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Hol a jog, törvény és 
igazság ?

Sátoralja-Ujhely, junius 27.
Egész országban hangoztatják, 

hogy a törvényttipró rendszer meg
bukott. Az egész ország sajtója 
kevés kivétellel hozsánnát zeng a 
törvény, jog és igazság rendszeré
nek. Egyes jelenségek azt mutat
ják, mintha tényleg megváltoztak : 
volna a viszonyok.

Itt a csendes vidéken, a köz
ponti kormányzat bölcsőjében azért 
mégis felsír a lelkűnkből egy hang, 
mikor azt tapasztaljuk, hogy ez a 
hozsánna mind csak égi zene, a 
melynek akkordjai nem igen szű
rődnek át a közigazgatás levegő
jébe.

Olyan esetet közölnek velünk 
Homonnáról, a melyet nem lehet 
megdöbbenés nélkül hallgatni, ön
kéntelenül kérdezzük, hogy hol van 
hát a jog, törvény és igazság?

A homonnai járás főszolgabirája 
a legdurvább módon sérti meg a 
törvényt, korlátozza az egyéni sza
badságot, sárral piszkitja egy naiv 
deák fiatal becsületét és jogtalan be
avatkozással a legnagyobb igazság
talanságot gyakorolja.

Szó van arról, hogy egy Lőbli 
Ferenc nevű kereskedelmi iskolai 
hallgatót Haraszthy főszolgabíró el 
akart toloncoltatni Homonna váró- \ 
sából, mert ez a diák nem valami 
finoman viselkedett az igazgatójá
val szemben.

ügy történt az eset, hogy Löbli

Ferencet az érettségi vizsgálatról 
visszautasították, mert állítólag meg 
nem engedett módon irta meg az 
írásbeli feladatát. Sajátságos a do
logban, hogy más három növen
déknek dolgozata tökéletesen egye
zett a Lőbli dolgozatával. Ezek
nek semmi bajuk. Lőbli kérte az 
elbocsájtási bizonyítványát, mikor 
pedig az igazgató vonakodott azt 
kiadni, az elkeseredés és meggon
dolatlanság arra késztette a fiatal 
diákot, hogy erélyesebb hangon kö
vetelje ezt.

Ekkor az igazgató a főszolgabíró
hoz fordult. Ki is eszelték szépen, 
hogyan kéne ettől az elkeseredett 
diáktól megszabadulni. Eltoloncol- 
tatom: ez a gondolat fogamzott 
meg a főszolgabíró agyában. Ke
restek is volna ehhez ürügyet. 
Azért mert a diák az iskola kapu
jában állott és zsebébén tartotta 
a kezét: ráfogták, hogy revolvert 
rejteget.

A nyomozás kiderítette, hogy a 
diák zsebében csak kifli volt, hogy 
az igazgatót semmivel nem fenye
gette, senkinek még a haja szálát 
sem akarta meggörbíteni, csak ép
pen, mert ene durván szólították 
fel, — az iskola kapujától nem 
akart eltávozni.

Ezért a főszolgabíró elfogatta, 
rendőrökkel kisértette, erőnek ere
jével el akarta toloncoltatni a vá
rosból.

Mikor pedig a diák ügyvédhez 
fordult segélyért, csak akkor ha-

T  A  R  C  A .
Unalomból.

— Franciából. —

Irta: Catulle Mettdés.

Rosavenes bárónő rossz hangulatban 
volt; állandóan rossz hangulatban volt, 
ha unatkozott és örökké unatkozott. 
Mit is tehetne különben egy fiatal, gaz
dag özvegy, akinek éppen semmi más 
dolga nincs ezen a világon, mint min
dig csak unatkozni és ez által ösztö
nözni számtalan kérőit és a vagyonára 
számítókat, hogy elméjüket újabb szó
rakozások után megfeszítsék?

Ritkán sikerült nekik és ma sem 
tudta Cerigny ur, mi módon űzze el a 
rosszkedv redőit a szép asszony hom
lokáról. Izgatottan csapta be a legye
zőt, a melyet kezében tartott és igy 
szólt:

— Igen uram, hát tudja meg. Én 
unatkozom; azt kívánom, hogy valami 
rendkívüli történjék velem, akármi is. 
Megöl az örökös egyhangúság; egyik 
nap múlik, mint a másik olyan szaba
tossággal, mely kétségbeesésbe üz. A 
boulognei erdőben mindig azok az em
berek, kik a fogatomhoz jönnek és ma 
ugyanazokkal a szavakkal üdvözölnek, 
amelyeket tegnap használtak és holnap 
ismét használni fognak.

Kihallgatott egy pillanatra, de mielőtt

még Cerigny ur valamit felelhetett volna, 
tovább folytatta:

— És ezek az estélyek! Úgy tűnik 
fel, mintha nálunk csak egy társaság 
volna és mintha a szakácskönyv csak 
egyetlen lapból állana. A mi szaká
csaink olyanok, mint a mi költőink; 
nincs bennök eredetiség, találékony 
szellem; és a mint az olvasó puszta 
bosszúságból a naturalizmushoz ragasz
kodik, azonképpen az ínyenc is az el
kerülhetetlen osztrigák és őzhát helyett 
egyszer már egy darab fekete kenye
ret erős szagu sajttal kíván. És egy
hangúak, mint a társaság és az ételek 
egymásutánja, az én imádóimnak a szép
tevései is. Minden reggel jönnek virá
gok, rózsák és gárdéniak, gárdéniák és 
rózsák. Mind ugyanazon virágkercske- 
désből valók, egyforma a fogantyujok; 
azt lehetne hinni, hogy a rokonszenv 
megnyilatkozásai, melyekkel n e k e m  
adóznak, egyenruhásak és mindnyájan 
egyforma fegyenc-mur.dért viselnek.

— Maga túloz, vetette ellen Cerigny 
ur mosolyogva.

— Ne nevessén! kiáltotta a bárónő 
ingerülten. Úgy van. Ez az utánzási 
ösztön, ez az utánamajmolás kiterjed 
férfiakra és nőkre egyaránt. Ha egy 
nőnek eszébe jut aranysárgára festetni 
a haját, a legközelebbi hetek alatt nem 
lát az ember egyebet, mint aranyfeje
ket. Ha egy divatszin merül fel, viseli 
az egész világ és a korzó növeldei 
kisasszonyok sétájához hasonlít. En 
azonban nem akarok a mindennapiság

L a p u n k .

gyott alább a főszolgabiró tolon- 
coltatási vágya. Csak a diák jogi 
képviselőjének legerélyesebb tilta
kozása akadályozhatta meg a fő
szolgabiró kegyetlen tervét.

Hát igy állunk mi itten a jog, 
törvény és igazság hangzatos sza
vaival. Egy főszolgabiró önkény- 
kedése, egyéni kedvtelése dominál 
és nem a törvény.

Mikor egyéni szabadságunkat a 
hatóság maga csorbitja meg, mi
kor a hatóság jogtalan beavatko
zása a legnagyobb igazságtalan
ságra vetemedik : akkor nem tud
juk kacagjunk-e, sirjunk-e, örvend
jünk, vagy keseregjünk azon, hogy 
vagyunk, hogy élünk.

Siralmas állapotok. Verejtékünk
kel keressük meg az adót, saját 
szánkból vonjuk meg a falatot, 
hogy a becsületes állami élet meg
teremtésével biztosíthassuk magun
kat a külső támadások ellen. És 
e helyett látnunk kell, hogy az 
állam egyik közege éppen ezt a 
biztos alapot húzza ki lábunk alól, 
látjuk azt, hogy éppen az, akinek 
a legszigorúbban kéne a törvénye^ 
két végrehajtani, éppen az: tisztán 
privát passzióból, ürügyek felhasz
nálásával kijátsza a szentesített tör
vényt.

Bizony, bizony igy vagyunk. Nem 
tudjuk meddig tog még garázdál
kodni ez a rendszer, nem tudjuk 
meddig fogják még tűrni az ilyes
mit a békeszerető, csendes és de
rék polgárok ? . .

Pályaválasztás.
— Alkalmi cikk. —

Van egy közmondásunk, mely ekép- 
pen hangzik: »Légy különb apádnál.«
S talán ez a közmondás az oka, hogy 
nálunk minden ember legalább is mi
niszter szeretne lenni, vagy ha az nem
de mindenesetre államtitkár, vagy kép
viselő. Az apa pedig határozottan már 
gyermekkorában beoltja fiába azt a tu
datot, hogy neki okvetlenül a tudomá
nyos pályák közül kell egyet válasz
tania, még akkor is, ha az apja kitűnő 
üzlettel bir is, mely jövőjét sokkal job
ban biztosítaná, mint bármely tudomá
nyos pálya.

Ha megfigyeljük nálunk az iparos és 
kereskedő osztályt, azt tapasztaljuk, 
hogy azok, ha jó anyagi körülmények 
között vannak, irtóznak attól, hogy 
fiaik azzá legyenek, amik ők most, t. i. 
nagyon jó anyagi körülmények közt 
élő iparosok, vagy kereskedők, hanem 
pénzáldozatokkal keresztül tolják fiai
kat a középiskolákon, aztán az egye
temen vagy valamely szakiskolán és 
nagyon csudálkoznak azon, hogy fiaik 
nem haladnak úgy az életben, mint 
mások a tudományos pályán, hanem a 
meglevő vagyonra támaszkodva, élik 
világukat s az apa vagyona fogy és 
egyszer aztán azon veszi magát észre, 
hogy vagyonát fia mind elköltötte, s 
most ő is fiára van utalva, kinek alig 
van annyi jövedelme, hogy abból maga 
is megélhesseu. Akkor aztán sopánko
dik azon, hogy miért is nevelte az 6 
fiát »urnák,« mikor, ha iparosnak ne
velte volna, hát meg volna az a szép 
üzlete s most fia még gazdagabb em
ber lenne, mint ő. És ebben teljesen 
igazsága is van.

Ha megfigyeljük a külföld iparosait 
és kereskedőit, ott már 300 éves cé
geket találunk, melyek folytonosan igy 
hangzanak: »N. és fia.«

nagy tengerébe merülni, eltűnni; én 
valami különlegeset, valami olyant aka
rok, ami meglepjen, ami idegeimet iz
gatottságba hozza. Nincs már többé vé
letlen, nincs többé kaland?

— Oh igen, de ezek ritkán szoktak 
szeretetre méltók lenni.

— Szeretetreméltóak vagy nem — 
nem tesz semmit, csak jusson ki az 
ember a taposó malomból. Sokszor, ha 
a páholyomban ülök és századszor kell 
hallanom a duettet a Hugonottából, el
gondolom, milyen szép lenne igy vala
mely szenzáció központjában lenni 1

Türelmetlen mozdulattal hallgatást 
parancsol a fiatal asszony lovagjának, 
ki megjegyzést akart tenni.

— Ön túlzónak tart engemet ? Talán 
igaza van: de egész bizonyos, hogy ez 
az egyhangúsága a napoknak, az em
bereknek és az eseményeknek gyötre
lemmé válik. Oh mennyire tudnám én 
szeretni azt a férfit, ki változatosságot 
hozna ebbe a halálos egyformaságba, 
ki a nélkül, hogy valamikép sértene 
becsületemben, valami feltűnést keltő 
tényt hajtana végre, melynek én vol
nék a hősnője 1

— És ha én lennék ez a férfi ? kér
dezte a báró.

— Annál jobb lenne önnek és annál 
könnyebb nekem, felelte Rosavenes bá
róné s kezét nyújtotta imádójának, me
lyet ez gyöngéden ajkaihoz emelt.

Pár hétre a beszélgetés után már ki
ni crithetlen beszédtárgya volt Párisnak. 
Semmi másról nem lehetett hallani be- 
4  oldctl.

szélni, mint a nagy betörésről, melyet 
egy ékszerésznél a Palais Royalban kí
sérlettek meg.

Magában véve nem volt semmi a 
dologban: egy ember behúzta öklével 
a kirakatszekrény nagy üvegtábláját 3  

kikapott belőle egy rendkívül drága 
gyöngy-nyakéket. Aztán elmenekült, de 
utólérték és a rendőrség elfogta. De a 
velejáró körülmények igazi nagyvárosi 
szenzációvá tették ezt a zsebmetsző 
csínyt.

Az elfogott hosszas habozás után, 
valószínűleg védője tanácsára bevollotta, 
hogy szerelemből akarta a lopást el
követni ; ő, a proletár, szerelemből egy 
egy előkelő hölgy iránt.

Hogy felkapták tüstént az újságok a 
dolgot és mi mindent megtudtak. Úgy 
hangzott, mint egy valóságos regény.

A tolvaj egy kárpitossegéd volt, ki 
két év előtt R. bárónőnél — mint a 
hogy a nevet diskrétül jelezték, bár 
mindenki tudta, hogy Rosavenes báró
nőről van szó — dolgozott. A szegény 
fickó beleszeretett a szép háziasszonyba 
és nem bírta elfojtani ezt a remény
telen szerelmet minden józan okok da
cára, a miket maga előtt felsorolt. Ez 
idő óta lépésről lépésre követte a báró
nőt; a kocsija után szaladt, várt az 
opera előtt rá és ha néha véletlenül 
gyalog ment ki, egész észrevétlenül 
nem tágított az oldala mellől.

Egy napon raegállott a bárónő az 
ékszerészbolt előtt, a hol csakúgy call- 
logtak az arany és drágakövek. A fickó
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elvonnak s azokból uj ezredet állítanak 
fel, mint a/.t már régebben is megtet
ték. #  uj ezredet fognak igy felállítani.! 
Mivel pedig ehhez a meglevő 102 gya
logezredből kiszakítandó egy zászlóalj 
kevés, a vadász- és a bosnyák-ezredek 
negyedik zászlóalját is különválasztják 
a többitől. Az uj ötvenöt regimentet j 
magyar és osztrák részen lehetőleg j 
egyenlő arányban fogják elhelyezni.

— Az »Első Sátoralja-Ujhelyi Izr. 
Betegsególyzö Egylet* saját alaptőkéje 
gyarapítására ez év julius hó 9-én a 
régi »Nyúl* kerthelyiségeiben zártkörű 
nyári táncmulátságot rendez. A vigalmi 
bizottság diszelnöke: kozmái Kun I'ri- 
gyes. Widder Gyula cgyl. elnök. Sze
mélyjegy 2 korona. — családjegy 4 
korona. Kezdete délutnán 4 órakor. Fe- 
lülfizetéseket köszönettel fogadnak s hir- 
lapilag nyugtáznak. A szép számú agi
lis rendezőség mindent elkövet a mu
latság érdekében, amely iránt széles kör
ben nagy és élénk érdeklődés mutat
kozik.

— Évzáró ünnepély. A sátorai ja-ujhe- 
lyi róm. kath. főgymnásiumban e hó
27-én tartották az évzáró ünnepélyt. — 
Az ünnepély lefolyását nagy számú dí
szes közönség hallgatta végig. Az ének 
és zene nyitányok Után Bortnyák István 
VIII. gymn. tan. szavalta el Jókai Mór
tól a »Holt költő szerelme* cimü köl
teményét, majd Farkas Dezső Kiss Jó
zseftől »Kincses Lázár leányát,* Somo
gyi Bertalan II. oszt. tanuló pedig hu
moros szavalatával tartotta derült han
gulatban a közönséget. Majd Molnár 
Pál főgymn. igazgató olvasta fel a ju- 
talmazottak névsorát, aztán a tornászat 
következett, mászás, ugrás, bakugrás 
bemutatásával, hol Zotnbory József fő
gymn. tanuló ttint ki.

— Akadémiai hangverseny. A m. kir. 
országos zeneakadémia évzáró hang
versenyén feltűnést keltett városunk 
szülöttének Vátkonyi Bélának, Thomán 
István tanítványának saját szerzeményű 
darabja. A H moll concert szonátát adta 
ugyanis elő igazi.veryvei, művészi nüan- 
cirozással, diszkréten játszva annak mű
vészi szépségeit, hatásosan annak drá
mai kitöréseit. A hallgatóság és a sajtó 
elismerése földink szép sikere mellett 
igen kedvezően nyilatkozott.

— A Sárospatakon tartott lelkész- 
képesítési vizsgák. Junius 19—20-án tar
tatott az első vizsga, a melyre 12 vég
zett theológus ifjú jelentkezett, a kik 
közül jeles eredménynyel vizsgázott: 4, 
jó eredménynyel; 2, a többi kielégítő 
bizonyítványt kapott. — A Il-ik vizs
gálatra 15 segédlelkész állott, akik kö
zül jeles bizonyítványt nyert: &, jó osz
tályzatot kaptak 7-en, ketten kielégítő 
osztályzatot nyertek, egy pedig egy 
tantárgyból javító vizsgára utasittatott.

— Nagy tűzvész. Nem múlik el hét, 
hogy hirt ne adnának vidékünk lapjai 
pusztító tűzvészről. Leleszről írja tudó
sítónk, hogy ott hétfőn este tűz ütött ki, 
amely 10 házat és a zsidó templomot 
teljesen elpusztította. A tűz martaléka 
lett egy 5 esztendős kis gyermek is. 
A házak nagyobb része biztosítva van.

* Hírlapíró gyufa. Külföldre éven- 
kint körülbelül két millió forint megy 
gyufára, holott vannak magyar gyufa
gyárak is, melyek éppen olyan jó mi
nőségű gyufát olcsóbban árulnak. Az 
indolencia miatt mégis nehezen verse
nyezhetnek a külföldi gyártmánynyal. 
A temesvári gyufagyár tiszta jövedel
méből 2 százalékot az Emkének aján
lott fel, újabban a szegedi Pálfi-féle 
gyufagyár jelentette ki, hogy jövedel
méből 2 százalékot a vidéki hirlapirök 
nyugdíjintézete javára áldoz. A hírlap
író gyufát a napokban hozták forga
lomba s árulják már széliében az or
szágban. Rövid idő múlva városunkan 
is: a nagytőzsdében, Szentgyörgyi Vil
mosnál, Klitus Erzsébet és Reichardt 
M.-nél is kapható lesz: Hírlapíró gyufa.

* A sátoralja-ujhelyi honvédparancs
nokság arról értesít bennünket, hogy a 
folyó évi julius hóban Kassán és IIusz- 
ton megtartandó ezred összpontosítás 
alkalmából szükséglendő kenyér, zab, 
széna nyilvános versenytárgyalás utján 
fog biztosíttatni, az erre vonatkozó hir
detmény és szállítási feltételek naponta ; 
d. e. 8 órától 11-ig a helybeli honvéd
zászlóalj kezelő-tiszti irodájában megte
kinthetők.

* Eladó szőlő. Nagyon jutányosán 
eladó a Hegyalja legszebb helyén, köz
pontján több legjobb fekvésű, első osz
tályú szőlő. Egy 16 holdas darab, a 
melyből 9 hold már termelő állapotban 
van, egy másik 18 holdas csoport a 
leghíresebb szőlőhegyeken, belőle 9 hold 
már teljesen termő. Kisebb darabok: 
egy 2 és fél holdas, egy 1 és fél hol
das beültetett, egy 3 és fél holdas par
lag terület a legjobb helyeken, s még 
több más parcella. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

A kereskedelmi és iparkamarák 
és a pénzintézeti reform.

M K L.

A Magyar takarékpénztárak központi 
jelzálogbankja által kiküldött bizottság 
reformtervezete fontos feladatot kíván 
a kereskedelmi és iparkamarákra reá- 
bizni, jelesül azt, hogy a kamarák ke
belében külön hitelügyi osztály szerez
tessék, a kívülről jövő ellenőrzés gya
korlása és a pénzintézetek érdekeinek 
képviselése végett. Ha ez az eszme el
fogadtatnék, a kereskedelmi és iparka
marák mai szervezetének jelentékeny 
megváltoztatása válnék szükségessé ; 
a kamarák működési köre kiszélesbbit- 
tetnék, ami nemcsak nagy munkasza
porulattal, de nagy költséggel is járna 
és a pénzintézetek áltál befizetendő ka
marai illetékek jövőben nem volnának 
a kamara általános kereskedelmi és 
ipari célokat szolgáló működése érde
kében felhasználhatók, hanem a külön 
hitelosztály rendelkezésére lennének bo- 
csájtandók.

Már ezen egyetlen körülmény is fel
tétlenül szükségessé teszi a kereske
delmi és iparkamarára nézve, hogy a 
pénzintézeti reform ügyével behatóan 
foglalkozzanak, nevezetesen értekezletre 
hívják egybe a területükön székelő 
pénzintézeteket, a reform terv fent érin
tett és egyéb lényeges pontjainak be
ható megvitatása végett. De kötelessé
gük volna a kamaráknak ily értekez
letek egybehivása azért is, mert mint 
a besztercebányai értekezleten igen he
lyesen kiemelték, a pénzintézetek ügye, 
illetve a hitelügy, főfontosságu kereske
delmi és iparügyi kérdés. E kérdéssel 
tehát a kereskedelmi kamaráknak állan
dóan foglalkozniok kellene, de foglal 
kozniok kellene különösen most, midőn 
a pénzintézetek reformjának nagy kér
dése előtérbe lépett. A pénzintézetek 
kamarai illetékek címén jelentékeny ösz- 
szegekkel járulnak a kamarák költsé
geinek fedezéséhez, ezen hozzájárulással 
szemben azonban az ellenszolgáltatás 
rendkívül csekély. Legalább annyit ok 
vétlenül elvárhatnának a pénzintézetek 
az egyes kamaráktól, hogy a reform
terv megvitatása végett a területükön 
székelő pénzintézeteket, melyeknek más 
közvetitő közegük nincs, egy-egy érte
kezletre egybehívják. Oly csekély mun
kát s oly kJ vés költséget igényel en
nek a kötelességnek teljesítése, hogy 
annak elmulasztása valóban alig okada- 
tolható.

A miskolci és besztercebányai keres
kedelmi iparkamarák elismerést érdemlő 
jó példával jártak elől. Értekezletre hív
ták egybe a területűken székelő pénz
intézeteket és ekként azoknak a reform
terv megvitatására alkalmat nyújtván, e 
terv értéke felől a kamara vezéregyéni
ségei is kellő információt nyertek. A 
többi kamara mindeddig nem követte

ezt a példát, sőt a kassai kereskedelmi 
és iparkamara a pénzintézeti értekezlet 
egybehivása végett hozzá intézett felhí
vásomra, melyben kétségkívül a kamara 
területén fennálló pénzintézetek óhajtá
sának adtam kifejezést, egyenesen el- 
utasitólag válaszolt.

(A levélben megemlíti a keieskedelmi 
és iparkamara, hogy a reformot tanul
mányozza.)

A kassai kamara tehát tanulmányozza 
a reformot; ez kétségkívül szép dolog, 
de hogyan tanulmányozza, ha a legil
letékesebb tényezők, a pénzintézetek 
véleményét nem óhajtja megismerni. A 
kamarának, ha éber figyelemmel szem
lélte volna az eseményeket, tudnia kel
lene, hogy ama nézete, hogy a refor
mot nem kell forszírozni, túlhaladott 
álláspont, valamint az is, hogy a vi
déki intézetek függetlenségét nem sza
bad a reformnak érinteni. A  reformot 
tényleg erősen forszírozzák és az a füg
getlenséget nagyon is érinti, ha tehát 
a kamarának ilyen reform nem kell, 
ha vidéki pénzintézetetek autonómiájá
nak megvédése érdekében sorompóba 
lépni szándékozik nem tehet okosabbat, 
mintha értekezletre hívja egybe a terü
letén székelő pénzintézeteket és azok 
véleményének érvényre emelését tűzi ki 
feladatává. Mert a kamara véleményét, 
valamint eddig nem kérték ki, úgy 
ezentúl sem fogják ez ügyben kikérni, 
szavának súlya, nyomatéba csak akkor 
lesz, ha az érdekelt pénzintézetek szak- 
véleményére hivatkozhatik.

Ezt ajánljuk mindazon kamarák figyel
mébe, melyek eddig ez ügyben semmit 
sem tettek. Ha pedig szavunk kiáltó 
szó marad a pusztában, a vidéki pénz
intézetek a reformterv megvitatása vé
gett, az illető kereskedelmi és iparka
mara kezdeményezése nélkül is, meg 
fogják tudni tartani értekezleteiket és 
képesek lesznek a nem megfelelő re
formtörekvések ellenében állást foglalni. 
De egyszersmint tisztában leszünk az
zal is, hogy mit várhatnak a pénzin
tézetek; általában a hitelügy, a kama
ráktól. Ennek tudatában ki kell majd 
terjesztenünk a reformmozgalmat azon 
irányba is, hogy megszabaduljunk azon 
terhes adótól, melyet ellenszolgáltatás 
nélkül a kereskedelmi és iparkamarák
ról szóló törvény a pénzintézetekre 
hárít.

Wetterschneider Miksa.

A P R Ó  R E G É N Y E K .

VIRTUS.
Irta: Thury Zoltán .

I. (1)
A mi fiatalságunk híres volt a nagy 

duhaj bálokról. Nem afféle közönséges 
táncok voltak azok, a milyet másfelé 
is produkál a tűzoltóság, meg a polgári 
egyesület, hanem egészen különleges 
sárvári bál, ahova messze földről eljöt
tek mulatni a könnyű lábú lányok. Be
leszédültek a táncba, elkábultak, része
gek lettek a muzsikától, csupa tűz lett 
az arca a leghalaványabbnak is, a le
génynép pedig kurjongatott, fölleget 
taposott föl a padlóból, por volt az 
egész nagy szála föl a padozatig, a 
melyben elkeveredtek a párok s csak 
úgy ki-ki fordultak belőle a szomszéd 
szobákba, mintha a forgószél kavargása 
dobta volna ki őket magából. Hogy 
tovább dicsekedjem a hírességünkkel, 
ezek azok a bálok, ahol az egyik banda 
arra vár, amig kidül a másik, hogy a 
helyébe álljon s aztán újra fölváltják 
egymást, mert az urak bírják akár há
rom nap és három éjszaka egy huzam- 
ban, a cigány kezéből pedig a sok friss 
után kiesik a vonó. Itt kerülnek Össze 
sok jó táncu legények sok jó táncu 
lányokkal az egész hosszú táncra, ami 
a bál után következik s vénségben 
végződik s itt ismerkedett meg Ger- 
benczey Pál, a világ lumpja Heves Mar
gittal, a kinek az apja pedig az utóbbi 
időben maga volt a józanság, ámbátor

hogy fiatal esztendeiből sok emléket 
beszélnek a vénebb emberek a behaji- 
gált tükrökről és a csapatonkint lenya
kazott borosüvegekről, a melyeket as 
ifjú Heves György ur küldött át a más
világra egy-egy pillanatában.

Szóval, a fiú nem illett bele a Heves
családba. Az öreg dühbe jött, ha csak 
hallott is a dologról.

— Mit? Az a korhely akarja a Mar- 
gitot. Az éjjel is reggelre virradt a ci
gány mellett. Ilyen mulatós urfi nekem 
nem kell. Nem kell, ha mondom . . .

Az üreg asszony engedékenyebb volt. 
Azt mondta hogy nem illik ilyen hebe
hurgyán kimondani, hogy igy vagy úgy. 
Vannak emberek, akik hajdanában szin
tén éppen ilyen nagy korhelyek valá- 
nak s azért mégis jutott nekik feleség. 
Aztán meg mit csináljon a szegény fiú. 
Iszik, ha bosszantják . . .

— Ki bosszantja? Csak nem én? A 
miért nem dobom oda neki a leányt?

— Nem azért mondom, csakhogy 
hát elkeseredik szegény.

Az öreg Heves pedig nem engedett 
és igy esett meg az a skandalum, ami 
egy következő bált egészen tönkre tett, 
ne rójja föl az isten ezt bünül a fiata
loknak.

Az urak a szomszéd szobában ittak 
vagy tizennégy asztalnál. Közben né
mely asztalon kártyáztak is, de azért 
inkább a borban volt túlnyomó a mu
latság. Heves György ur több tekinté
lyes és mindig nagyon józan életű pol
gárral poharazotl, mig távollabb, a har
madik asztalnál a lumpok kocintgattak. 
Ezek közt volt az öreg Gerbenczey is. 
A két vén ember csak lopva pislogott 
át egymásra s ha rajta kapták egymást 
azon, hogy oda-oda pillantgatnak a 
másik asztal felé, hirtelen elkapták a 
fejüket s rettenetes mogorván bámul
ták meg maguk előtt az asztalt.

Az a fráter, úgy látszik, haragot tart 
velem, a mióta a fiának kiadtam az 
utat — mondta mogorván — hanem 
hát csak tessék. Ha volna egy csöpp 
becsület benne, idejönne, aztán mon
dana az embernek egy-két jó szót Úgy 
tán mennénk valamire. Én ugyan nem 
sokra becsülöm a karakterét, hanem 
széretem a barátságot.

(Folytatása következik.)

Legújabb.
Lapunk zártakor értesülünk ar

ról, hogy vármegyénk területén a 
Tapoly és Ondóvá összefolyásánál 
Szürnyeg mellett levő, a megda
gadt viz az országúton fekvő ál
lami hidat elsodorta. A szürnye- 
giek sürgős intézkedések végett 
ma itt vannak az alispánnál.

A szerkesztőség üzenete:
Páriába utazó. Az »Alliance Francaise de Bu

dapest* a Royal nagyszállóban van. Ott min
den esetre tájékozni fogiák önt, csak tessék 
oda fordulni.

F. M. Kiszte. A készletek a pénzügyőröknél 
jelentendők be megadóztatásul. A bemutatás 
a háziasszony és a házigazda dolga. Csak férfi 
vendégeknek mutatkőzhatik be önmaga.

Kis leány. A vőlegénye biztosan tudakolja 
maid a harag okát és akkor megmondhatja. 
Küldje vissza felbontatlanul. Ha csak a szivecs- 
kéje nem súgja az ellenkezőjét.

L B. Beregszász. Ha ön hallja, hogy as as 
ember önről társaságokban koholt rosssakat 
beszél és ön t következetesen mindenütt 
csolja: tessék a legkomolyabban felszólítani őt 
arra. hogyha erről még egyszer tudomást vess : 
akkor szigorúbb eszközökhöz fog nyúlni, hogy 
ettől a kedvét elvegye. 2. Az a felolvasás féle: 
Embersscretet és jótékonyság, megjelent as 
1888. évi Magyar Szalonban, irta: Hevessi Jó
zsef.

Előfizető Patak. A levélre az a megjegyzé
sünk, hogy pályáját semmi oka sincs elhagyni, 
mert ezen a téren épp úgy boldogulhat, mint 
az esetben, ha a másik szakra lépne . . .

Nem közölhetők. Jaj be hangos . . . Kuko
rica, fosztoka . . .

Kiadja:

A S Z E R K E S Z  T Ő SÉ G .
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Ez pedig onnan van, hogy az apa 
fiai közül kiválasztja azt, kit legalkal
masabbnak tart arra, hogy egykor üz
letutódja legyen s azt beavatja az ipar 
és kereskedelem minden legkisebb és 
legnagyobb mozzanatába, úgy, hogy ha 
elközelg az idő, amikor neki le kell 
számolni az örök biró előtt, nyugodtan 
hajtja fejét örökálomra, mert tudja, hogy 
családja exisztenciája biztosítva van fia 
révén.

Am ezt a mi kereskedőink és ipa
rosaink nem tudják megérteni egészen, 
de magában a társadalomban is van 
hiba, mert ez a szó: iparos, még most 
is olyan idegenül hangzik az úgyneve
zett jobb körökben, hogy az emberek 
nem merik fiaikat e pályára küldeni, 
csakis azokat adják iparosnak, kik vagy 
nagyon gyenge felfogásuknál, vagy rossz 
akaratuknál fogva egyáltalán nem vol
tak iskoláztathatók. Hát kérem az nagy 
hiba, mert hiszen iparosnak is csak az 
válik be, ki szellemileg mégis valamely 
.magasabb nívón áll.

Hiszen ott is csak az képes boldo
gulni, ki a kézügyesség mellett egyút
tal szellemi ügyességgel is bir.

De ha megfigyeljük ezeket az úgy
nevezett tudományos pályákat, azt ta 
pasztaljuk, hogy ma már minden ilyen 
állásra pályázó van, mint utas egy na
gyobb vasúti állomáson.

De ha meggondoljuk azt, hogy egy 
fiatal ember még csak fizetéses gya
kornokká lesz is, négy-ötezer forintjába 
kerül szüleinek, s ha meggondoljuk azt, 
hogy ezt a négy-ötezer forintot annak 
a fiatal embernek adjuk, kire azt azért 
nem költöttük, 'mert az mint iparos, 
már 14 éves korában fenntartotta ma
gát, mily hatalmas üzletet nyithat az 
ezzel a tőkével.

Ezeket meggondolva, nem helye
sebb-e azt a fiút, ki valamely iparág, 
vagy a kereskedés iránt hajlammal bir, 
ezen pályák valamelyikére adni, mint 
nagyon szegény »úrrá« tenni csak azért, 
hogy a foglalkozása ne legyen keres
kedő vagy iparos ?

És ázt kérdem: van-e függetlenebb 
eleme a társadalomnak a kereskedőnél, 
vagy iparosnál? Nincs. Hiszen ez az 
>urt, mig a hivatalnok, ha valemely 
hivatal főnökévé lesz, kenyerének a ja
vát már megette, holott az az iparos, 
kinek esetleg egy pár ezer forintja van, 
üzletet nyitva, mint 24—25 éves fiatal 
ember függetlenebb annál az 50—55 éves 
hivatalfőnöknél.

Most, mikor a diákok az év végén 
hazajönnek, gondolja meg sok szülő ezt 
a dolgot, különösen azok, kik óriási

látta, amint a gyöngynyakékre mutatott 
és bámulta azt, hallotta azt is, a mint 
sóhajtva mondta kísérőjének :

— Csodaszép, csak kár, hogy olyan 
drága!

A szerencsétlen ember ekkor arra a 
gondolatra jött, hogy ellopja az ékszert 
s a nőnek ajándékozza, kit annyira 
szeret.

A lapok napról-napra uj dolgokat ír
tak erről a regényes szerelmi és lopási 
históriáról, és a képes lapok közölték 
az arcképét. Nos, szép nem volt, sőt 
azt lehetett állítani, hogy nagyon ostoba 
ember benyomását teszi. — O azonban, 
e szenzáció hősnője nővérei között a 
legszivből jövőbb irigylés tárgya volt.

Felvirradt a végtárgyalás napja; a 
tárgyaló terem színházi nézőtérhez ha
sonlított valamely szenzációs premiére 
estéjén. A hölgyek voltak többségben s 
olyan díszesen voltak öltözködve, mint 
csak a színházakban vagy a Derby fut
tatáson szoktak. Pedig nagyon nehéz 
volt a tompaelméjü Heros iránt lelke
sülni, de a mint a főtanu. Rosavenes 
báróné, a tanuk korlátjánál megjelent, 
a csodálkozás moraja zúgott végig a 
hallgatóság közt.

A szép asszony stillszerü toilettet 
választott ez alkalomra. Nagyon előke
lőt, de egyszerűt. Éppen semmi ékszer, 
a legkisebb darab is kegyetlenség lett 
volna a szegény vádlottal szemben. Egy , 
sötét ruha — nem fekete, mint valami |

áldazatok árán tudjak csak fiaikat, úgy
szólván tologatni az iskolákon át, kik
nek gyermekei, illetve fiai még elég 
fiatalok arra, hogy iparosokká legye
nek.

A munka nem szégyen s ezt a kül
földi államok már régen elismerték, 
mert ott az iparos vagy kereskedő ép
pen oly helyet tölt be a társadalom
ban, mint bárki, vagy bármely hivatal
nok. De szükség van ám arra is, hogy 
iparosaink is azokhoz mérten művelőd
jenek, mert hiszen ma már alig van 
egy-kettő közöttük, kik az általános 
műveltség szabályainak meg nem felel
nek.

De hazafisági szempotból is fontos 
ez az ügy, mert csakis az ügyes és ér
telmes, okos és müveit iparosok képe
sek egyedül az állam iparát odafejlesz
teni, hol a nyugati államok ipara áll.

Gazdagnak pedig csakis az az or
szág nevezhető, amelynek kifejlett ipara 
és kiterjedt kereskedelme van.

H Í R E K .

— Esteli és éjjeli kaland, — 
vagy séta a legsötétebb és legvadabb 

Afrikában.
(Egy városi polgár vendégével esti sé

tára indul).
Vendég : Hát kérem ez mindig igy 

van itt? Én tegnap este is borzasztó 
sötét esős időben mentem volna a la
kásomra ha ugyan ezt menésnek ne
vezhetem, mert csak bandukolhattam. 
Azt hallom, hogy itt villamos világítás 
is volna? . . .

A polgár: Volna, volna . . .
Vendég: Ha nem sérteném polgári 

önérzetét, hát azután mire valók volná
nak azok a villamos iv és izzó lám
pák . . .

A polgár: Arra, hogy világítsanak. 
. . .  De kérem itten ám csak akkor 
világítanak, a mikor a holdvilág nem 
süt . . . (Menydörög).

Vendég: (Csodálkozva) Igenl És mi
lyen naptár szerint rendezik be ezt a 
világítási óraművet . . . (Egy pocso
lyába lép, a viz szerte-fröcscsen mind
kettő ruháján).

A polgár: Azt hiszem a lőcsei naptár 
szerint . . . Szeretik a sejtelmeset, azu
tán meg nem is volna helyén való, hogy 
a szerelmes párok enyelgéseit meg
zaklassuk ilyenkor. (Távolról kődobás 
és női sikoly hallatszik.)

A vendég és a polgár: (Figyelnek.

gyászöltöny, de szelíden enyhébb árnya
latban, mely teljesen illett a helyzethez; 
és a hang fölött is könnyű fátyol lát
szott elterülni.

A bárónő bizonyos meghatottsággal 
tette meg a vallomását; sohasem látta 
a vádlottat, vagy helyesebben, soha
sem vette őt észre. Meglehet, hogy két 
év előtt nála dolgozott, és tény, hogy 
azt ainegjegyzést tette az ékszerbolt 
előtt. Mennyire bánja most! Ki hitte 
volna, hogy ilyen következményei lesz
nek! Megindult szavakkal kért elnézést 
a vádlott számára s e közben még egy 
köny is csillogott a szempilláján. A ta
núnak nagy sikere volt, melyet legjobb 
barátnői irigyelték tőle.

— Nos, meg van elégedve 1 kérdezte 
az nap este Cerigny ur Rosavenes bá
rónőtől.

— Teljesen, felelte az. Azt nagyon 
szépen rendezte. Kitaláltam? A tolvaj 
sohasem látott engemet és ön a védő
ügyvéd közvetítésével s egyéb csengő 
rábeszélési fortélylyal bírta őt rá, hogy 
ezt a históriát a betörés magyarázá
sául előadja.

— És ha valóban kitalálta ? Akkor ?
Nos, akkor én is megtartom a sza

vamat, nevetett a bárónő s mindkét 
kezét oda nyújtotta Cerigny bárónak.

Hirtelen zaj keletkezik. Rendőrök sí
polnak, egy ártatlan urat láncra vernek 
a rendőrök, birkózás, lárma, több ab
lakból éjjeli borzas fejek bújnak elő, 
általános botrány.)

Tisztviselő: (Nagy zajjal) Rendőr ne 
bocsássa . . . Zárja le . . . csukja le

Egy fiatal ember: Kérem én nem 
tettem semmit, bocsássanak! . . .

Tisztviselő; Hallgasson . . .
A polgár: (közbelép) Mi az kérem 1 

(A háttérben a falnál egy nő ájuldozik.)
Tisztviselő : Nugodtan sétálgatok höl

gyemmel a sötétben a legboldogabb 
nyugalommal haladunk egymás mellett 
. . . egyszerre ez a csendháborító itt 
kővel dobál meg . . . csak nem fogom 
őt kenyérrel visszadobni , . . becsuka- 
tom . . .

Egy ifjú: (előlép a sötétből.) Ne bánt
sák, én dobtam a követ . . . (A drá
mai tetőpontból majdnem a katasztrófa 
felé közeledünk, a tisztviselő olyan moz
dulatot tesz, mint mikor egy bősz apa fiát 
akarná megbüntetni, de lehanyatlik 
keze) . . .

Tisztviselő: Nem igaz . . . nem igaz.
. . . Rendőr ez itt a bűnös . . . mars 
a dutyiba . . .

Egy fiatal ember: (Összeüti a ren
dőrök fejét, eliramlik, rendőrök dülön- 
göznek, pár pillanat múlva a vendég 
és polgár egyedül)

Vendég: (Kérdőleg tekint á polgárra.)
A polgár: Azt akarja kérdezni: mi 

ez? Ön csodálkozik rajta én nem. Ren
dőri brutalitás: gondolja Ön.

Vendég: Annak éppen nem monda
nám, az az ifjú hamar elbánt azzal a 
két rendőrrel . . .

A polgár: Lássa kérem ez egy kiŝ  
éjjeli színjáték volt, ilyeket szokott ez 
az ur rendezni hébe korba. Egyszer 
beüti a pékek boltját egy kis ropogós 
császárzsemlyére vágyik, másszor pedig 
ilyes jeleneteket csinál . . .

Vendég: De hát minek ehhez a sö
tétség . . .

A polgár: Nagyon egyszerű! Nem 
szivesen látja, ha megtudják, hogy ki
vel sétál . . . elvégre is a szerelmi öm
lengések . . .

Vendég: (beleütődik valakibe) Igen? 
A szerelmi ömlengések.

A polgár : Igen! A szerelmi ömlen
gések a sötétben kellemesebbek . . .

Vendég: Kérem: hát mi köze a vá
rosnak a szerelmi ömlengésekhez . . .

A polgár: . . . a városnak, mint olyan
nak kevés hozzá a köze, de hát tetszik 
már azt tudni, nem avatkozhatunk min
den tisztviselő egyéni gusztusába . . .

Vendég: A világért sem, de világí
tani azért lehet, mert utóvégre is azt 
fogom hinni, hogy ezek a villaindrótok 
csak azért függenek itten, hogy az ilyen 
csendháborítók agyát a nappali munká
hoz megvilágítsák . . . (Lassankint ki
derül. Egy felhő mellől éjjel 11 órakor 
előbujik a hold.)

— Trefort emlékezete Homonnán. A
homonnai polgári és felső kereskedelmi 
iskola Trefort-köre gránit-táblával jelölte 
meg Trefort Ágoston, Magyarország 
volt kultuszminiszterének szülőházát. Az 
emléktábla leleplezési ünnepélye e hó
29-én délelőtt lesz. Az ünnepélyen Tre
fort Ágoston rokonsága köréből Szalay 
Imre, a Nemzeti Muzeum igazgatója és 
Trefort két unokája: Szalay Gábor és 
gróf Batthyányi Károly jelennek meg. 
Áz Akadémia Ballagi Gézával képvisel
teti magát és koszorút helyez az emlék
táblára.

— Ezredgyakorlatok. E hó végével 
— mint egy egri újság írja — az egri 
és a miskolci honvédség Kassa felé 
tart, hol az ezredgyakorlatok színhelye 
lesz.

— A kassai református egyház ün
nepe. Kun Bertalan, a tiszáninneni ref. 
egyházkerület püspöke, mint már em
lítettük, szombaton Kassára érkezet. Ez 
alkalomból vasárnap lélekemelő ünnep 
színhelye volt az ottani református temp
lom. Az isteni tisztelet alatt az agg 
püspök megható beszédet intézett a I

templomot zsúfolásig megtöltő hívekhez. 
Révész Kálmán lelkész pedig nagy vo
násokban az egyház száz éves történe- 
ténetét vázolta. Az istenitisztelet után 
egyházi közgyűlés volt, a melyen Gön- 
czy Gábor segédlelkész egy 1799. ju
nius 24-én felvett egyházlátogatási jegy
zőkönyvet olvasta fel, a mely élénken 
világítja meg a kassai református egy
ház száz év előtti állapotát. Kitűnt, 
hogy akkor csak kétszáz lelket számlált 
az eklézsia, mig néhány évvel később 
már másfélezer híve és 36.000 forint 
vagyona volt ott a református egyház
nak. Délben bankett volt a Schalkház 
szállóban, amelyen Kassa város egész 
intelligenciája vett részt.

— Színtársulat Sátoralja-Ujhelyben. 
A szinügyi bizottság ez év október és 
november havára kiadni véleményezte 
a színházat Kunhegyi Miklós színigaz
gatónak, oly feltétel alatt, hogy az igaz
gató tartozik a társulat névsorát szep
tember hó elsejéig a bizottsághoz be
terjeszteni. A műsort két hetenként át
nézi a bizottság, valamint a helyárakat 
is ellenőrizni kívánja.

— A sárospataki főiskolában a jövő 
1899—1900-ik iskolai tanévben az aka
démiai és közigazgatói tisztet: Dr. Zsin
dely István jogtanár fogja betölteni. A 
prorector: Radácsi György, Dékánok 
lesznek: Novák Lajos a theologiai, Dr. 
Finkey József a jogi karon. A széniori 
állásra: Jósvay Dénes, a theologiai se
gédtanári és az alkönyvtárnoki állásra 
pedig Antalfy László választatott meg.

— A gróf Hadik gyermekek gyilkosa.
Gróf Hadik János gyermekei ellen el
követett gyilkosság bűntettével vádolt 
Heintz Laura felebbezése folytán a kas
sai kir. Ítélőtábla f. hó 19-én tartott 
tanácsülésében helybenhagyta a bereg
szászi kir. törvényszék azon végzését, 
melylyel nevezett vádlottnak vizsgálati 
fogságban hagyását rendelte el.

— Mulatság Erdő-Bényón. Egy idő
óta nagy hire kelt hét vármegyében az 
erdő-bényei vigalmaknak. Nem szólok 
az Anna-bálokról, azókról tudjuk, hogy 
siker dolgában igen elől járnak. Csak 
éppen azokat a gyakori kirándulásokat 
említem, a melyeken azután pezsgő 
kedvvel, cigányszó mellett, tánc és vig 
hangulat közepette olvad át az éjszaká
ból a lilaszinü hajnalba. Az utolsó erdő- 
bényei mulatságon a sárospataki ev. 
ref. főiskola ifjúsága e hó 24-én való
ságos hangversenynyel fűszerezte az 
utolsó erdőbényei vig murit. A vacsora 
és táncmulatság előtt élénk tartalmú 
műsorral kitünően sikerült estélyt ren
deztek, a melyen a főiskolai énekkar 
lelkes indulója, Nagy Béla szép szava
lata nyitotta meg a hangversenyt. Az
után Piskóty Ferenc remek énekszóló
ját, Izsépi Zoltán ur pompásan előadott 
monológját élvezte a szép számú kö
zönség. Végül a »Nebántsvirág* ope
retté részlet és a »Falu végén kurta 
korcsma* kitűnő hegedű és énekelő
adás zárta be a változatos műsort. Va
csora után táncra perdült az ifjúság 
és másnap reggelig húzta a cigány sza
kadatlan.

A jelenvolt hölgyek közül tudósí
tónknak a következőket sikerült föl- 
jegyezni;

Adriányi Elza, Adriányi Olga, Ad
riányi Kálmánné, Búza Boriska, Cons- 
tantin Lally, Constantin Myra, Cons- 
tantin Ottóné (Tolcsva), Éva Lajosné 
(Liszka), Hammersberg Elza, Ham- 
mersberg Miklósné (Budapest), Dr. 
Kun Zoltánná (Patak), Mezőssy Olga 
(Uj-Fehértó), Szabó Irén, Szabó Ist
vánná (Liszka), Trstyánszky Károlyné 
(Patak).

— Ötvenöt uj ezred. A császári és 
királyi gyalogezredek úgy vannak ez 
időszerint Ausztria-Magyarországon szer
vezve, hogy egy-egy regiment négy 
zászlóaljból áll. Most a hadügyminisz
tériumban az a terv merült fel, hogy 
a gyalogezredektől egy-egy zászlóaljat
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A napokban megkezdi
a „V5rö$-ökör“ épületében felállított

GRAND CIRQUE
AMERIKÁN

a magasabb lóidomitás, műlovaglás, crőmüvészet, torná
szat, sodrony-járás, ballet- és nemzeti tánezok, valamint 

némaképlet köréből.

Szünetek alatt a társulat a magyar, német és angol bohóczai 
mulattatják a n. é. közönséget.

Számos látogatást kér
tisztelettel

Schwarz Adolf
mülovarkör igazgató!

>oooooooooooo<
Értesítés.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy

női és férfi-ruha üzletemet
a volt Kelner József fia ezég üzlethelyisé

gébe
áthelyezem,

s azt a mai kor igényeinek teljesen megfelelőleg berendezem.
A n. é. közönség további pártfogásáért esedezve, 

maradtam
Kiváló tisztelettel

WESSELY MÓR.
férfi ruhák mérték utáni készítését a Ugjutányosabb árak 

mellett eszközlöm. 4—6

Ha szép kenyeret vagy 
süteményt akar ön, kérjen

40—50 deka búzaliszthez 5 krajezá-rért 2 dekagramm

„ S t e l l a . "  sütőportj
mely jobb minden bécsi gyártmánynál.

! Kapható Sátoralja-Ujheiyben: Bilanovits István, Szentgyörgyi Vilmos 5 
Malártsik György, Klein Albert, Klein Géza, Behyna Testv., Hazai \ 
Adolf, Klein Henrik, Fischer Hani, Glüeh Samu, Grünbaum Márk- r‘ 
kusz és Lichteinstein Adolf urak kereskedésében. 40

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s .

Ö Fensége Salvator Lipót föherczeg udvarme9teri hivatala.
u Általános Asbestáru-gyár.
Ó császári és királyi Fensége .^alvator Lipót Föherczeg rendkívül meg van elé

gedve az asbesttalppal bélelt czipőkkel. Ó Fensége hosszabb gyalog kiránduláson használta 
e czipőket és érezte, hogy lábai nem fáradtak úgy el, mint más közönséges czipőknél. 
Küldök egy pár vadász czipőt, hogy annak a mintájára készítsenek másikat asbesttalp- 
béléssel, ugyanannál a ezipésznél s aztán küldjék ide.

Hisszük, hogy e vadászczipök ép oly jók lesznek és ép oly megfelelők, a mint 
megfelelők voltak a szalonczipők.

Zágráb, 1898. julius hó 8-án. KRAHL, huszárkapitány.

Magyarország volt miniszterelnöke, a közigazgatási bíróság elnöke, a követke 
zőket irja:

Tisztelt Doktor ur !
Az asbestbetéti czipök kitünöeknek bizonyultak, szilárdan és puhán  ̂ járok ; 

megszűnt minden lábfájásom, úgy hogy — azt hiszem — lábbajom semmi további or
voslást nem igényel.

Szives tanácsát köszöni
Dánoson, 1897. évi szeptember 17-én tisztelő liive

WEKERLE SÁNDOR-

N i n c s  t ö b b é  l á b f á j á s ! ^

Óvjuk lábainkat hidegtől,
nedvességtől és meghűléstől.

Sem tyúkszem, 9em izzadós láb, sem bör- 
keményedés, sem lábdaganat,sem lábégós.

Rövid idei viselés után megkönnyebbül a járása annak, ki 
czipőjét dr. Hőgye8-féle, az egész világon szabadalmazott 

asbesttalpbéléssel látja el.

Kettősvastagságu 1 írt 20 kr., egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr,»
gyermekeknek fele.

Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizonyija, hogy a CS. és klr. közös 
hadseregnek és a m. klr. honvédségnek eddig 22.500 pár szállíttatott.

Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a pénz elŐleges beküldése mellett. Felvilágosí
tások, prospectusok és köszönetnyilvánítások ingyen.

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Asbestáru-gyár

8 -  52 részvénytársaság
Budapest VI. Sziv-utcza 18.

Egyedüli elárusító raktár Klein Zsigmond „Kedvencz áruháza” S.-a.-Ujhely 
Rákoczy-utcza 775.

N yom tatott Landesm ann M iksa ós T á rs a  gyorssajtóján Sátoralja-U jhely.

Értesítés
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 

hozni, hogy S.-a.-Uj hely ben a Weckerle-téren fekvő, s a

„'tf’örös ő f í ö r f í ö z

korcsm a- és vendéglő-helyiségem et
a kor igényeinek megfelelően átalakitottam s megnagyobbítottam.

Üzletemnél az ú jonnan  létesített k itűnő  m agyar
konyha  kezelésével saját felügyeletem mellett Réder József 
jó hírnevű volt budafoki vendéglőst bíztam meg, ki
hideg- és meleg ételekkel, kitűnő s természetes borok- és 
egyéb italokkal a napnak bármely órájában a m. t. kö
zönség rendelkezésére áll.

Boraim természetes, jó minőségéért szavatolok. 
C a n k ó b o r  l i t e r j © 4 0  k r ,  k ö v e s d i  a s z 
t a l i b o r  5 0  k i ' ,  őrös és szomorodni borok minő- I 
ség szerint igen jutányosán számitattnak.

frissen csapolt Koronasöröm versenyen /elöl áll.
Üzletemet a m. t. közönség pártfogásába alánlva vagyok

2 — 6  tisztelettel )eutsch Simon.

Hericz Sándor I  Hirdetések I
kocsigyártó és czim festő I j i  közzétételére legalkalmasabb j|k

műhelyében w  Zemplénvármegyének
2 tanuló felvétetik | Jj legelterjedtebb lapja a |K 

esetleg vidéki is. | |  „felsőmagyar#szági-3{irlap.“ | |
S.-a.-Uj hely, 1899. jun. 28. : . __  ___ r:_ __
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