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Felső-Zemplén
T-Á-ZEeS-^ZD-A-XulvíZ HETILAP.

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IIEÍIEIZTÖÍÉO:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

— Nyllt-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 előtizeté«ek, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

L&ndeam&n B. könyvnyomdája.

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

ejn.bert>é, intézménybe veti, mint magot a 
ftdrttie, mint horgot a halnak, hogy megfogja. 
A bizalom hit, hogy valakiben, vagy vala
miben nem csalódunk, a bizonyosság előle
gezése véletlen körülményekhez s a jövővel 
szemben. Ennek ellentéte a bizalmatlanság. 
Ugv az előbbi, mint az utóbbi, inkább érzel
men alapszik, mint pusztán értelmi okokon.

S mert érzelem az alapja, a kutforrása, 
épp ezért oly gyakori a népnél s ez oka 
egyrészt annak is, hogy a nép nagyon gyor
san az előítéletek felé hajlik.

Már régebb idő óta tapasztaljuk, hogy 
ez az előítélet a magvar társadalomban mind
jobban előtérbe lép és az ebből folyó bizal
matlanság hova-tovább érez ’etőbbé kezd 
válni.

Talán sebed egy országban sem nyil
vánul ez oly arányokban, mint éppen Ma
gyarországon, a mi hazánkban bármi uj 
keletkezzék is, azt bizalmatlansággal fogad
juk: még azt sem engedjük meg neki, hogy 
bemutatkozzék a nagy’ közönségnek s már 
is kész felőle a vélemény’. Ha valaki egy jó 
eszméjét keresztül akarja vinni, egy uj ipar
ágat, kereskedelmi czikket akar meghonosí
tani, el lehet készülve a legnagyobb mérvil 
bizalmatlanságra, sőt el lehet készülve az 
esetleges megtámadtatására s arra a vádra, 
hogy a társadalomnak, a népnek kárát akarja, 
csupán csak azért, hogy anyagi érdekeit 
kielégítse s a népet kizsákmányolja.

A legsajnálatosabb körülmény mindezek
ben az, hogy nemcsak a köznép, de a tanult 
osztály, a társadalom intelligens eleme is, 
pártjára állanak azoknak, a kik csupán csak 
előítéletből alkotnak maguknak véleményt,

T A R_C Z A.
Szeretlek.

Galay Jenő bement a parkba, ösztönszeriien 
szokásból, anélkül, hogy ez határozott ezélja lett 
volna, midőn szokatlan korán, a reggeli órákban 
sétára indult.

Botját hátán keresztbe fektetve, két karja alá 
fogta, úgy járkált alá s fel a kanyargós utakon.

Elfáradt, letilt egyik sűrít fenyöesoportban a 
fehérre festett fapadra. Botját kivette karjai alól, 
sziveket rajzolt vele a homokba s a kész rajzot 
elsimította a czipője talpával. Párszor ismételte 
ugyanezt, mikor barátnője, a kastély úrnőjének 
sógornője, kipirult arczezal váratlanul a fenyöeso 
portba lépett.

Kölcsönösen meg voltak lepetve.
„Nem is vettem észre Jenő, hogy ön itt van, 

eltakarták előlem a sűrű kis fenyők."
„8 ha előbb vesz észre ?*
„Nem lett volna hozzám szerencséje".
»s '8y?u
„Nos igy — maradok", szólt s egyszersmind 

üdvözletül oda nyújtotta a különcz nő finom, fehér, 
keskeny kezét a szintén különcz, daliás szép ifjúnak.

A leány arezán valami daez látszott, hangja 
keserűség s felindulástól remegett. Jenő mindezt 
észrevette.

„Blanka I kegyed ninee rendes kedélyhangu
latban.* 

de praktikus gyakorlati ismereteik nincsenek 
s a kiket ha megkérdeznénk, hogy vájjon 
miért gondolják a tervezett dolgot rossznak, 
miért tagadják meg tőle már előlegezett is 
bizalmukat, csak azt mondhatnák, csak azt 
hozhatnák fel érvelésül, hogy ők azt úgy 
gondolják !

Ez utóbbiaktól nem vesszük rósz néven 
a bizalmatlanságot, mert tudjuk, hogv ezek 
sem kellő tapasztalatokkal, sem szakismere
tekkel nem rendelkeznek, de mit szóljunk 
azok bizalmatlanságára. akik tudják, ismerik 
a tervbe vett dolog, intézmény tendencziáját 
s mégis olv előítéletekkel táplálkoznak, a 
mely sem a dolog lényegének, de talán a 
saját meggyőződésüknek sem felel meg.

Bárhová tekintsünk is. ez irányzattal 
mindenhol találkozunk. Nincs kivétel semmi 
tekintetben sem. S valljuk meg őszintén, ez 
az irány’ ugv társadalmilag, mint közgazda
ságilag káros.

A bizalmatlanságnak egyik folytatólagos 
kiegészítő része a reménytelenség, már pe
dig hol remény nincs, ott megszűnik minden, 
remény Injával nemcsak a létesítendő dolgok 
dőlnek dugába, de már a meglevő intézmé
nyek is süllyedésnek, elpusztulásnak vannak 
kitéve.

Nézzük csak, hogy mi minden irányá
ban viseltetünk bizalmatlansággal.

Itt van első sorban a lét kérdése. Az 
emberi lét fenntartását különféle módon véljük 
elérhetőnek. Az iparos, kereskedői, orvosi, 
jogi, katonai pályák, mind arra hivatottak, 
hogy bizonyos czélt elérjenek, de e mellett 
a főczél az. hogv az azzal foglalkozónak 
létét, létük fenntartásának lehetőségét meg
adják. Es mit tapasztalunk ? Azt, hogy a 
felsorolt életpályák mindegyike iránt bizal
matlansággal viseltetik a társadalom kisebb- 
nagyobb arányokban.

„Eltalálta."
„Megint a . . .“ (nem fejezhette be szavait, 

Blanka közbevágott.)
„Sógornőmmel játsztunk el egy jelenetet, 

melynek vége szomorít lehet. En és ö meg nem 
fogjuk érteni egymást soha. Én a század végének 
gyermeke vagyok, szabad szemmel, e mellett 
büszke szivem van, mely nem rajong senkiért s 
mégis érzékeny a legkisebb sértésre. Ö épen ellen 
tétem. Én szegény, árván maradt vagyok, kinek 
szemére van vetve minden falat kenyér, mit e 
czifra házban elfogyaszt — A túlfeszített húr el
pattan, végett kell vetni végre e tarthatatlan hely
zetnek : én az ö házában, az ö kenyerén s szeszélyé
nek hódolva, tovább élni nem akarok !"

A leány megrázta szép fejét, pár hajtüje ki
esett s hamvasszőke dús haja sugárözönként hullott 
le fehér nyakára, gömbölyű vállaira s onnan csak
nem egész bokáig. Szemeit könnyek homályositák 
el, torkát összeszorilotta valami : érezte, ha szólni 
fog e pillanatban, zokogásban tör ki. Hallgatott 
tehát, nehogy gyengének lássa egyetlen bará’ját, 
kit legtöbbre becsült összes férfi ismerősei között 
s a ki egyedül tudta, hogy e leány még nem sze
retett senkii s egy gyűlölt emberhez akarja hoz 
záerőszakolni sógornője, ki, mert akaratát nem 
teljesiti, minden perezét megkeseriti.

Amint ott állt a festői szép nő, az ifjú csak 
nézte, nézte, aztán hozzá lépett, megfogta kezét 
(nem vonta vissza) s megszólalt érczes, erős, ro
konszenves hangján :

Folyton halljuk a fel-felujitló panaszokat, 
hogy a külfölddel szemben a magyar ipar 
nem tudja a szükséges versenyt kiállani. S 
ha valamire szükségünk van, azt a külföld
ről kell importálnunk, mert a belföldön nem 
tudjuk azt megszerezni, legalább nem oly jó 
minőségben és oly olcsón, mint a külföldön. 
Miért ? Mert a magyar társadalom a magyar 
iparral szemben nem viseltetik bizalommal. 
Az ipari pályára csak a szegényebb sorsú 
gyermekek kerülnek, a kik idővel önállóvá 
vállva, nem képesek üzletükbe a kellő tőket 
befektetni ; s ha tehetségük volna ahhoz, 
hogy jót és nemest produkáljanak, nincs 
meg hozzá a mód, hogv nemes és jó tervei
ket keresztül vigyék. Tehetségük parlagon 
hever s vérző szívvel kénytelenek nézni, 
hogv e külföldi termékek által túl lesznek 
Hezitálva és a verseny az ő vereségükkel 
végződik. Mi minden máskép lenne akkor, 
ha a társadalom belátná azt, hogy az ipari 
pálya nem lealacsonyitó és a tehetősebbek 
a magyar ipar javára, annak érdekében 
minden lehetőt megtennének. Nem kell ehhez 
egyéb, mint bizalom a magi ar ipar iránt.

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

Persze ott a társadalom egészen más
ként gondolkodik, mint nálunk. Egy nemzet 
életrevalóságáról csak a kereskedelem és ipar 
tesz tanúságot. Es a hol e kettő virágzik, 
ott a nemzet jóléte magas színvonalon áll. 
De hát miért is húzódunk olyannyira e pá
lyáktól ? Hiszen ezek adják meg a nemzetnek

És mily módot talált a menekülésre?"
A leány sötétfi kete szemei felvillantak, el

szántság látszott bennük, mikor tompán, határozót 
tan feleié :

„A halált."
„Ez hideg, szomorú s ki tudja, nem rósz- 

szabb e az életnél. Éu ajánlok önnek valamit."
„S mi az ?“
„Önnálló ember vagyok, ura tetteimnek, fel

ajánlom kegyednek kezemet anélkül, hogy annak 
elfogadása által egyébre lenne kötelezve, minthogy 
nevemet viselje, jogot adjon nekem bálba, szín
házba elkísérnem ; egyébként élhet tetszése szerint. 
Nos, ez az egyedüli mód a menekülésre. Elfogadja?"

„Gondolkozni fogok felőle."
„Még valamit, ha szive valaha szeretni /og 

valakit, úgy egyetlen szavára visszanyeri szabad
ságát."

Elváltak, az ifjú távozott és — két hét múlva 
a különös pár megtartotta esküvőjét.

Az orvosok egymásnak adják az ajtó kilin
csét. Galay Jenöné beteg, nagyon beteg. Consili 
untot tartanak felette s kijelentik fontos arczezal, 
hogy itt nem segíthet egyéb, mint csoda, vagy 
oly gondos ápolás, melyet csak anya adhat gyer
mekének.

Csend van. A lámpa félhomálylyal ég a beteg . 
szobájában, hol egv halvány ember már 5 öd napja 
virraszt Blanka ágya mellett, honnan csak akkor 
távozik, ha a nő egy pár perezre magához tér. De 
amint elveszti eszméletét, a halvány ember fel- 



8 Peteő-Zemplén. 1898. október 20

a kellő lüktető erőt ét> a mellett hogy nem
zetgazdaságilag igen fontos e két pálya, az 
azzal foglalkozónak is a legkönnyebb meg
élhetést biztoaitják és általuk leghamarabb 
jutnak abba a helyzetbe, hogy önmagukat 
eltartsák. A magasabb kereskedői képesítés
hez szintén évekig tartó iskoláztatás kell 
ugyan, de még ha kereskedelmi akadémiát 
végeznek is. sokkal hamarább lesznek kész, 
végzett emberek, mint azok, a kik esetleg 
egyetemi tudományokkal foglalkoznak. E két 
emlitett pályának az a rendkívüli előnye is 
van, hogy megnyitják az egész világot. A 
kereskedő is, az iparos is mindenütt ottho
nosan érezheti magát, nem úgy, mint az 
orvos, ügyvéd, tanár, hivatalnok stb., a ki 
az ország határán túl nem érvényesítheti 
kellőképen a tudását, mert diplomája csak 
Magyarország területén számit.

Nagyon jól teszik tehát azok, a kik 
gyermekeiknek pályát választanak, ha nem 
viseltetnek bizalmatlansággal az ipari és ke- 
deskedelmi pályákkal szemben, hanem sok 
keresés helvett egyenesen e pályák valame
lyikére adják gyermekeiket.

Beismeijiik. hogy az emberi társadalom
ban előfordulnak az oly esetek, a midőn a 
bizalomnak ép úgy. mint a bizalmatlanság
nak helye van. Ke azt el kell hogy ismerje 
minden józanul gondolkodó egyén, hogy az 
ok nélküli előítéletek nem mindig vannak 
helyén.

A fő az, hogy nem szabad elhamar
kodva Ítélnünk, cselekednünk, mert ennek 
csakis az általánosság s igy önmagunk vall
juk kárát.

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

A gálszécsi közjegyző-kérdéshez.
A közjegyzői törvényt abban a kifoltozott 

alakban, amint azt az 1886. évi VII. törvényezikk 
kiegészíti, magában véve is szerencsétlen alkotás
nak tartom, melynek a közéletben súlyosan érez
hető káros hatását nagy mértékben öregbítik azon 
magyarázatok, melyekkel azt a teljesen elhibázott 
törvényt mesterségesen kiszélesítették.

De hát a törvény meg van s azt el kell fo
gadnunk olyanul, a milyen; ebből kifolyólag pedig 
minden lépten nyomon közjegyzőre van szükségünk, 

váltja a fogadott ápolónőt s virraszt tovább, mint 
egy anya gyermeke felett. Most, amint hátradől 
székén, a kimerültség erőt vesz rajta, elszunnyad, 
Bianka magához tér, szétnéz, megpillantja ápolóját 
a nemest, jót, a névleges férjet. Látja arczán a 
kimerültséget. Nem mer szólaui neki, csendesen 
letörli könnyeit, melyeket a meghatottság kerget 
szemébe. Amint végighuzza kezét selyemtakaróján, 
az suhog, férje felébred, ő lehunyja szemeit. Sza
bályos lélekzeteket vesz. .Jenő feléje hajói, hallgatja 
lélegzetvételét, valami megsúgja neki, hogy már 
nincs veszély. Oly szép a nő, mint egv túlvilágról 
visszatért angyal. Jenő mindig közelebb hajlik 
arczához, már ajka csaknem érinti ajkait, ekkor 
eszébe jut a feltétel, mit házasságához kötött, az 
embert legyőzi a gentleman : távozik halkau, nesz
telenül, helyét a fizetett ápolónő foglalja el, kitől 
aztán mindent megtud az a halvány, javulásnak 
indult szép asszony. Szive, az az ércéktelen szív 
megdobban, hisz az az idegen ember úgy ápolta 
őt. mint szerető anya gyermekét.

A felgyógyult szép asszony hallja, hogy ko 
esi robog az udvarba s férje lakosztálya előtt áll 
meg. Az ablakhoz siet s megösmeri a kocsin ülőben 
házi orvosukat s lábainál lát, tisztán lát egy hosszú 
csomagot, melynek végéből két élesre köszörült 
kard hegye látszik. Megborzadt egésztestében. Az
tán látta, hogy kijött a férje, felült a ko< •»ira az 
orvos mellé s eltűnt a szép halvány asszony szemei 
elöl orvos, férj — csak a kőt kardhegy maradt 
ott a szivében. Mi fog törénni ? 

mert a hagyatéki tárgyalásokat csak ez végezheti, 
a fontosabb árveréseket ez vezeti, bizonyos okmá
nyokat csak ez van jogosítva készíteni, sőt most 
már a legközönségesebb iralmásolat hitelesítése is 
kizárólag részére van fentartva.

Arról tehát ugyancsak gondoskodott a tör
vény, hogy a közjegyzőnek leendője legyen, de 
azt nem szabta meg, hogy egy közjegyző hatásköre 
legfittebb milyen nagy kerületre terjedhet és csak is 
igy magyarázható meg az a körülmény, hogy a 
gálszécsi biróság eléggé nagy területén nincs köz
jegyző.

Valóban el kell csodálkoznunk, hogy ezt az 
állapotot vidékünk annyi időn keresztül a tanúsított 
fanatikus önmegadással, szó nélkül tűrhette s ennek 
a kiszámithatlan Károkat okozó, egy nagy vidéket 
legfontosabb érdekeiben sértő, hiánynak pótlására 
idáig soha egy lépést nem tett ! Mert azt felten
nünk sem szabad, hogy az illetékes körök már 
régen nem siettek volna a mulasztást azonnal pó
tolni, ha a vidékünkön e tekintetben fenálló ab
normális állapotokról alapos és a valóságnak meg
telelő informácziót annak utján megnyerték volna.

De hát : néma gyereknek anyja sem érti a 
szavát s a ki hallgat, azt megelégedettnek szokták 
venni. Mi pedig hallgattunk bölcsen egészen idáig.

Nagyon, de nagyon furcsa helyzet pedig az, 
a miben mi a közjegyzői teendők dolgában va
gyunk itt a gálszécsi biróság területén. Gálszécs 
nagy szolgabirósági járásnak képezi központját, hová 
ezen járás községei úgy közgazdasági, mint jog
rendi és közigazgatási tekintetekben utalva vannak. 
Itt nyerik az igazság kiszolgáltatását, itt találja 
meg ingatlanainak telekkönyvét, egyszóval minden 
tekintetben kielégítheti itt igényeit, csak ha egy 
közönséges közjegyzői okiratra van szüksége, ah
hoz már itt hozzá nem juthat, azért egy másik 
utat kell tennie, a harmadik, vagy a n gyedik vá
rosba, mert közelebb közjegyzőt nem ér. így aztán 
kinek melyik város tetszik jobban vagy esik kö
zelebb, oda kénytelen az ügyes bajos ember külön 
csak azért betörekedni, hogy egy 50 fitos Írást 
hiteles másolatban megszerezhessen.

De mindez még csak hagyján volna, mert 
nagyon különösnek tűnik föl ugyan, hogy vala
hányszor közjegyzőre van szükségünk, azt többnyire 
olyan városban kell keresnünk, a mely esetleg mds 
megyében, más közigazgatási területen, tőlünk ide
gen biróság hatásköréhez tartozik, dehát végre 
nincs nagyon messze s ha éppen már elkerülni 
nem lehet : kocsin vagy vasúton oda utazunk s 
még aznap haza hozzuk magunkkal a hiteles iratot, 
a mi bár egy napi időveszitésbe s jó csomó ha
szontalan költségbe került, de legalább meg van. 
Hanem mit szóljunk a közjegyzőhöz utalt teen
dők azon sokkal nagyobb és fontosabb részéhez, 
a melynél nincs ránk bízva, hogy melyik köz-

Gondol valamit, amint öltözni kezd és sok 
habozás után olyanra szánja magát, a mit eddig 
nem tett, átmegy férje lakosztályába. Űzi, hajtja 
valamire szive, az a két kardhegytől sebbzett szív.

Félve lépi át a küszöböt, megáll az antik 
íróasztal előtt, mely felett amint megpillantja saját 
maga olajfestményü arczképét, a két kardhegy 
mélyebben fúródik szivébe.

Mikor tették azt a képet oda?
Az asztalon megpillantja férje arczképét is. 

Nézi, nézi, hosszan nézi, mily szép, mily deli, 
homloka magas, arcza szabályos, nemes szemei 
mély tűznek. Mentül tovább nézi, annál szebbnek 
látja . . .

Az Íróasztalon levelek hevernek, egynek czíme 
feltűnik neki : Galay Jenőnének szól s a czim alatt 
ez áll: „ha elesem felbontandó.-

Jla elesem.- Valami át nyilai a nő agyán e 
szavak olvasásakor, a levél neki szól, meg kell 
tudnia, mi van benne, mért ne bontaná fel ? — 
felbontja. < Ilvassa, olvassa a mi következik:

Asszonyom 1
(Mi az ? e hideg megszólítás fáj, úgy érzi.) 
\ olt ember, a ki rágalmazni merte fülem 

hallatára. A férfi minden nőt, de főleg azt, ki 
nevét viseli, védeni tartozik s lemosni, ha kell 
vérrel a sértést.

Intézkedtem törvényes utón, hogy minden 
vagyonom halálom esetén az öné legyen.

S most még valamit, amit nem volt szabad 

jegyzőnél végeztessük, a milyenek például a ha
gyatéki tárgyalások.

Örökösödési eljárásunk értelmében a nagy
korúak között fenforgó hagyatéki kérdések elinté
zésére a biróság van utalvk, de ha kiskorúak is 
vannak érdekelve, erre az árvaszék illetékes. A 
közjegyzői törvény azonban ezen rendelkezést oda 
módosította, hogy a hagyaték letárgyalásával úgy a 
biróság, mint az árvaszék azon közjegyzőt köteles 
megbízni, a kinek az illetékes hatóság területe 
hatásköréhez tartozik. Miután pedig nekünk köz
jegyzőnk nincs, úgy az árvaszék, mint bíróságunk 
kénytelen mind azon hagyaték letárgyalását, mely
nek elintézésére hivatva van, a Nagy-Mihályon 
székelő közjegyzőre bízni. Csakhogy ugyanezen 
közjegyzőre vár nem csak a gálszécsi, hanem a 
nagymihályi bíróságnak is valamennyi hagyatéki 
ügye, » miből aztán, hogy mi következik, azt az 
is nagyon könnyen elképzelheti, a ki szerencséjére 
még nem volt érdekelve olyan hagyatéki ügyben, 
melyet a gálszécsi biróság területén hallott letár
gyalni.

Igen hosszú idők múlnak el anélkül, hogy a 
legegyszerűbb hagyatéki ügy is letárgyaltatnék, 
mert a közjegyző a részére kiadott nagymennyi
ségű ügyet ellátni nem győzi. így aztán gyakori 
eset, hogy mialatt a reménybeli örökösök, csütör
tökről csütörtökre hosszú időn keresztül lesik-várják 
ügyöknek sorra jutását: az örökség tárgyát képező 
ház gazdátlanságában szépen összedüi s a szeren
csés örökös a leltárban szereplő „beltelkes ház* 
helyett nagy idők múltával kap egy üres telket.

Hogy pedig ez igy nem jól van, az bizonyos 
és hogy tovább igy nem is maradhat, az még bi
zonyosabb ; hiszen eléggé érthetetlen, hogy eddig 
is igy lehetett, mikor ez az állapot egy nagy vidék 
érdekeit sérti, pedig könnyű szerrel megvalósítható 
orvoslása senkinek egy krajezárjába nem kerül.

Akárminő szempontból vesszük is tehát a 
kérdést, alaposan föl sem lehet tenni, hogy Gál- 
szécsnek közjegyzői székhelyé tétele bármely ol
dalról is akadályba ütközhetnék. Ilyen közérdekű 
kivánalom teljesülését megakadályozni, csak az 
ártani kívánó rossz szándék kísérthetné meg, ilyes
mit föltételezni pedig egyáltalán nincs okunk. De 
ha ez váratlanul bekövetkeznék is, nem lenne mit 
félni tőle oly erős fegyverrel kezünkben, mint a 
jog és igazság !

Az pedig — meg vagyunk győződve — fö
lösleges volna bizonyítgatni, hogy a gálszécsi biró
ság területén fölmerülő közjegyzői teendők ugyan
csak folytonos foglalkozást s oly jövedelmet nyujta 
nak a kinevezendő közjegyzőnek, hogy a mellett 
nagyon sok más közjegyzői állás hátramarad.

Ennyit kellett elmondanom annak a kimuta
tására, hogy minden föltétel meg van arra, misze
rint a gálszécsi biróság területe külön közjegyzői 

meghallania az élőtől, tudja meg a halottól: attól 
a percztöl, mikor ápolni kezdtelek: szeretlek ! 
szeretlek ! Jenő.

Szeretlek .’?... ő, a nemes, az igazi férfi 
mondja ezt ! Boldogság és fájdalom, remény és 
kétség marczangolják a halvány nő szivét, melyben 
az a két kardhegy még mélyebb sebet vág mostan.

Még ott áll ugyanazon a helyen, ki tudja 
mióta, midőn lépteket hall kívülről. Futni szeretne, 
nem tud, nyílik az ajtó, négy ember hoz egy 
ötödiket. Amint leteszik, mit törődik ő az embe
rekkel, ráborul arra az élettelen alakra, csókolja, 
csókolja, sikoltva kiáltja: élj ! élj !

A sebesült felnéz, boldog mosoly látszik az 
ajkán, alig hallhatóan mondja : szeretlek !

A szegény szép asszony egész valóját átjárja 
egy boldogító, soha nem érzeti érzet . . .

A sebesült szobájában félhomály dereng. Az 
öreg háziorvos ott ül betege ágyánál, a szép fia
tal asszony aggódva lesi az orvos minden szem- 
pillantását, ma van a válság napja.

„Orvos ur remélhetünk ?“
,A veszély elmúlt, ő élni fog.“
Blanka arcza átszellemült, megfogja a férje 

kezét, csókolja, csókolja s úgy suttogja neki ; sze
retlek !
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hatáskörbe vonassák s hogy sz idáig nem történt 
meg, elnézés volt az intéző körök részéről és egész 
vidékünk kárára önmagunk által elkövetett mu
lasztás.

Végre-valahára kezdünk ébredezni és közelebb 
minden szükséges lépés meg lesz téve, hogy ez a 
sérelem mielőbb orvosolva legyen. Debuisset pri- 
dem !

Később is jobb, mint soha.
Gál.xéc.i.

Vegyes hírek.
— Hatósági razzia. Az ilyen persze fur

csán hangzik nálunk, mert igen ritkán esik meg. 
Nem is tudjuk, hogy a hatóságot mi indította arra, 
hogy pénteken sorba járja a mészárszékeket és 
péküzleteket. Hogy nem végzett azzal felesleges 
munkát, igazolták azon eredmények, a melyek 
szerint több helyen igen furcsa állapotban találták 
a műhelyeket és mészárszékeket és a miért az 
illető tulajdonosokat megbírságolták.

— Megégett gyermek. Folyó hó 18-án 
Lasztomérban a szülői gondatlanság áldozata lett 
egy négy éves leány gyermek, llomonna György 
ottani lakos felesége a konyhában tüzet rakott, 
hogy a mezőn dolgozó férjének ételt főzzön. A 
mikor már a tűz erősen égett, valamiért kiment 
az udvarba és mikor onnan visszatért, kis lányát 
a földön feküdve lángban találta. Hasztalan volt 
minden oltási kísérlet, mert a szerencsétlen gyer
mek oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy még 
aznap meghalt.

— Állásába visszahelyezett hites. Mint
egy 8—10 hónappal ezelőtt Pollak Henrik helybeli 
városi hites ellen többen azon panaszt tették, hogy 
némely gabonakereskedő által meg hagyta magát 
vesztegetni és elnézte, hogy kifogás alá eső mérté
keket használhatnak. Ez ügyben a főszolgabiróság 
megindította a vizsgálatot és Pollakot állásától fel 
függesztette. A vizsgálat most fejeztetett be. még 
pedig a megvádolt hites javára, a mennyiben ki
derült, hogy az ellene emelt vádak teljesen alap
talanok, minél fogva állásába azonnal visszahe
lyeztetett.

— Tiiz. Folyó hó 14-én pénteken délelőtt 
Lesznán ismeretlen okból tűz keletkezett és két 
házat hamvasztott el.

— A pálőczi tragédia. Megrendítő eset 
történt folyó hó 14-én a közeli Pálócz ungmegyei 
községben levő gróf Hadik-fé\e kastélyban. Hadik 
grófnak három gyermeke egyszerre hirtelen és 
gyanús körülmények között megbetegedett és kettő 
még aznap meg is halt, egy pedig, a kin kevésbé 
jelentkeztek a tünetek, életben maradt, de még 
súlyos beteg. Az egész vidéken nagy feltűnést 
keltett ez a hir, különösen akkor, a midőn bűn 
tényről kezdtek beszélni és azt állították, hogy a 
grófi gyermekeket szándékosan, boszuból megmér
gezték. A mélyen sújtott grófi család nyomban hi
vatott orvosokat városunkból, Ungvárról, Kassáról 
és Budapestről külön vonatokon, de a két gyerme
ket már megmenteni nem lehetett. — Hogy tulaj
donképen ki és mi idézte elő ezt a nem természetes 
eseményt, arról nagyon sok verzió kering, de hogy 
mi az igaz, azt megtudni eddig nem lehetett, mert 
a grófi családhoz közelállók a legszigorúbban tit
kolnak mindent.

— Aggonszurt ember. Rövid idő alatt 
a második gyilkossági eset történt a helybeli gróf 
Sztdray uradalom tulajdonát képező Óriás tanyán. 
Hétfőn virradóra Pasztirák György márkcsemernyei 
illetőségű ortástanyai igáskocsis minden ok nélkül 
neki rontott Filip Miklós bojtárnak és a mit sem 
sejtő szerencsétlen ember szivébe markolatig döfött 
egy nagy konyhakést. A szegény ember azonnal 
meghalt, a mivel a megvadult ember nem törődött, 
hanem újból rárohant és ledarabolta mind a két 
fülét, valamint orrát. A tettes le van tartóztatva.

— Tiiz a petroleom finomítóban. Az 
őrmezői vasútállomás mellett levő és Ehrenberg 
testvérek tulajdonát képező petróleum finomítóban 
szombaton este tűz keletkezett és elhamvasztotta a 
finomító hordó készítő műhelyét és vagy 160 üres 
hordót. Szerencsére sikerült a tüzet idejekorán lo
kalizálni úgy, hogy a tulajdonképeni gyár nem 
égett le. Megjegyziik, hogy már ezúttal negyed 
Ízben volt tűz a gyárnál.

— Baleset érte e hó 9-én délelőtt Fekete 
István szobránczi körjegyző nejét, a ki cseléd 
jével gyümölcsszedés végeit prékopai szőllőjébe 
egy ökrös szekeren elindult. Vajnatina községen 
áthaladva, a templom előtt kalapjával hadonászó 
gyermektől az ökrök megijedtek s a szekeret fel
borították, miközben Feketéné a szekérből oly 
szerencsétlenül esett ki egy kőhalmazra, hogy egyik 
karja eltört s több helyen súlyos zuzódást szén 
veaett.

— A töketerebesi önsegélyző egyesület 
előmunkálatai nemsokára befejeztetnek és ki lesznek 
bocsájtva a kötelező aláírási ivek. A mennyiben 
kellő számú üzletrészek nem jegyeztetnének, való 
szinüleg a helybeli önsegélyző egyesületnek lesz 
ott egy fiókja.

— A hol majd nem kell adót fizetni. 
Az a község, a hol nem kell adót fizetni, bizonyára 
a holdban van, igy gondolkozhatik a százféle adó
val sanyargott olvasó. Pedig csodák csodája, hogy 
ebbe az Eldorádóba eljussunk, nem is kell az or
szág határát átlépnünk, mert ez a boldog község 
Abauj Tornamegyében van, neve : Féltő-Metzenzéf. 
Ez a község követésre méltó példát mutatott, mi
dőn a magyar állam fennállásának emlékére 30.000 
frtos alapítványt tett abból a czélból, hogy kama
taiból a Felső Metzenzéfen illetőséggel biró s ott 
lakó polgárainak tulajdonában levő ingatlan birtok 
után kivetett föld- és házosztályadóját, továbbá a 
föld- és házbirtok után járó II. osztályú kereseti 
adóját födözze. Ezzel az áldozatkészséggel a község 
megkönnyíti lakosainak megélhetését és megfogja 
akasztani az amerikai kivándorlást. A praktikus 
alapítványról szóló alapítólevelet most terjesztették 
fel a belügyminiszterhez megerősítés végett.

— Nóégyleti közgyűlés. A helybeli izr. 
jótékony nőegylet folyó hó 22-én, azaz vasárnap 
délután 3 órakor tartja a „Csillag--szállóban évi 
rendes közgyűlését.

— 17 pénzek. A pénzügyminiszter a jövő 
évben következő pénznemeket fog veretni: 5,000.000 
drb bronz 1 fillérest 50,000 korona értékben ; to
vábbá 5,000.000 drb 2 fillérest 100.000 korona 
értékben; ezenkívül 200,000 drb arany 10 koro
nást 2,000.000 korona értékben és végül 810.000 
drb 20 arany koronást 16,200.000 korona értékben. 
Mindössze 55,010.000 darabbal fog a forgálom nö
vekedni, mi 19,250.000 korona értéknek felel meg. 
A múlt évben kivert pénznemek értéke 20,639.076 
korona, az 1897. évben 20,321.054 korona volt, a 
két utolsó és a jövő évben e szerint több mint 
60,000.000 korona került, illetve kerül forgalomba.

— Eljegyzés. Griinwald Mór s. a.-újhelyi 
kereskedő f. hó 16 án eljegyezte Landezman Berta 
kisasszonyt, Landesman Jakab s.-a. újhelyi köz
tiszteletben álló hitközségi hivatalnok bájos leányát.

— A közszállitás és a kisiparosság. 
Beavatott forrásból halljuk azt a hirt, miszerint 
országos mozgalom készül avégböl, hogy kieszkö
zölje a kormánynál a kisiparosságnak a közszál- 
litásokban való nagyobbmérvü részesítését. Vala
hányszor eddig valamely közszállifásban a kisipa
rosokat részesítették — rendszerint meglehetősen 
csekély volt ez a részeltetés, — mindannyiszor tel 
jes mértékben megfelelt a kisiparosok munkája a 
követelményeknek s erre a körülményre méltán 
hivatkozhattak is mindig, amikor szállítási része
sedésük felemelését igényelték. Minthogy azonban 
e kivánalom, mely a magyar kisipar hanyatlásá
nak talán egyetlen feltartóztatója lehetne, mind
eddig semmiképen sem teljesült, most egyszerre 
országos mozgalom indul meg ez ügyben. Az összes 
hazai kereskedelmi- és iparkamarák ugyanis bizal
masan elhatározták, hogy egyesülve a nyolcszáz 
magyar ipartestület megbizottaival, nagy küldött
séget indítanak a magyar kormány tagjaihoz, azzal 
a kéréssel, hogy az összes katonai szükségletek 
szállítását kisiparosokra bízzák. Az érdekelt körök, 
melyek ez esetben igazán az egész országra kiter
jednek, általánosan úgy remélik, hogy a mozga 
lom ezúttal nem lesz eredmény nélkül való.

— Állategészségügy. Zemplén vármegye 
területén lépfcne van 3 községben, veszettség 3, 
takonykor és körféreg 1, ragadós száj- és köröm
fájás 4, sertés orbáncz 2, sertés vész 64 községben.

— Mennyi külföldi rézgáliezot fo
gyaszt Magyarország? Köztudomású, hogy 
a peronoszpora, vagyis a szőlő penész óriási káro
kat okozott s okoz ma is országszerte. Szőlőink
nek határozottan pusztitóbb betegsége ez a filoxe- 
ránál, s ha nem volna rézgálicz, e betegség ki pusz
tította volna már a szőlőt a föld kerekségéről is 
Szerencsére a rézgálicban hatalmas védőszert 
fedeztünk fel e baj ellen, s a rézgálic oldattali 
permetszét használja is ma minden intelligens 
szőlősgazda. Mig ezelőtt 1Ü évvel csak 100 waggon 
rézgálic fogyott el egész Magyarországon, addig 
a múlt évben csupán külföldről 47.200 métermázsa 
hozatott be az országba, legnagyobb részt Fiúmén 
keresztül Amerikából és pedig elég drága áron, 
többnyire gyengébb minőségű. Tehát ezen a címen 
is igen jelentékeny összeggel adózunk a külföld 
nek. ahelyett, hogy igyekeznénk ezen szükségle
tünket az ország belsejében előállítani.

— Járásunk egész területén végbement a 
megyebizottsági tagok választása és mindenütt 
megválasztattak azok, kik törték magukat az 
állásokért.

— Megindult a heremag rá sáriás. 
Részint a külföldi, részint a belföldi kereskedők 
bejárják most a vidékeket és többen felhasználják 
egyes termelők tájékozatlanságát, miáltal ezen gaz 
dák alacsonyabb árt kapnak magvaikért, mint a 
jelenlegi piaczi helyzetnél jogosan igényt tarthat
nak. Részünkről kötelességünknek tartjuk figyel
meztetni az egész gazdaközönséget, hogy ne po
csékolja el olcsó áron lóheremag termését, hanem 
forduljon bizalommal Mauthner Ödön hírneves bu

dapesti magkereskedőhöz, küldjön oda mintát ter
méséből a mennyiség megnevezésével. Teljesen 
nyugodt lehet mind nki, hogy okvetlen megkapja 
a legmagasabb árt, mert általánosan ismert tény, 
hogy Mandinernek óriási forgalma révén a legna- 
gyob szükséglete van hervmagvakból, és meg va
gyunk győződve, hogy a legszolidabb lebonyolítást 
is e czégnél találhatják meg a termelők.

— A kalapgyáros halálához. Milwankee 
az a város, a hol a helyi újságban a következő 
czikket szenteltek egy meghalt kalapgyáros emlé
kének :

Tegnap halt meg John Smith kalapgyáros és 
polgár Milwankeebeu. Köztiszteletben állott min
denki előtt, a ki ismerte s vele üzleti érintkezés 
ben volt. Tiszteletre méltó férfiú volt és geniális 
kalapos. Az ő kiváló tulajdonságai épp úgy el 
voltak ismerve, mint az ő kalapjai, a melyek 
darabja csak két dollárba került. Vigasztalhatatlan 
özvegyet hagy hátra, és nagy készlet téli kalapot, 
a mely gyári áron adatik el. John Smithet éppen 
alkalmas időben ragadta el a halál családja köré
ből — abban a pillanatban tudniillik, amikor 
megvett egy óriás szállítmány nemezt, úgy, hogy 
özvegye abban a helyzetben van, hogy az egész 
várost és környékét kalapokkal láthatja el. Smith 
asszony, aki fájdalmában majdnem leroskadt, az 
üzletet az eddigi ezég alatt fogja vezetni. Béke 
hamvaira.

— M. kir. osztálysor^jegyek. A ki ősz 
tálysorsjegveket akar vásárolni, az forduljon köz
vetlenül a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank váltó 
üzletéhez (Budapest, Dorottya utcza 1.) Ez az inté
zet minden tekintetben legnagyobb biztonságot 
nyújthat. Miután közvetlenül a húzás előtt (1898. 
november 17-ikén és 18 án) az említett pénzintézet 
rendszerint túl van terhelve megrendelésekkel, a 
mennyiben a közönség nagy része ezen előkelő 
intézettől szerzi be sorsjegyeit, ajánlatos lesz a 
sorsjegyeket nála már most megrendelni, a mig a 
készlet el nem fogyott.

Felelés szerkesztő : Gál Vilmos. 
Kiadó-tulajdonos: Landosman B.
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—1K98‘—• Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 10*2. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a naujhelyi kir. 
törvényszék V. II. 71O’»/98 számú végzése következtében Dr. 
Kellucr Mihály ügyvéd által képviselt l’ontily János javára 
Szilágyi Lajos és neje ellen 54 frt tőke, ennek 1896. évi jú
lius lió 4-ik napjától számítandó 6*/#-os kamatai és eddig 
összesen 34 frt 86 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 800 írtra becsült 
gőzeséplőgépból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a V. 262/898 számú végzése folytán 
a helyszínén, vagyis alperesnek nagymihályi lakásán leendő 
eszközlésére 1898. évi október hó 24-ik napjának 
délutáni ‘/13 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Nagy-Mihályon, 1898. évi okt. hó 11. napján.
Gál Vilmos,

K, kir bir. végrehajtó.

1698 szám.
tk. 1898. Árverési hirdetmény.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Szabó Mihály végrehaj 
tatónak, Koncsek l’ál végrehajtást szenvedett elleni 
108 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék a nagy
mihályi kir. járásbíróság területén lévő Nátafalva 
községben fekvő a nálafalvi 6 számú tjkvben A I.
I. sor 215—217 hr. sz. alatt felvett cur. zsellér- 
ségböl Koncsek Pál és Koncsek lJárius jogán B.
II. 12. alatt I’iró s neje Morjov Mária tulajdonául 
jegyzett földtulajdoni jogra 36 frt kikiáltási árban 
továbbá a nátafalvai 65. sz. tjkvben A 1. 3. sor 
338—340 hrsz. alatt felvett Koncsek Pál és Kon 
esek Dárius nevén álló belsőség s ezen levő 152. 
ö. i. sz. alatti házból álló ingatlanra az árverést 
320 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1898. évi november hó 8-ik napján d. 
e. 9 Óraker Nátafalva község birájáuak házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok beesárának 10%-át vagyis 32 frt készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. § óban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. nov. l én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyiminiszteri rendelet 8. íj
ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170 g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályiján 1898. julius hó 27-én.

JJodnár, kir. albiró.
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Eichenbaum Lipót 
bntork«r«ak*d<> 

Nagy-Mihályon, főutcza.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

saját gyártmányú tényezett, homályos 
és kárpitozott 

bútorokban.
Raktáron :

egy fényezett, egész oszlopos, márvány
lappal ellátott 

hálószoba berendezés 
masait' diófából készítve.

— -Á-xa, : 4OC' frt. -----

' AMERIKAI ZSEBÓRÁK.
-1 Jótállással. hogy a nickel sziliét nem változ 

1 tatja, szerkezete pontosabb és jobb, mint a 
legdrágábakké.

J —— Ára darabonként 3 frt. -------
Jótállás mellett, mig a készlet tart. 

| Hozzá ezüstös óraláncz 60 kr. 
1 Önberetváló készülék. 
1 Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiálli 
J fáson kitüntetve, gyakorlás nem kell. Meg 
’j vágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka.

Bőrbetegségtől megment. Tarlós és pénzt 
megtakarító.

------- Ára darabonként 3 frt. -------  
J A penge csillagos arzélból és a többi ré 1

szei a Ipa teából vannak.
Egy külön penge hozzá 1 frt.

J Megrendelhető:
POLLAKSÁNDOR 

j föbizomanyosnál 3—26 ,
J BUDAPEST, V kér. Kálmán-utcza 17. ‘

tiylljtőknek ft drb után egy ingyen küldetik.
_ — __  __  __  __  __  __  __  __ _ __ _ __ _ _

------- LANDESMAN B. -------  

könyvnyomdájában
A „FELSŐ ZEMPLÉN - KIADÓHIVATALA' 

főutcza Nagy-Mihályon főutcza 
felvétetnek mindennemű 

inVoiiKlai munkák* 

és pedig: 
körlevelek, levélpapírok és borítékok
czégnyomással. számlák, táblázatok.

lakadalmí és báli meghívók, gyászla-

pok. névjegyek, röpiratok. szaklapok,
takarékpénztári nyomtatványok, leve-

lezö-lapok. árjegyzékek, szépirodalmi

es tudományos müvek, egyházi, isko-

lai es uradalmi nyomtatványok, fal-
ragaszok, stb. stb. 

ízléses és gyors kiállítás!

W* Jutányos árak!
X idéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teijcaittetnek.
Nagy raktár a legújabb divatu 

levélpapírokban 
simán és díszítéssel.

Irodai szerek nagy raktára.

Legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

FÉNYKÉPÉSZÉT
\ nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy- 

Mihályon. selyem-utcza. egy

fcnVkcpcszeti műtermet
nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet
nagyságáig a legjutányosabb árszámitás mellett eszközlöm.

Az általam eszközlendö felvételek a legizlésesvbb és legnagyobb 
pontosságú kivitelben részesülnek.

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfo
gásába részesítem!, vagyok teljes tisztelettel

Rosenberg Hermán.

1.000,000
Az összes 50.000 nyeremény 

JEGYZÉKE.
A legnagyobb nyeremény legszerencsé

sebb esetben

1000,000 kor.
A nyerem**nyek irészletté» beosztása a

következő:
Korona

1 jutalom
1 nyer . á 400000
1 - 2<MMHMI
2 100000
1 -
1 r> y 80000
1 .. Y 70000
2 - 60000

1 n Y 40000
5 n y HOOOO
1 Y Y 25000
7 y y 2IMMM)
3 y 15000

31 n 1IMMMI
67 Y 51 MM)

3 r 3000
432 Y 2000
763 HMM)

1238 y 500
!M) .. Y 300

31700 y 200
15650 it 170 130. 100. 80.40

50000 nyert-
jut. i.--

m. és 
zeg ben 13160 000

melyek hat húrt »ban Koraoltatnnk ki.

korona.
kir. osztály sorsjáték

újból 50,000
nyeremény

‘ A harmadik nagy magyar 
nemsokára ismét kezdődik és 

100,000
sorsjegyre

jut, vagyis az oldalt levő nyeremény), -gyzék szerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek teliét, mint már általánosan 
ismeretes, óriásiak.

Összesen tizenhárom millió 160.000 koronát sor
solnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény legszeren
csésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors

jegyeket a tervszerű
egy egesz
. fel
. negyed 
„ nyolezae 

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előlegez bekül
dése elleneben.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a 
hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
dijtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. kir. 
kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és 
azoknál mindenki megjelenhetik.

Kérjük a rendelmenyeket mielőbb, legkésőbb azonban 

f. é. október hó 29-ig 
hozzánk beküldeni.

Török A. és Tsa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték föelárusitői

BUDAPEST, V., Váczi kőrút 4 a.

1 ső

a

eredeti arban és pedig:
oszt, eredeti sorsjegyet 6.—frt 

» . - 3. „
„ . . I.50 „
, . . —-75

--------Rendelőiével levágandó Török A. és Tál wi uraknak lilulajH'ttt,
Kerek rész- inre I. osztályú magy. kir. szab, osztálvsorsjáték eredeti sorsjegyet a

hivatalos tervezettel együtt küldeni.
Az összeiret fit J utanvételezni kérem ( . . , .. ... ./i/. ossztger tit ’ : A nein tetsző törlendő.’ poataut&lványnyal küldöm (

Nagy választék téli szövetekben
il'í- Kk’in Humánnál N;i^\>NIil);íl\'on.

Nyomatott Loadasmaa B. könyvnyomdájában.


