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SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető miu<lei> 

közlemény intézendő :
Török-utcza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

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

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Egész évre
Fél évre
Negyed évre

Egyes szám ára 10 kr.

iiadóiivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttán 

díjak küldendők :
Landeeman B. könyvnyomdája.

A szegénység némely okai.
Ha széttekintiink a társadalmi élet szín

padán és megfigyeljük az azon szereplőket, 
első tekintetre úgy látszik, mintha jólét és 
boldogság áradozna mindenfelé.

Itt az alsóbb- és felsőbb- urirend drága 
mulatságai és csillogó ruhái, amott az úgy
nevezett munkásosztály divatu iránti szomja 
és az urirend majmolása vonják magukra a 
szemlélő figyelmét. Szóval külsőleg jólét mu
tatkozik az emberek között.

I>e tekintsünk mélyebben a dologba, 
mit látunk? Látjuk, hogy a drága mulatság, 
a czifra ruha, a feltűnni vágyás, a világ 
szemébe való porhintés: megvonja a gyo
mortól a kellő táplálékot, nyakig úsztatja 
az adósságban a boldogságra teremtett em
bert. A házastársak között egyetlenséget, 
czivakodást, sőt durva bánásmódot idéz elő 
a „nincsen“-ség.

De még ez nem minden.
Legfőbb oka az elszegényedésnek és 

erkölcsi romlottságnak a „részegség.“ Az 
emberiség nagy része a helyett, hogy a maga 
— és a közügy jólétét és boldogságát mun
kálná józan élete és takarékossága által : 
keservesen szerzett filléreit a testet és lelket 
összetörő szeszes italok módnélkill való él
vezetéért pazarolja el.

l’edig az italokat az élet vidámmá téte
lére és a test erősítésére rendelte az Isten, 
a mi mértékletlen élvezet által el nem éretik.

T ARCZA.
Füge Jancsi.

Eíige Jancsi páratlan ember a maga nemé
ben, hetethét vármegyében s így magától értető
dik, otthon is, szülő városában. Ha akarnám, 
mondhatnám, hogy teszem fel : Hajtedráország 
vagy talán Battonya szabadalmas mezőváros lehetne 
reá büszke, — ha lenne ! mert ő szülte, ő nevelte 
föl e nevezetes férfiút ; de azt nem teszem, hadd 
értetődjék Blattomban, hadd legyen elfödve szülő 
városának neve a világ előtt.

Ha nem is büszke rá szülő városa, de hogy 
nem kis pont az ott lakók egyrésze előtt, kitetszik 
abból, hogy utazás után, valahányszor visszatér 
oda, kivált ha több hóig tartott az, legalább is 
fele a városnak örül, ujong örömében, hozsannát 
zeng eléje, nyílt ovácziókkal fogadja lépten-nyomon, 
megvendégelni amúgy magyarosan. Csak az érzi 
igazán szerencsésnek magát, a kihez bekvártélyozza 
magát éjszakára, vagy a ki megtraktálhatja 
amúgy magyarosan ha mindjárt a szomszédból 
kérte is a rávalót. Különösen a gyermekek kiabál 
nak, zsibongnak, ugrálnak, tánczolnak, czigányke- 
reket hánynak, szóval : majd felforditják az egesz 
várost örömükben ilyenkor. Meg van annak a maga 
oka ; mert olykor-olykor a Dini urficskától, a 
református pnp fiacskájától kezdve, le a tehén
csordás rakonczátlan, verekedő fiáig, minden gyér 
meknek rézzel kiczifrázott szent képecskéket szo
kott osztogatni, olyan formákat, a minőket a fő
városban tiz tizenöt darabját egy krajczárért szá 
milva akár mázsaszámra lehet kapni utón útfélén.

A földnépe meg azért részesíti olyan nagy

Számtalan ember, ha többet iszik a keleté
nél az igazságot, mit talán máskor nem merne 
kimondani, bátran és nyíltan vallja. Legő
szintébb olyankor, mert „borban van az igaz
ság." S a szegény ember megnyugszik, sőt 
lelkiismeretesen veszi és követi a nagy költő 
eme szavait: „és igyék bort az, a kinek 
pénze nincs, övé leszen a világon minden 
kincs." A bor a bánat teremtője, az öröm 
f okozója.

De lássuk a szeszesitaloknak mértéklet
len élvezete mit okoz ? Bármely jó italból, 
ha sokat vesz magába az ember, ha leisz- 
sza magát, akkor a fent említett nemes ér
zelmek állatiassá fajulnak le. Lesz elébb a 
részeg ember majom, azután disznó. I grán- 
dozik, bolondokat beszél, irgalmatlanul ká- 
rotnolja a szent Isten nevét, arczát fintorgatja, 
tántorog, gajdol, majd verekszik, tör, zúz, 
mint az őrült. Sőt oly égbekiáltó bűnre is 
vetemedik, a milyent nemrég egy 64 éves 
ember, miután a pálinka — melylyel tele- 
szivta magát — kivetkőztette emberi formá
jából, fejszét ragadott kezébe és 84 éves 
édesanyját agyonütötte.

íme az okos lélekkel bíró ember vad
állata fajult a részegség miatt és lett „anya
gyilkos."

Kijózanodva, persze reszket és fél a 
maga árnyékától is, mint Kain és szeretne 
elrejtőzni a föld színéről; de dörög fülébe a 
szent Isten szava: „Anyád ártatlanul kion- 

megtiszteltetésben Jankót, közbe legyen mondva, 
hogy szembe vele használjuk ezen szelidebb kife
jezést, mert különben ö mindenkinek Füge Jancsi, 
— mert sokat utazik, sok helyen megfordul, sokat 
lát, sokat hall, nagyitani tud és igy furcsánál fúr 
esábbakról van szó : egész otthon érzi magát, ez 
az ö tere, pedig úgy ért hozzá, mint a lyuk az 
a-b-c-hez.

A Szapáry Gyula politikája Kis Miska az ő 
politikájához képest, mert ő, fogadni mernék rá, 
ha bár hiányzik is fejéből a negyedik kerék, azt 
tartja, hogy beszélek ezeknek a bolondoknak Csin- 
gilingiország királyáról, a kivel már pertu poharat 
is ittam, meg a Hajtedráországról, a hol annyi 
katona van, hogy egymást eszi mérgében, mert 
nem engedi a királyuk, hogy országunkra törjenek, 
meg még czifránál-czifrábbakat; — ezért aztán ők 
megvendégelnek, majd a tenyerükön hordanak.

Ne tessék ám azt gondolni sem, hogy talán 
szórakozás szerzés végett ujságoltatnak városbeliéi 
Jancsival. Dehogy I

Eszökbon sincs, sőt mi több: szentül hiszik 
minden szavát, megmernének rá esküdni az oltár 
előtt is, hogy úgy történt biz az, amint Jancsi 
mondta, hiszen ő ott volt, ö látta, ő tudhatja leg
jobban. Az újság járatást és olvasást, — az Írás 
és olvasás tudása a leggyöngébb oldaluk, — az 
urakra bízzák, hadd higyjék el azok azt, a mi 
benne van, ők már majd csak Jancsinak hisznek.

Tehát Jancsi már vagy húsz év óta folyto
nosan utazik, mint állítja : bejárta már kétszer a 
világot, még pedig : per pedes apostolornm : gya 
logszerivel. De hát minek is ülne, — ha tehetné 
is, kocsira vagy vasútra ? Hiszen ráér, nem sietős 
az útja. Utazásának összes czélja az, hogy jó em 

tott vére, bosszúért kiált hozzám ! Megbün* 
tetlek téged ! Légy átkozott !“

Mégis sajnálattal és megdöbbenéssel 
gondolkozhat azon inindenkt."1iogy a törvény 
a részegséget enyhítő körülménynek veszi 
sok esetben a helyett, hogy szigorú bünte
téssel kiirtani igyekezne azt.

Hiszen az eltökélt szándékú ember igy 
gondolkozhatik: „Leisszom magamat és ezt 
a biinöB szándékomat végrehajtom. Igaz, 
hogy- ha kitudódik — megbüntetnek, de a 
részegség enyhítő körülmény."

Ha én törvényalkotó volnék, összeszed
ném a legszigorúbb büntetéseket és alkotnék 
azokból egv legeslegszigorubbat és azt alkal
maznám az említett fajta részeg bűnösökre.

így talán kevesebb részeges, de keve
sebb erkölcsi romlott ember is lenne.

Mert látni való, hogy a részegség nem
csak a szegénységnek, de a bűnnek is csirája.

Ébredj tehát társadalom !
Te munkáljad az emberiség szellemi és 

anyagi gyarapodását ! Vesdd meg, tagadd ki 
kebeledből a részegest s undorral fordulj el 
tőle ! Alakits mértékletes egyesületeket, sze
rezz abba minél több tagot és alkoss szá
mukra szigorú rendszabályokat !

így talán szintén segiteni lehetne a 
bajon és sokakat meglehetne menteni a vég
romlástól és iszonyú bűntől.

Hiszen bölcs Salamon is azt mondja : 
„A bor csúfolóvá tészen és a részegitőital 

hereit s ismerőseit meglátogatja, a kik azután 
szívesen látják, szívesen meghallgatják a szelíd 
hülye Jancsit, bármikor is, kivált ha ismerik 
múltját.

Különben a ponyvairodalom újabbnál újabb 
termékeinek igen hűséges terjesztője, s ezeket 
vagy házról házra kinálgatja olcsó árért, vagy pedig 
az országos vásárokon árulja. Erre vonatkozólag 
mindig emlegeti, hogy fáradhatlan tettéért Tatár 
Péter ur egyszer úgy megvendégelte, hogy még 
most is szájában van az ize.

*
Harminc-/. évvel ezelőtt Füge János, a kit 

még akkor Tóth Jánosnak hívták, olyan szál legény 
volt, hogy három vármegyét fel lehetett volna 
kutatni, a nélkül, hogy párja került volna. Szép 
volt, takaros volt, a lányok csak úgy bomoltak 
utána. Hejh, csak az az egy nem akart róla tudni 
semmit, a ki után ő a csizmát koptatta, a kiért 
az ő szive epedt: az a szívtelen leány, a ki férj
hez is ment, meg is esküdött egy tizenkét ökrös 
gazda fiával, a kinek az apja nem is sokkal volt 
gazdagabb János apjánál, mégis azé lett, pedig 
derékségre, szépségre és csinosságra nézve meg 
som közelítette Jánost az a legény.

Mikor a lakodalom megtörtént, épen vasárnap 
volt. Az nap estefelé fejére nyomintá János árva- 
lányhajas, keskenyszélfl, fekete kalapját, aztán el
ment a morgóba, abba a híres korcsmába. A kik 
belépni látták, mindannyian észrevehettek arczárói 
és tekintetéből, hogy roppant verekedhetnékje van 
Jánosnak. Csakugyan, alig ivott meg egy iteze 
bort, két legénynyel már is összeveszett s elvevén 
tőlük egy görcsös, súlyos papmarasztót, azzal 
nemcsak azt a két legényt, hauem a többieket is 
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háborgóvá és valaki ebben gyönyörködik : 
nem léasen bölcs.” (Példa XX r. t. v.) Ha
nem bolond !

Czifra nyomorúság.
A budapesti tudomány-egyetem leg

utóbbi almanaehjának statistikai táblázataiból 
kitűnik, hogy a múlt esztendőben ismét kis 
hijján ötszáz doktort avattak föl. Az uj dok
torok többsége, mint rendesen, a jogi karból 
kerül ki, kisebb részüket az orvosi kar szol
gáltatta. Ötszáz doktor egy esztendőben, te
hát 1867. óta körülbelül 15.500 doktor ! Ez 
a tekintélyes szám gondolkozóba ejthet min
denkit. Mennyi kitartó, szorgalmas munka 
fűződik hozzája, mekkora nagy fáradságot 
jelent, és — nemzetgazdasági szempontból te
kintve a dolgot — mennyi költséget képvisel.

Ebből az utóbbi szempontból nem ér
dektelen a kérdést behatóbban megvizsgál
nunk. Az áruk előállítása, vagy a helyes 
műszót használva, „termelési" költségeit meg
állapítani a legtöbb esetben nem ütközik 
túlságos nehézségekbe. Annál nehezebb, sőt 
majdnem lehetetlenség az egyes ember úgy
nevezett termelési költségeit meghatározni. 
Angol és német nemzetgazdák kimeritően 
foglalkoztak ezzel a kérdéssel s a következő 
eredményekre jutottak : Az ember termelési 
költségeiben négy elemet tudunk megkülöm- 
böztetni; figyelembe kell vennünk először a 
befektetési költséget a produktív korig, a 
produktív korban a fenntai tási költséget, az 
aggkorra való biztosítás költségeit és végül 
az egyéb költségeket, melyek közé a temet
kezési költségeket is szokták számítani. Leg
fontosabb e tételek elseje : ennek az összegnek 
kiszámítása mely az egyes ember fenntartá
sára szükséges a születéstől fogva addig az 
ideig, amikor önállóságra jut. Különböző 
országokban és néposztályokban tett megfi
gyelések és számítások szerint egy elsőfokú 
(alacsonyabb fokú) műveltségű fiú fenntartási 
(termelési) költsége 15-ik életévig átlag 2242 
forint: egy közepes műveltséggel rendelkező 
fiú termelési költsége 20-ik életévéig 7282 
forint, végre egy nagyobb műveltségű, dip
lomás fiatal embernek 25-ik életévéig fenn
tartási, nevelési és oktatási költsége nem 
kevesebb mint átlag 1(1548 forint.

Ezek a természetesen csak hozzávetőleg 
helyes statisztika adatok két tanulságot szol- 

a kik « korcsmába voltak, mind kiverte, kivéve 
a czigányokat, a kiket maga mellé rendelt; az
után rábuzatott egy keserves szomorú nótát, az 
asztalt meg tele bordatta borral és úgy mulatott 
bujában, keserűségében három nap három éjjel 
szakadatlanul.

Három nap eltelte után, mikor már jól ki
mulatta magát, felkerekedett, szemére húzta pörge 
kis kalapját, aztán minden buesu nélkül elhagyta 
városát. Még szülőházának a kapufélfájától sem 
búcsúzott el. Elment Szegedre, ott beállt katonának. 
Szülei nyolcz álló esztendeig nem hallottak filöle 
semmit, azt se tudták éle hal-e? De még azután 
sem tndhattak róla semmit, mert a mint nyolcz 
esztendő múlva visszakerült a katonaságtól, már 
kint a temetobeu kaszálta feli Iliik a füvet a 
teinetőcsösz.

De nemcsak a szüleit, hanem még az ezek
től maradt vagyonból őt illető részt is elveszíti'1, 
mert mire hazatért, bátyja mindent elpusztilott, 
elmulatott.

Mikor János kérdőre vonta, fogtomrafogta 
bátyját, hogy hol van az őt illető rész. ? — ez fügét 
mutatott neki jobb kezével, hogy eltol van e I Ez 
időtől maradt rá a Eíige név.

Ekkor János jól megdöngette bátyját, aztán 
kimondhatlanul elkeseredve odahagyta városát. 
Elment szolgálatot keresni. Talált is egv urnái, de 
ez látván, hogy meg van bomolva a János esze 
járása, csakhamar kiadta neki az utat. Többé 
aztán nem talált szolgálatot, hiába járt faluról vá
rosra és viszont.

Igv lassankint Ierongyollott róla a ruha, de 
ő nem gondolt azzal, hiszen annyit, a mennyivel 

gáltatnak. Az egyik az, hogy a diplomát 
nem szerzett fitt tizenöt éves korában már 
keres, inig a diplomás ember körülbelül csak 
25 éves korában képes tanulmányainak gyü
mölcseiből megélni, magát fentarani. A má
sik az, hogy nem diplomás ember nevelésé
nek és oktatásának költsége nyolczszorta 
kisebb, mint a diplomás emberé, ami köny- 
nyen érthető, ha figyelembe vesszük, hogy 
az évről-évre növekedő oktatási költség mek
kora összeget nvel el. A statisztikai adatokat 
pedig kiegészíti a gyakorlat életnek az a 
tapasztalata, hogy a mostani viszonyok közt 
a nem diplomás kereskedő vagy iparos, ki 
15 éves korában belép a segédek sorába, 
nem is oly ritkán azonnal többet keres, mint 
a diplomás ember, ki tiz évvel többet tanult 
és eltartóinak nyolczszor annyijába került.

Megszivleli-e a magyar társadalom eze
ket a tanulságokat ? Éppenséggel nem ! A 
költőnek ezt az intését, hogy „legyen min
den magyar utód külömb mint az apja volt,“ 
nagyon furcsán értelmezik. A szülők nem 
abban keresik az utódok „killömbu voltát, 
nem úgy törekednek gyermekeik javát elő
mozdítani, hogy oly pályára adják, mely az 
adott viszonyok közt a legjobb erkölcsi és 
anyagi haladást biztosítja számunkra, mely 
lehetővé teszi, hogy gyermekeik legalább is 
ne kerüljenek rosszabb módba, a megélhe
tésnek kedvezőtlenebb viszonyaiba, mint a 
melyek közt ők maguk vannak. Nem úgy 
cselekednek. Nálunk a legtöbb iparos és 
kereskedő, még ha virágzó üzlete van is. 
sőt ha fiának a tudományos pályákra nyilván 
nincs hivatása de még kedve sem : nem ne
veli fiát iparosnak, vagy kereskedőnek, mert 
azt akarja, hogy „valami jobb legyen be
lőle.” Mintha bizony nem volna jobb sorsa 
egy derék iparosnak, ki üzletéből tisztessé
gesen meg tud élni, mint egy orvosnak vagy 
ügyvédnek, ki temérdek áldozat árán oda
jutott, hogy diplomájával alig tudja minden
napi kenyerét megkeresni.

A annak bizonyos előítéletek és balvé
lemények, melyeket, ha egyszer meggyöke
reztek a köztudatban, alig lehet onnan ki
irtani. Magyarországon nagyon sokáig azt 
hitték, hogy egy kereskedőnek vagy iparos
nak alsóbbrendű foglalkozása van, de fiská
lisnak vagy orvosnak lenni különös dicsőség. 
Anyagiakkal bíbelődni, nem tartozik a nagyon 
tiszteletreméltó foglalkozások közé a tudo
mányt szolgálni azonban elismerést érdemlő 

elfedhette testét, a jószívű emberek adták neki 
mindenkor.

Két év múlva hazakerülvén Jancsi, alig ismer
ték rá, annyira megváltozott. Fején egy médnél- 
kíil elviselt nagvszélii szalmakalap volt. Ezt még 
most is viseli. Nem adná három királyságért, 
mert uj korában egy nagy ur viselte : a mizsei 
tiszttartó, félig viselt korában meg a parádis ko
csissá, az adta neki istennevében. Testén durva 
vászonból készült ruha volt. Nyakára akasztva 
egy kopott szűr díszelgett. Lábán ócska bocskort 
viselt. Kezében egy nagy, görcsös fütykös volt 
így rukkolt haza. Ekkor aztán minden ügyvédet 
megkért, felszólított, hogy kezdjen port az ö ne
vében az ellen, a ki bátyjától az öt illető részt, 
az őt illető földet megvette ekkor és ekkor. Mind
annyi kikaczagta szegényt s elutasító azzal, hogy 
elhegedült már arról Szent Dávid I

Az ügyvédok gunykaczaját ugv szivére vette, 
hogy lemondott a perújításról örökre. De még ha 
aztán kérdezte lőle valaki, hogy megnyerle-e a 
földet? vagy ha még most is kérdezi tőle valaki, 
úgy megharagudott, illetőleg úgy megharagszik az 
illetőre, hogy sohasem bocsát meg neki.

Néhány nappal ezelőtt a fővárosban, a váezi- 
utczán találkoztam Füge Jancsival. Kátói nyuga
lommal lépegetett az utcza közepén, a Gizella tér 
felé tartva. Most is az ismerős ruha volt rajta, 
fején az elmaradhatlan szalmakalap, nyakán a 
kopott szűr, kezében fütykös és lábán boeskor 
helyett az a holtig tartó, soha foltra nem szoruló, 
kissé porral lepett csizma volt, a minek csakis 
Adóm lenne a megmondhatója, hogy azt a csiz
mát a paradicsomban szabták legelőször. Haja jól 
meg volt kenve valami bűzös zsírral, és összes 

buzgómig. Ez igeit szép frázis, de legyünk 
tisztában azzal, hogy az a száz meg száz 
jogi, orvosi meg bölcseleti doktor, a ki az 
egyetemen megszerzi diplomáját: ezt éppen
séggel nem tekinti a tudomány további mű
velésre buzditó elismerésnek, hanem tisztán 
bizonyos gyakorlati életpályára való kvalifi- 
kácziónak. Annyi bizonyos, hogy manapság 
az orvosok és ügyvédek pályája éppen olyan 
kenyérkereső és haszonra törekvő foglalkozó, 
mint a kereskedelem vagy az ipar.

Egy nemzet életében pedig misem lehet 
károsabb, minthogy ha valamely pályán 
többen vannak, mint a mennyire a nemzet
nek az azon a pályán levő nemzettagokból 
szüksége van, a nemzeti élet versenyében 
csak azok jutnak jutalmazáshoz, a kiknek 
munkája még kell, a fölöslegesek csak a 
proletariátust szaporítják. Már pedig senki 
sem tagadhatja, hogy Magyarországnak kép
zelt és jóravaló kereskedőkre és iparosokra 
nagyobb szüksége van, mint arra, hogy 
folytonosan szaporodjék a megélhetés gond
jaival kifeküdő, gyakran rosszul is képzett 
szellemi proletáriátus.

Köztudomású igazságok ezek — s a leg
több esetben a szülők mégis megfeledkeznek 
róluk, a mikor gyermekeikből — nemcsak 
minden kényszerítő ok nélkül, de gyakran 
a józan belátás ellenére, egyedül a hiúság 
sugallatára hallgatva és a megrögzött rossz 
szokásnak engedelmeskedve — diplomás em
bereket nevelnek. Hány rossz orvosból, vagy 
ügyvédből válhatott volna jó kereskedő és 
iparos, a ki nem szaporítaná a számfelettiek 
nagy táborát, melynek zászlaján ez a szo
morú mondás sötétlik: czifra nyomorúság!

Vegyes hirek.
— Sxintáraulat. Egy kissebb színtársulat 

szándékozott városunkba jönni és már az engedélyt 
is kivette, de miután az itt járt „titkár** arról győ
ződött meg, hogy úgy sem lennének képesek ki 
elégíteni a helyi igényeket, meggondolta a dolgot 
és bucsuzatlanul eltávozott. Eb ezt nagyon helye
sen is tette.

— Ax adóprés. Ugyancsak megsrófolták 
az adóprést városunkban, amiről különben már 
múlt számunkba is t ttunk említést. Nincs semmi 
elnézés, mert nem is lehet, és a legnagyobb erély- 
lyel hordják a városházához a lefoglalt tárgyakat 
azoktól, kik nem akarják az adót fizetni. A tanul
ság ebből csak az, hogy az adófizetők igyekezz© 

veresbe játszó szuka bajusza ki volt pödörintve 
amúgy istenigazában.

Megszólítottam. Megismert. Megkérdeztem 
tőle, hogy hova hova, mes9ze-e ?

— Hát majd elmegyek Boszniába, — vála
szoló nagy illedelmesen megállva, oly nyugodt 
leiekkel, mintha csak Újpestről lett volna szó, mi
közben savószinü szemeinek szelíd tekintetét 
arczom ra függesztő.

Jancsi egy nagyot gondolkozott, aztán mint
egy feleszmélve elkezdte, hogy :

— Hát izé . . . hát majd leveleket viszek, 
meg egy kis pénzecskét a városunkból ott levő 
katonafiaknak : a Dankó uram fiának Lajcsi gye
reknek, ineg a Borbona Palkónak, meg a Pácsikó 
tanító urnák, a felesége küldi neki, meg a kuko- 
riczacsösz fiának, meg aztán . . .

— Jól van az, nagyon helyesen van .’ Jó 
utat kívánok ! — szakitám félbo beszédét, a mint 
láttam, hogy nagyon beleizeledik már. — Hanem 
nőne! megnyerte-e már kend a földet? — kérdem 
tőle egészen önkénytelenül.

E kérdésem hallattára megfordult és úgy 
félválról nézett rám vagy egy peresig, azután 
elindult: tovább sétált, a szűre alól messzo kinyúló 
fütykösét maga után huzva.

Megaprehendálhatott szegény, mert azt sem 
mondta, hogy befellegzett ! 
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nek jövőre négyedóvenkrnt fizetni és ne hagyják 
összejönni az egész évi tartozást, mert bizony igy 
sokkal nehezebben megy a rendezés.

~ Jótékony czélu műkedvelői előadás, 
Varannón, a „Magyar Korona" termében a várán 
női kisdedóvoda javára szombaton, 1898. évi nov. 
hó 26-ik napján színre kerülnek : Két nő egy férfi 
ellen vígjáték egy felvonásban Dumanoir után fran- 
cziából. Személyek : Martinét Lampel Nándor ur. 
Eugénia, neje Gaál Margit k. a. Clarisse fiatal 
özvegy Fülöp Emi k. a. Történik : Martinét laká
sán. Hol a fé.f Vígjáték egy felvonásban Potier 
után francziából. Személyek : Duborg, nyug, vonult 
teng, kapitány Füzesséri Pál ur. Pál, a kapitány 
unoka öcscse Filicskó Miksa ur. Ernestine, a Pál 
neje Zseltvay Ida k.a. Kázmér, ismeaetlen vigécz 
Priucz Antal ur. Történik a kapitány lakásán. 
Helyárak : A két első sor és oldalülések 2 korona, 
a többi ülőhely 1 korona 40 fillér, állóhely 1 kor. 
karzat és gyermekjegy 40 fillér. Jegyek előre vált
hatók az óvodában. Kezdete 8 órakor. Felülfizeté 
seket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. 
Előadás után táncz. A műkedvelők.

— Esküvő, Weinberger Sámuel pazdicsi 
birtokos fia Zsiga, folyó hó 29 én vezeti oltárhoz 
Mármaros Szigeten Kábán Amália kisasszonyt.

— Áldozat. Az ungvári járásbíróság egyik 
törekvő Írnoka, Drazkóczy Ferencz, elméjében meg
zavarodott. A mióta az uj bírósági ügyviteli sza
bályok életbe léptek és a nevezett Írnokot a laj
stromokkal megbízták, folyton csak panaszkodást 
hallatott, hogy ő azt nem tudja megérteni, hogy 
őt ez a rendszer megöli. Később egészen belejött 
a kezelésbe és szeretett dicsekedni is vele, meny
nyire megtanulta az uj rendszert és hogy milyen 
szép az ; de midőn a törvényszéki elnök eljött, már 
kétségtelen jelei mutatkoztak viseletében a inegza- 
varodottságnak. A bíróságnál igen sajnálják ezen 
családos írnok szomorú esetét, de az orvosok sze
rint nincs kizárva, hogy gondos ápolás és kellő 
nyugalom után visszadhatják az életnek az alig 
férfikort ért Írnokot.

— Gyászjelentést kaptunk, mely a követ 
kezűleg hangzik : „Somossy Sándor s neje Majo 
rossy Paula és kis fiók Józsi; továbbá Salacz 
Lajosné szül. Somossy Boriska s férje Salacz La
jos, úgyszintén gyermekeik Tibor, Boriska és Irén, 
valamint többi rokonaik nevében is mély fájda 
lommal tudatják szeretett jó anyjuk, illetve anyó
suk s nagyanyjuk özv. tíomouy Imréné született 
Tóth Teréziának életének 62 ik özvegységének 4 ik 
évében, hosszabb szenvedés után folyó évi nov. 
hó 18-án, reggeli 8 órakor bekövetkezett gyászos 
elhunytét. A boldogoknak hült tetemei folyó évi 
nov. hó 19 én, délután 2 órakor fognak a helybeli 
ev. ref. sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. 
Sárospatak, 189S. november 18-án. Áldott legyen 
emlékezete !“

— Eel őszi ott gőzfűr észgyár. A Zemp- 
lénmegyébe kebelezett s az ófalvai határban fekvő 
Korunké nevű erdőben a Petróczy Marczel föld 
birtokos területén felállított gőzfürészgyár mintegy 
80 ezer frt veszteséggel feloszlott. Ennek következ
tében e hó 20-án nyilvános árverésen eladatott 
minden, a mi csak eladni való volt. Az árverésre 
a szélrózsa minden irányából eljöttek és ennek kö
szönheti a gyár, hogy mindent jó áron adhatott el. 
A gőzfiirész épületeibe az erdő tulajdonos lengyel 
földmunkásokat akar betelepíteni, j^a fennmaradt 
fákat pedig szénégetésre fogják felhasználni.

.36,000 frt. Mint halljuk, Ujhely város, mi 
1 *t életbe lép a rendezett tanács, 36,500 frt sze
mélyi kiadással fog administrálni. Nem megve
tendő összeg.

— Tanítói gyűlés. Az ung-beregmegyei 
r. k. néptanító egyesület folyó évi deczember 6 án 
délelőtt tartja rendes évi közgyűlését L’ngváron, 
a r. k. fiúiskola IV’. oszt, tantermében a következő 
tárgysorozattal: 1. Reggeli 9 órakor gyakorlati ta
nítás szabadon választandó tárgyból az elemi nép 
iskola 4. oszt, növendékeivel. Előadó: M ü 1 I e r 
István csázlóczi tanító. 2. Elnöki megnyitó. 3. A 
múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 
4. Főjegyzői jelentés az egyesület működéséről. 5. 
A körök jegyzőkönyveinek felolvasása. 6. A pénz 
tárvizsgáló bizottság jelentése. 7. A megbírált es 
jutalomra érdemesített pályamunkák felolvasása. 8. 
Tisztujjitás. 9. Indítványok.

— Az abarai uj iskola. Impozáns iskola 
épület emeltetett Abarán, mely valóban dicséri azon 
férfiakat, a kik fáradoztak a létrehozásán. Bátran 
lehet állítani, hogy az egész járásban nincs egyet 
len egy hasonló iskola sem. Mint értesülünk, a 
már felszentelt iskolában az előadások rövid idő 
alatt megkezdődnek, hova a jelenlegi tehetséges ta
nító mellé egy tanítónő is neveztetik ki.

— Megszűnő anyakönyvi hivatalok. 
A jövő 1899. évi január hó 1-től kezdve az abarai 
és pazdicsi anyakönyvi hivatalok a csekély forga
lom miatt megszűnnek. Az abarai, a málczai, a 
pazdicsi pedig a füzesséri anyakönyvi hivatalhoz 
csatol tatnak.

— Ingyenes bizonyítvány. Az állami 
népiskolák évvégi osztálvbizonyitványainak kiadá
sára vonatkozólag, a vallás- és közokt. magy. kir. 
miniszter 55,123. számú rendeleté szerint az állami 
elemi népiskolában az évvégi osztály bizonyítványo
kat díjtalanul kell kiadni, a mennyiben azok kia
dása egyenesen az iskolakötelezettségből folyik. A 
bizonyítvány másodlatokért az 1895. évi 3098. sz. 
rendelet szerint továbbra is 1 korona dij szedhető.

— Ui dalárda. Az ungvári kath. legény
egylet 32 tagból álló dalárdát szervezett, mely az 
egylet által legközelebb rendezendő mulatságon 
közre fog működni.

— Kézbesítheti en levelek. Azokat a leve
leket. melyek a czimzetteknek bármi okból nem 
kézbesíthetők, a postahivatalok vissza szokták kül
deni a feladási helyre, hol a feladóknak kézbesítik, 
ha ez nevét a borítékra jegyezte. A levelek leg
nagyobb részén azonban nincs feljegyezve a feladó 
neve. Az ilyeneket a postahivatalok egy hónap 
elmúltával a postaigazgatósághoz terjesztették fel, 
ez előtt ott két tisztviselő felbontotta, a feladó 
nevét a közleményből megállapította és részére 
visszakézbesitették a levelet; ha pedig a feladó 
neve igy sem volt megállapítható, a levelet meg
semmisítették. Most ezen eljárás gyorsítása végett 
elrendelte a kereskedelemügyi miniszter, hogy a 
posta hivatalok tiz naponként terjesszék fel a kéz- 
besithetlenűl visszaérkezett leveleket a postaigaz
gatósághoz.

— Melyik a legműveltebb állom ? Erre 
a kérdésre legtöbbször olyan választ kapunk, ami 
lyent a rokonszenc, vagy ellenszenv sugalmaz. A 
csalhatatlan rideg számok azonban igazságos fele
letet adnak erre a kérdésre is, iine; az egyes 
államokban besorozott katonakötelesek közül az 
irni-olvasni nem tudók számára ilyen arányt mutat: 
Ezer besorozott katonaköteles közül irni-olvasni 
nem tud Svédországban 1, Németországban 2, Nor
végiában 4, Dániában 5, Svájczban 22, Hollandi
ában 50, Angliában 52, Francziaországban 64, 
Belgiumban 144. Osztrák császárságban 263, Gö
rögországban 300, nálunk Magyarországon 303, 
Olaszországban 395, Portugáliában 594. Spanyol
országban 680, Romániában 699, < troszországban 
708 és Szibériában 793 egyén. — Mikor érünk 
mi pl. csak Hollandiába is ?

CSARNOK.
Egy agglegény papírkosarából.

H. ur és neje szívesen látják Balázstalvy 
György ural holnap egy kis családias vacsorára.

* **
Édes Gyurim ! Ez igy nem tarthat tovább .' 

Vége a türelemnek .' Meguntam már azokat az 
örökös kifogásokat ! Már kétszer maradtál el és 
tegnap nem is mentetted ki magad előzetesen. Hát 
csakugyan kedvesebb neked az unalmas, pópista- 
szinü 11. asszonynak a társasága— mert bizonyára 
megint ő az oka — mint azok az órák amelyeken 
mi kettecskén olyan kedélyesen elcsevegünk ? . . . 
Nem szaporítom a szót. Rövidesen csak annyit, 
hogy ma este kísérletet tehetsz arra, hogy kibé
kíts. Emmy. * **

Nságos Balázsfalvy György urnák. A szám
láját még mindig nem tetszett kiegyenlíteni, pedig 
az utolsó határidő óta megint 8 nap telt el. Tuda
tom tehát, hogy kénytelen leszek pénzemet a tör
vény utján keresni. Teljes tisztelettel Doray József 
czipész.

* **
Egyetlenem ! A tegnapi est hatása alatt állok 

még s úgy érzem, hogy mielőtt ma valamihez fog
nék, újra kell neked, édes szerelmein mondanom, 
milyen mámorba ejtenek a le szavaid, milyen bol
dog vagyok, hogy szeretsz, mint azt tegnap újra 
alkalmam volt látni. Milyen szívesen hiszek esküd
nek .' Minden aggodalmam, egész kötelességérzetem 
alámerül boldogságom tengerében, melyei forró 
szerelmed tudata okoz nekem. Milyen borzasztó is 
volt tegnap, hogy ki voltunk téve a kedves roko
nok árgus szemeinek .’ Do nem leheteti máskép, 
mert nem láthattalak volna a formális meghívás 
nélkül. Mond drágám igazán .én, csak én vagyok 
a te kis „tubiczádu ? . . . O mennyire máskép 
hangzik ez a te ajkadról, mint, hogyha az öreg 
medve egy gyöngéd pillanatban „anjukb-nak szólít .' 
Ma 5—6 közt tiszta lesz a levegő — nehezen si
került igy intéznem a dolgot — és biztosan elvár
lak, hogy élőszóval, ne csak titkos kézszoritással 
mondhassam el, mennyire szeretlek. Az édes vi
szontlátásra ! Ilonkád.

* * *
Dudosom ! Ugy-e meglepett, hogy életjelt 

kapsz tőlem ? ! Igen, én vagyok az, a te kis Ma 
rittád, a kire te bizonyára már nem is gondolsz. 
Tegnap óta itt vagyok átutazóban és holnap tovább 
megyek Bukarestbe, hova újabban szerződtetve 
lettem. Ámde hiányzik a szükséges nervus rerum 
s azért hozzád fordulok öreg pajtás, azzal a kérés
sel hogy küldj nekem száz forintot. Többet nem 

kérek és nem is beszélek sokat visszafizetésről. 
Hisz tudod a gázaiból mindig szűkén telik » vala
mennyi igazgató zsugori. Aztán meg nem is találni 
mindenütt olyan jó fiút mint te vagy. Hát kér
lek, ne haragudjál és fogadd előre is köszönetét 
M ó k u b o d n a k. Czimem: . . . szálloda 25. 
szám. — U. i. Elakarsz jönni ? Nagyon megörven
deztetnél, 5—6 óra közt itthon találsz.

e ••
............... II ing, 26 zsebkendő, 6 hálóing, 

28 gallér, 19 kézellő, 13 pár zokni . . . mán me- 
kint nem találtam itbon és azért ideírom, hogy 
tudja mek hogy mostan utójára hagyom itt a ru
hát ha nem fog legalább lassanként fizetni. Anna, 
a mosónő.

• • 
«

Tekintetes Balázsfalvy György urnák Hely
ben. Ezennel ép oly udvariasan, mint sürgősen 
felkérjük, hogy a hátralékos részleteket nekünk 48 
óra alatt beküldeni szíveskedjék. Teljes tisztelettel 
Kovács János és társa butorkeroskedő.

• •
*

Édes aranyos Gyuszim ! Meg vagyok megint 
nyugtatva, — szemeidből olvastam tegnap, szívesen 
hittem lángoló szavaidnak, hogy változatlanul a régi 
vagy és szereted kis Emmydet mint régente. Mi
lyen isteni érzés volt, becsületes, őszinte tekinte
tedből megint bizalmat meríteni------- hisz oly
végtelen boldogtalan voltam, hogy elvesztelek 
örökre ! ! — De most megint jól van minden, — 
te az enyém vagy, egészen, feltétlenül, mint én a 
tied .’ Milyen türelmetlenül vártam a kijelölt órát, 
milyen borzasztó lassan haladt az idő, de végre 
alig volt 5 óra, már halottam annyira ismert ked
ves lépéseidet. — Ez a pontosság magában véve 
is a mellett tanúskodott, hogy te is vágyódtál, si 
ettél kiengesztelni, s hogy szeretsz változatlanul. 
Csak kár, hogy ez a feledhetetlen óra meg lett 
rövidítve a csúnya gyűlés miatt. Hogy kellett siet
ned szegény ! De hogy épen tegnap kellett ennek 
a kiállhatatlan konferencziának lennie ? Gyűlölök 
minden gyűlést és minden konferencziát, miután 
tegnap oly hamar elraboltak tőlem. Remélhetőlog 
eljösz nemsokára és kárpótolsz majd hosszabb lá
togatással. Igaz szerelemmel Emmyd.

* **
Kedves barátom ! Nem tagadom — nagyin 

digináczióval olvasom épen bocsánatkérö soraidat. 
Mily nehezen sikerült ma egyedül maradnom a 
kitűzött időben, az egész rendezés milyen nehéz
ségekkel járt — és hiába ! ! ! Ürügynek tartom 
kimentésedet. Azt hittem, „a szerelem szárnyain 
fogsz hozzám sietni,u — és íme ’ Ez vérlázitó :n- 
dolenczia és nincs semmi összhangzásban forró 
szerelmi vallomásaiddal. A hordár vár, tehát rövi
den csak annyit, hogy csak egy rögtöni zarándoklat, 
á la Canossa, hozhat neked bünbocsáuatot. Komo
lyan neheztel Ilonkád.

* * *
Kedves Georgeom ! Elutazásom előtt kell, 

hogy még egyszer megköszönjem a szívességedet, 
hogy oly kedves voltál és felkerestél tegnap* Még 
mindig oly jó czimbora vagy és igazán örültem, 
hogy ha csak rövid időre is, megint láthattalak. 
Váltsd be Ígéretedet, — te lovag sans peur et sans 
reproche — és látogasd meg mielőbb az uj garni- 
sonban Mókusodat.

* *♦
Édes barátom! Hol bujkálsz? Már egy hete, 

hogy eldőlt a fogadásunk. Te vagy a győztes. Per
sze, a te szakértő szemed nem csalt, miss — Kate 
szeme csakugyan kékes szürke. Én és a többiek 
várnak ma este B a r n a i nál, hogy pezsgő mellett 
gratuláljunk neked. Ede, bibe, lude................. Ser-
vus ! Sanyid.

* **
Édes drága fiam ! Már régen nélkülözöm so

raidat és bár nem szívesen, mégis szemrehányással 
kell kezdenem, — hogy annyira elhanyagoltad 
öreg anyádat. Milyen boldog voltam még, mikor 
mellettem voltál, — akkor az enyém voltál. Most 
idegen emberek, — az egész világé vagy; csak 
anyádnak nem jut része. Hiába szeretnének sze
meim, a nagy távolság daczára is, téged lépten- 
nvomon kisérni, meggondolatlanságtól megóvni, 
mint hajdan régen .’ Tudod hogyan aggódom miat
tad. milyen nyugtalan vagyok, ha nem hallok 
rólad ! Gondolj erre és irj ! Mai postával csomag 
ment számodra, — kézimunkák és sütemény, mit 
olyan szívesen készít számodra gyöngéden szerető 
anyád.

*
Igen tisztelt Uram I Legutolsó megbeszélésünk 

értelmében tudatom, hogy most kedvező alkalom 
nyílik igényei teljesítéséhez. Tudok egy leányt, a 
kinél nem lesz kifogásolni valója, mert csinos kül
sejű, müveit, csak egy öreg nagynénje van — és 
kerek 200.000 frt hozománya. Remélem, hogy meg 
Írsz velem elégedve és nemsokára mint uj férj, 
fogja háláját lerónni, — az előre megállapított mó
don. Közelebbi megbeszélés, személyes meggyőző
dés iránt várom legközelebb utasításait. Mély tisz
telettel ................

A másolatok hiteléül:
Szabó Matlld,
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HIRDETÉSEK.
—Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. éri LX. t.-ca. 102. 
f-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szobránczi kir. 
járásbiróság 1897. évi B. 100 számú végzése következtében 
Breuer Hármán tiba-ricakai lakos javára Breuer Mór német- 
po ruhái lakos ellen 75 írt a jár. erejéig 1897. évi deczember 
hó 6-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 1001 írtra becsült bútor, ágy és ruhnemű. épületfa és 200 
öl tűzifából álló ingóságok nyilvános árverésen uladatnak.

Mely árverésnek a saobráncai kir. járásbíróság V. 1869 
számú végzése folytán 75 frt tőkekövetelés. ennek 1896. évi 
okt. hó 6-ik napjától számítandó 6%-os kamatai és eddig 
összesen 19’frt 49 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig alperes lakásén Német-Forubán leendő e«zközlesore 
1888. évi deczember hó ft-ik napjának délelőtti 
• óríkja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cí. 107. J-a értelemben a legtöbbet Ígé
rőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Szobráaczon, 1898. évi november hó 20. napján.
Hartman Lipót,

kir. bir. végrehajtó.

Egy jó házból való fiú tanulóul 
felvétetik KOCH GÁBOR vas- és 

fűszer-üzletében Gálszécsen.

Munkák felvétetnek GYURÓCSIK GYÖRGY föutczai üzletében

>♦:

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfogásába részesitend, 
vagyok teljes tisztelettel

beszerzése által azon kellemes helyzetben vagyok, mindennemű liri-, női- és 

gyermek-harisnyák készítését, úgyszintén használt harisnyák javítását, a leg

rövidebb idő alatt jutányosán eszközölni.

Gyurócsik Zsófia
HARISNYAKÖTŐ-INTÉZET

XT agy. Xzt 1 h á 1 y o n ■

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására juttatni, miszerint egy

HARISNYA KÖTŐGÉP

Homoki szőlőtelepitőknek igen fontos
431. szám.

i»»». Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-iz 

102. f-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujhely* 
kir. törvényszék 9333/98 számú végzése által l>r. Kellner 
.Mihály ügyvéd által képviselt Kiéin Izidor javára Sáró 
Márton Mihály ellen 68 frt 61 kr. tőke, ennek 1898. évi okt. 
hó 1. napjától járó (»•/, kamatai és eddig összesen 34 frt 
40 kr perköltség követelés énjéig elrendelt biztosítási 
végrehajtás alkalmával b'r'-il«g f. lii foglalt és 160 írtra becsült 
igáé lovakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a V. 332 sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszinén. vagyis alperes las/.toméri lakásán leendő 
eszközlésére 1898 évi november hő 28-ik napjának 
délelőtt 10 érája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becséről! alól is 
elfognak adatni.

Nagy-Mihályon. 1898. évi nov. In'' 15. napján. ~
Gál Vilmos,

K. kir bir. végrehajtó.

i AMERIKAI ZSEBÓRÁK
Jótállással, hogy a nickel sziliét nem változ
tatja. szerkezete pontosabb és jobb, mint a 

legdrágábakké.
-------Ára darabonként 3 frt. ---------  

Jótállás mellett, míg a készlet tart. 
Hozzá ezüstös óraláncz 60 kr.

Onberetváló készülék?
Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállí
táson kitüntetve, gyakorlás nem kell. Meg 
vágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka. 
Bőrbetegségtől megment. Tartós és pénzt 

megtakarító.
— Ára darabonként 3 frt. — 
penge csillagos aczélból és a többi 

szei alpaccából vannak.
Egy külön penge hozzá I frt.

Megrendelhető: 
POLLA SÁNDOR 

fobizomanyosnál s
BUDAPEST, V kér. Káimán-utcza

Gyűjtőknek f> dib után egy ingy.-n küldetik.

A ré-

NAPTARAK
nagy választékban 

LANDESMAN B. 
könyvkereskedésében kaphatók.

vételnél az árak

A ezég 17 év óta áll fenn 
a most már az országon kívül is 
elterjedt a Ilire, a mennyiben ma 
már sok nemes és vadoncz cseme
tét szállít Morvát-, Szlavouország. 
Bosznia, Cseh-. Morvaország, Gali- 
czia, Bukovina, Stájerország. Alsó- 
és Felső-Ausztria, valamint Szerbia 
Bulgária, Románia és Németország 
részére. Nemesis-állománya ezúttal 
500.000 drb ; vadoncz állománya 
8 millió. A ezég évenként 4500— 
5000 rendelőnek küld szállítmá
nyokat. A gyümölcsfa-iskola telje
sen homoktalajon létesült s igy az. 
főként a
homoki szőlőtelepitök- 

nek kincses háza 
azért mert mint tudva van. a ho
moktalajból kikerült fa a homok
földben éppen ngy, mint az agya
gos, kövecses talajban, nemkülön
ben a lapos és magas (hegyes) 
fekvésnél mindig biztosabban ered 
meg és fejlődik, mint az, mely 
W«go« íazaplerakodáau vagy túl
ságosan kövéritett talajban allitta- 
tik elő. A gyümölcsfajok boldogult 
Bereczki Máté niezőkovácsháai 
hírneves telepéről valók, ügy ma 
gaaderekú, valamint törpe 
csemeték megrendelhetők 
horte, alma, sálivá, őszi ba- 
r*<>zk, kajszin-baraczk, cse- 
reaznye meggy, lasponya, 

dió és eperből. Az 1—2 
I Á éves, gazdag gyökerű, fajhi- 

teIes, igen szép csemeték darabja 
azok erőssége szerint 15 krtól 40

külön megállapodás tárgyát képezik.
4 minőségű cstmeték is kaphatók, etosség szerint

krig. A 4 — 5 éves igen eres koronás sorfák dbja 4
1 ént irt gyümölcsfajt kiöl t; 1 li tiitca folytán 1 —- « unu..r,t„ ir<Uici<n *s aapuaioK, erosseg szerint
2—5—7—10—15 krért, meljtk gazdag gpi .kéuetíiknél f< gva ft'ktnt nagybani telt pitétekhez olcsóságuk folytán igen aján
latosak. Fenti minőségű csemeték vadt nezai is báimily szambán és ei ősségit 11 megitndelketők a tentirt tzégnél. A gazdag 
gyükérzetü vadoncok 1000-e azok erőssége szerint 5 frt 85 krtól 19 írtig terjgad. Nagyobb vételnél 5—10—15% engedmény.

, , , Levél czim:
UNGHVÁRY LÁSZLÓ gyümölcsfa-iskolája, CZEGLÉDEN.

M Tessék^ árjegyzéket kérni !!

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában.


