szilva, gszí baraczk, kajszin-baraczk. cseresznye, meggy, lasponya. birs dió 
és eperből. Az 1 - 3- 4 éve*. gazdag gyökerű, fijhiteles, ig. n szép cs
ilietek darabja azok eró**ég.- szerint 15 krtól 40 kiig. A 4 5 éves igen erős
kor-ma< soriak darabja 4-> .»O kr. Nagy bani vételnél az árak külön inegáila
podás tárgyát kép. zik. Fentirt gymölesiajoklx'l láblaürités folytán 1—2 — 3—4 
. \ e* se!, jt.-zett minőségű csemeték is kaphatok erősség szerint 2 — 5—7 10
l.» kr.-rt. nie y.-k gazdag gyökér/.. lüknél fogva főként nagybani telepítésekhez 
olcsóságuk folytán igen ajánlatosak. Fenti minőségű csemeték vadonczai is 
bármily számban es < róssegben m ■grondelh. tök a f’utirt czégnél. A gazdag 
g\okerzetü vadonezok 100O azok erőssége szerint 5 frt 85 krtól 19 frtig ter
jed. Nagyobb vét* Inéi —10 15" o engedmény. — Levél cziin : 3

UNGHVÁRY LÁSZLÓ gyümölcsfa-iskolája Czegléden.
Tessék árjegyzéket Is6rza.il

». in. községi-. ügy

védi-, köz- és körjegy

zői hivatalos, továbbá

A nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlom 
már 12 év óta fennálló, | naoy angol gyorssajtóval, 9 segéd
géppel és a legmodernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szil k s vgle t él lek fedezésé re.

I-osulyt fektetem arra, hogy a nálam megrendelt nyom
tatvány, legyen az bár a legegyszerűbb czélra szolgáló is, 
tiszta, hibátlan, tetszetős es pontos kiállításban kerüljön 
ki a sajté. alól.

Közvetlen özszeköttetéseim a legnagyobb papirgvárak- 
kal lehetővé teszik, hogy nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legjutánvosabban 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

._______________________ LANDE8MAN tí.
Nyomatott Laitdesmau B, könyvnyomdájában.

tokai ékjiénztári és 

egyéb intézeteknél 

szfikségiit nyomtatvá

nyok. báli és lako

dalmi meghiriik, táb

lázó tok. gyász I apok. 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

n yom fa t rá nyak, fa l- 

raguszok. stb. stli. a 

legrövidebb idő alatt

pontosan készíttetnek

Is6rza.il

