
Második év. 55. szám. Sátoralja-Ujhely, 1899. Szerda, julius 12.

Előfizetési ár: egész évre 5 frt, félévre 2.50. negyedévre 1.25 
Egyes szám ára 5 kr

K,adóhivatal: Landesmann MUsa és Társánál, Wekerle-tér 502.
H irdetéseket a legju t& nyosabb árban köziünk.

Asszony-gyűlés.
Debrcczcn julius 1.

(U.A.) Az európai élet koncertjének 
zajába belevegyül most az asszo
nyok zsivaja is. A világ minden 
részéből a londoni Westminster 
Thuan Hallban gyülekeztek a nők, 
hogy megvitassák a nők helyzetét 
és a maguk tehetségével és ere
jével is kivegyék részüket a tár
sadalom átalakulásának nagy mun
kájából. Azt írják, ezer indítvány 
fekszik az elnök asztalán. Mig ezt 
az indítványt egytől-egyig letár
gyalják a leányok nagyanyák lesz
nek, a nagyanyák pedig ősanyák. 
A roppant sok indítvány nem csök
kentheti e gyűlés jelentőségének 
komolyságát, de magyarázza lélek
tani motívumait. A nő ugyanis 
azon a címen, hogy ő a tűzhely 
őrangyala, évezredeken át tisztán 
a férfitől függött. Az utóbbi idő- j 
ben, két kézzel bontja le a tűzhely 
falait, nem azért, hogy megváljék j 
a tűzhelytől, de azért, hogy ne 
csak rabja, de sorsa szerint eset
leg őre is tudjon annak lenni, 
mohón igyekszik érvényesülni. A 
tettvágy, mely benne van Isten 
minden teremtésében, egyszerre 
tör ki és lázas türelmetlenséggel 
le akar rombolni sok korlátot, 
össze akar törni sok békót, mely 
eddig csak szűk korlátok közzé 
szorította léteiét. A nő sorsa ed- j 
dig a férfi kezében nyugodott 
Avval, hogy néhány kereseti fór-

T  Á  R  C  A .
Mezei Ernő verseiből.

Tenger és szerelem.*)
A szél nyargal a tengeren
S versenyt vele rohan a hab,
Szivemhez szól a végtelen
S egy régi álom szárnyra kap.

Száll, száll ő is. Hova, hova?
Csak vonja a kék messzeség;
Valahol van egy kis szoba,
Ott összeér a föld s az ég.

Turista-látomány.
A nap kisüt. A felhők elvonulnak. 
Nedves csillámtól tündöklik a gyep.
S az ázott fákról amint lassan hullnak, 
Szint játszó gyöngygyé válik cseppre- 

cscpp.]
Most indulok, hogy estig messze érjek. 
Hajh kedves még a világ igy gyalog, 
Udénvágyóvá lesz a fásult lélek,
S vig kocsmán, jó vacsorán andalog.
I logy mély csöndjével rám borul az erdő, 
S helyenként lassan lépni készt a sár, 
A keresztutról im egy ifjú delnő 
befordul s tőlem két lépésre jár.
Egyszerre megfog különös igézet,
Lengő lomb közt mi mesés látomány !

* Szerzőnek ilyen cimü kiadatlan költemény 
gyűjteményéből

rást megnyitottak a nő előtt még 
nem lett önálló, még mindig vég- 
hetetlenül alárendelt állapotban 
maradt. Súlya, komoly tekintélye 
nem volt a férfi nélkül, ha maga 
is szerzi kenyerét, félembernek te
kintetik.

A Westminster Thuan Hallban 
mit tárgyalnak először az ezer in
dítvány közül, nem tudjuk. A zaj
ban hányán juthatnak szóhoz, há
nyán részesülnek a meghallgatás 
örömében, majd kiderül a lapok
ból. Ámde érezzük, hogy e gyű
lés akármilyen zavarosan kezdő
dik, mégis sok eszmét fog tisztázni 
a nők javára. Nem az excentrikus, 
tudákos nők javára, akik beteges 
képzelemmel mindenben azon részt 
akarják követelni az emberiség 
harcaiban, mint az erősebb nem, 
hanem azon nők javára, akik nem 
akarják elterelni a nőt örök ren
deltetésétől, a kik szükségesnek 
tartják ugyan, hogy a nőnek na
gyobb becse legyen, de legna
gyobb misszióját tovább is a tűz
hely körül látják. Nem azt akarják, 
hogy a nő okvetlenül cilinderben 
és szemüveggel járjon, de a töké
letesítésével igyekeznek ügyökön 
lenditeni. A nő tökéletessége az 
emberi társadalom tökéletességét 
jelentené Mert jól lehet a nő sorsa 
3 férfitől függ jogilag, mégis a nő 
neveli a férfit és később ő irá
nyítja életét.

Lady Aberdeenné, akinek az az 
épen nem irigylendő szerep jutott,

hogy a nemzetközi és nagyon né
pes női kongresszus fölött elnököl
jön, szintén azt az elvet vallja, 
hogy az asszonynak avval adnak 
minél nagyobb becset, ha arra ta
nítják, hogy minél jobb állampol
gárokat, és a társadalomnak mi
nél számbavehetőbb tényezőt ne
veljenek.

Az emberiségnek nem tesz szol
gálatot, aki olyan eszmékkel igyek
szik szaturálni a nőt, mely eszmék el- 
vonjáK tulajdonképeni hivatásától. 
Nagy dolgot csak egyesüléssel le
het véghez vinni. A munkában a 
nő nem válhat el a férfitől, a nő
nek a férfi mellett, az erősebb fél 
oltalma alatt, kell a dolgát intézni.

A londoni asszony-gyűlés célja 
nem lehet más, mint a nő-kérdés 
rendezésével, mely csak fokozatos 
fejlesztéssel érthető el, megkönnyi- 
teni a világrend szociális beosztá
sát. A nők neveléséről és a ma
gukra hagyott önálló, dolgozó nők 
helyzetének javításáról lehet szó 
és nem arról, hogy minden egyes 
nő ugyanolyan részt követelhes
sen politikai és társadalmi dolgok
ban, mint az c dolgokra teremtett 
erősebb nem. A dolgozó nőknek 
a megélhetés terén nyissanak meg 
minél több terrénumot, de az egyéb 
jogok megadásával csínján kell 
bánni. Számot kell vetni avval az 
örök igazsággal, melyet ez a pár 
szó fejez ki : Az asszony mindig 
asszony marad. Tehát sohasem le
het belőle más, mint asszony,

mert akkor elvész a varázsa a fér
fira nézve és ennek már az em
beriség mérhetetlen kárát vallaná. 
Ha újabb és nagyobb jogokat akar
nak biztosítani azon nők számára, 
a kik nem akarják életüket a fér
fihez kötni, akkor ezeket a nőket 
bele kell nevelni az önállóságba. 
Ez pedig még soká lesz. Addig 
sok generáció támad és pusztul 
el. Az emberiség pedig, mely most 
férfi és asszonyi részből áll, meg
szaporodnak az önálló, vagyis rea
lizmussal kifejezve : a meddő nők 
osztályával. Ezeknek talán alakul
hat úgy az egyéniségük, formá
lódhat úgy a lelkűk, hogy szellemi 
és fizikai erőben tényleg érnek el 
olyan fokot, hogy semmiben sem 
szorulnak a férfira és az emberi 
jogok révén minden emberi jog 
megilletheti őket.

Nincs arról tudomásunk, hogy 
a magyar nők is résztvennének a 
londoni asszonygyülésen. Magyar- 
országon ma még kevésbbé akut 
a nőkérdés, de idők múltán azzá 
válik. A proletárizmus szaporodik 
nálunk is, a házassági kedv csök
ken és a fő- és székvárosban sok 
ezer leány van arra utalva, hogy 
saját két kezével, vagy a tudásá
val biztosítsa léteiét. De a magyar 
nő lelkében nincs semmi foradalmi 
elem, ma még legalább nincs. A 
magyar nő büszke arra, hogy ma
gyar nő lehet és ennél díszesebb, 
szebb méltóságra nem vágyiic. — 
Nem türelmetlen, nem panaszkodó,

Mintha ót üdvözölné a természet,
S kéjes fuvalom kelne lábnyomán.
Két kézre Lgva leng fehér ruhája,
S kecsesen hajlik a karcsú alak.
Úgy tetszik szerteömlik finom bája 
S mégsem vegyülhet hozzá földsalak.
A ránduló vál oly kedves, negédes, 
Mint meglebben tömött ébenhaja; 
Átfutó hévtől oly kegyesen édes 
A nemes arcnak minden vonala.
Sötét szemének méla csillanása,
Mint a nyár csillagfényes éjjele.
A végtelent öleli pillantása, —
Érzem, befon az ábránd deleje.
S mennyit beszélnek a zárt ajkak, 
Emlékben együtt üdv és kárhozat. 
Nyoma az égő csóknak s lágy sóhajnak; 
Valami fájón boldog áldozat.
Tűnődöm, ki ez az erdei fantom?
A nagy városból nem száll-c velem? 
Nem hozzá csendült-e már régen lantom? 
Nem őt idézte sóvár sejtelem ?
Egy percre kigyul az elhamvadt álom, 
S fölzűgni érzem holt vágyak szelét. 
Egy percre ragyog régi ideálom,
Egy percre szebbnek tűnik föl a lét.
Egy percre csak! Egy perc után elválik, 
Hol egy tornyos kastélyhoz visz az ut, 
Óh, a ki igy követné mindhalálig, 
Bizton boldog mesék honába jut!
De elváltunk! Mint égi angyal szárnya, 
Már távolabb leng a fehér ruha,
Már elnyeli a fenyves sötét árnya,
Már eltűnt — s többé nem látom soha!

Regényes táj s rossz vége a regénynek! 
Az ábránd megront éltet s vacsorát, 
Be avas ize volt a pecsenyének,
S bosszúsan nyeltem Tirol rossz borát 

Zell am See, 1892.

A nagy Galeotto.
Hosszan, melegen reám nézett 
S pezsdült bennem a lét bora, 
Megszállt a szilaj, nagy igézet,
A szemnek, szívnek mámora.
Bűvös szépséghez, édes bájhoz 
Rang dísze a méltó keret.
S minden vonás lelket sugároz,
Mint festi művészképzelet.
Hogy még csak szemeink beszéltek, 
Hittem, a csoda itt fogan,
Egy lánggá gyűl két bolygó lélek, 
Egymásra lelve boldogan.
De mintha közkacaj felelne,
Hogy oly balgán mit is hiszek, 
Hallom, a pletyka kigyónyelve 
Körötte folyton mit sziszeg.
Nekem azt mondja finom lénye,
Mit oly kevély tűz áthevit,
Szivének lehet nagy regénye,
De szét nem szórja kincseit.
»Ali bizony! Nem vall éppen szentre, 
Hogy arca büszke kényt mutat,
Rég érti, a férfi mi gyenge,
Ezért a büszke öntudat.«
Merengőn bársonyos szemében 
Ki nem olvas hő álmokat?
»Az álma? Szivek versenyében 
Il *l nyerhet pénzt, tengersokat.

De mért látszik oly mélabásnak, 
Járása mért oly elveszett?
»Csak bágyadtsága kényes húsnak, 
Ha fűszeres az élvezet.«
Tündérképzet minden ruhája, 
ízlésén nincsen mi hamis.
»Szabó titkának van nagy ára,
Övé a testnek titka is.«
De hol van tisztessége őre,
Hisz védett bástya otthona?
»llejh nagy herceg ment ott előre,
S utána fényes katona.«
Ügy! Úgy! Hogy a szépség vonása 
Nemes tartalmat rejteget,
Csak a költő naiv benyomása,
A mit az élet kinevet.
A merre leng csipkés szoknyája, 
Nyomán ragyog a kövezet.
S mégis csak undok szenny uszálya, 
Mit az utcákon összeszed.
Mit tudom én, mikép Ítéljek,
Ebből mi igaz, nem igaz?
Érjen hozzá csak cseppnyi méreg,
S a mámor kelyhe színig az.
Ez örök pletyka csak mógborzaszt, 
Mint kéneső, ha egyre hull,
Rózsát, gyöngyöt mocsokká olvaszt, 
S minden szép ábránd beleful.
S mióta róla ezt hallottam,
Alig beszéltem bár vele,
1 la látom : kisértő hallottam,
S megüt a sir dohos szele.

Budapest, 1894.

Lapunk -V oldal.
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de minden viszonyok között a 
magyar nő szivének vele született 
nemességével tölti be helyét. A 
londoni asszony-gyűlés ma még 
közelebbről nem érint bennünket 
s csak mint világesemény érde
kelhet.

Az északkeleti színi szövetke
zet kérdéséhez.

S á to ra l ja -U jh e ly , ju l iu s  11.
Kunhegyi Miklós színigazgató a kö

vetkező levél közzétételére kért fel 
bennünket:

Nagyrabecsült szerkesztő Úr! A * Fel
sőmagyarországi Hírlap« f. évi 53-ik 
számának »Északkeleti színi szövetke
zet* címen irt vezércikke csak ma ke
rült kezemhez s mint első sorban ér
dekelt fél, mohó érdeklődéssel olvas
tam el. Első sorban hálás köszönettel 
adózom nemcsak a lelkes eszme fel
karolásáért, a szakértelemmel és ügy
szeretetté? megirt érdekes sorokért, me
lyek az egész magyar vidéki színészetet 
örömre hangolják: de köszönöm a cse
kély személyem iránt nyilvánult érdek
lődést és jó indulatot is. Nem szerény
telenségből, csak helyreigazításul — en
gedjen nagyrabecsült-szerkesztő ur, az 
»Audiatur et altéra pars* elvénél fogva 
is — néhány sort közzétennem. Ugyan
is nevezett cikkben azt is olvastam, hogy 
még nem volt alkalmam »nagyobb és 
határozottan teljes és jó társulat szer
vezésére*. Legyen szabad ezzel szem
ben jeleznem, hogy esztendők óta na
gyobb színházak élén állottam. Két évig 
a zombori, majd utóbb (az elmúlt télen) 
hat hónapos téli idényen keresztül a 
szatmári állandó színházak igazgatója 
voltam. Utolsó társulatom kebeléből szá
mos tag szerződött az ország első szín
házaihoz. Tőlem kapott Ke c s k e mé t  
művezető-rendezőt, hősszerelmest, szen
dét és buflfót. Pécs  primadonnát, ren
dezőt, buffot és énekesnőt, De br ec e n  
első baritont. Fe h é r v á r  tenort, Sz a 
badka  jellemszinészt, stb. Ilyen volt 
utolsó társulatom. Igaz, hogy az idei 
nyárra nem szervezkedtem túl erősen, 
miután kevés a jó nyári állomás s a téli 
idényre még nem volt színházam. E 
nyári társulattal utóbb M u n k á c s o n  
töltöttem hat hetet elismerés között, 
úgy hogy a város uj színházát a szin- 
ügyi bizottság egyhangúlag részemre 
véleményezte.

Társulatom júliusban nyári szünetet 
élvez, de nagy része a szünetről lemond
ván, arra kért; hogy júliusban is sze
rezzek számukra állomást. Ez időre 
Nagymihályban nyertem engedélyt s 
behoztam e müveit s jó hirü városkába 
együttmaradó részét társulatomnak. 
Szó sem lehet azonban arról, hogy a 
téli idényre októbertől kezdve a most 
Nagymihályban lévő társulattal működ
jem. Ez lehetetlenség volna. Van mó
dom az ajánlkozók hosszú sorában vá
logatni s remélem, hogy kerületem vá
rosainak müigényéhez mért testülettel 
fogok azokba bevonulhatni.

Addig is kérem szives és általam 
mindenkor nagyrabecsült jóindulatukat.

Vagyok hazafias üdvözlettel; nagyra
becsült Szerkesztő urnák kész szolgája: 
Kunhegyi Miklós, színigazgató.

Eddig Kunhegyi levele, a melyet a 
legnagyobb készséggel közlünk, már 
csak azért is, hogy az » É s z a k k e 
l e t i  s z i n i s z ö v e t k e z e t *  eszméje 
minél szélesebb körben keltsen érdek
lődést.

Erre nézve, mint örvendetes tényt 
említjük fel, hogy ez irányban megirt 
cikkünket eddig már az Ungváron meg
jelenő *Ung< egész terjedelmében át
vette és azt írja, hogy az »Északkeleti 
színi szövetkezett cim alatt egészséges 
és keresztülvitelre nagyon alkalmas esz
mét pendít meg a Sátoralja-Ujhelybcn 
megjelenő »Felsőmagyarországi Hírlap* 
e hó ö-én megjelent száma. A cikknek

tmimién sorával egyetértünk s mint vé
leményt a magunkévá tesszük.«

Kellemesen érint bennünket, hogy 
az északkeleti szini szövetkezet eszméje 
immár szélesebb körben keltett érdek
lődést.

Addig is, mig ennek a kérdésnek 
úgy adminisztratív, mint művészeti ol
dalúival részletesebben foglalkoznánk, 
tisztán Kunhegyi levelére vonatkozólag 
tartozunk kijelenteni azt, hogy ő ben
nünket félreértett. Mert mi éppen azt 
irtuk, (olvasva az e&ész mondatot), 
hogy: »Kunhegyi színigazgató kvalitá
sának még nem volt alkalma ily na
gyobb és határozottan teljes és jó tár
sulat szervezésére.« Milyen társulatot 
értünk mi az alatt az »ily* szó alatt, 
azt már kifejtettük előző cikkünkben. 
Éppen olyanokat, amelyekről Kunhegyi 
Írja, hogy utolsó társulata kebeléből 
»számos tag szerződött az ország első 
s/.inpadjaihoz.« Ilyen elsőrangú színpa
dot kell csinálni az »Északkeleti szini 
szövetkezet* négy színpadjából. Mert 
ha ez igy nem lesz, akkor már előre 
mondjuk: elhibázzák a szervezést.

Mi tehát csak azt mondtuk, a mit 
Kunhegyi is megerősít levelében. Mert 
ennek a társulatnak épp oly első ran
gúnak kell lenni, mint azoknak, a me
lyekhez Kunhegyi említett jobb erői 
szerződtek. Most neki éppen olyan jó 
erőket kell összeszedni, mint aminőket 
eddig átadott azoknak az övénél jobb 
társulatoknak. — Kecskemét, Fehérvár, 
Szabadka, Pécs és Debrecen városokat, 
mint tekintélyeket említi fel a levél.

Felsőmagyarország intelligenciája oly 
nívón mindig áll, mint ezek a városok, 
sőt éppen Eperjes, Munkács, Ungvár 
és Sátoralja-Ujhely, a szervezkedésre 
legalkalmasabb négy város intelligen
ciájának igen előnyösen ösmert neve 
van. Itt, teszem azt, határozottan jobb 
társulatra van szükség, mint éppen a 
»Délvidéki szini szövetkezet«-nél. Mert 
a felvidék intelligenciája nagyobb és 
erősebb igényekre tarthat jogot.

Cikkünkben Kunhegyi »kvalitásaic-ról 
szólunk és mikor ilyenről említés téte
tik, akkor mindenesetre bizalommal va
gyunk irányában — amint Írjuk is. De 
bizony ezzel a kérdéssel, mint Felső- 
magyarországnak mélyre ható és rend
kívül fontos kulturális kérdésével, hig
gadt meggondolással, nagy lelkiisme
rettel kell foglalkoznunk és ezen a té 
ren a kisebb vidéki városok és így mi 
is igen jó nevű színigazgatókkal szem
ben már keserű tapasztalatokat szerez
tünk. Erkölcsi kötelességünk tehát szi
gorúan, a vidéki gyenge mértéknél erő
sebb módon szólani a szövetkezeti ala
kuláshoz. Mert ha ez a szigorú művé
szeti szempontok figyelembe vétele nél
kül fog keresztül menni: akkor Össze
omlik mihamar. Nem fogja tudni lekötni 
ennek a sokat igénylő közönségnek 
figyelmét és ez örökös nehézségekbe 
és küzdelmekbe sodorja majd a társu
latot, ezt a szép eszmét pedig semmivé 
fogja tenni.

Mi örvendünk majd első sorban, ha 
Kunhegyi az eszmét győzelemre viheti, 
sőt — ismételjük —- előlegezzük is neki 
erre a bizalmat, de kritikai jogunk tel
jes épségbentartásával várjuk az ő te
vékenységét.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

— A választók névjegyzéke. Julius 
5-től a városházánál közszemlére van
nak kitéve az országgyűlési képviselő 
választók jövő évre szóló ideiglenes 
névjegyzékei s e hó lő-ig maradnak ott. 
Ettől már csak két nap választ el ben
nünket. A névjegyzék ellen saját sze
mélyét illetőleg bárki felszólalhat. A fel
szólalások julius hó 15-ig írásban adan
dók be és egy beadványba töb egyénre 
vonatkozó felszólalás is foglalható.

A kúriai birálkodásról szóló törvény 
értelmében az adóhátralék többé nem 
szolgálhat okul arra, hogy valaki a kép-

viselóválasztók névjegyzékébe föl ne vé
tessék.

Igen helyesen teszik a választók, ha 
e két nap alatt erősen résen lesznek 
és nemcsak a saját maguk, de ösmerő- 
seik nevének is utána néznek a név
jegyzékben, hogy még idejében meg
felelő intézkedésről gondoskodhassanak.

— Petőfi ünneplése. E hó 30 án lesz 
50. éve, hogy Petőfi Sándor meghalt a 
segesvári síkon. A nagy költő eltűné
sének 50. évfordulója alkalmából julius 
hó 31-én országos ünnepség lesz. Wlas- 
sics miniszter a kormány nevében ki
jelentette, bogy mindent meg fog tenni, 
ami által a Petőfi emlékünnepe méltóvá 
és országossá lehet. Minek itt ebben a 
rovatban Petőfi nagyságát ösmertetni: 
tudjuk, hogy abban a harcban, melyet 
a kulturnépek szellemi ereje viv egy
mással, az ő lángelméje, az ő édes da
lainak csengése biztosított nekünk elő
kelő helyet. Midőn a nemzet leborul 
az ő nagysága előtt: akkor önmagát 
tünteti ki, akkor saját lelkének nagysá
gát mutatja be az ország és a nagy
világ előtt. Petőfi ünneplésére megmoz
dult egy csapásra az egész ország: 
mindenfelől kapunk hirt, hogy várme
gyék, városok, egyesületek, társadalmi 
körök, ifjúság készül a haza halhatat
lan nagy fiának országos ünneplésére. 
Valósággal versenyre keltek: a földmi- 
vestől, munkástól kezdve a kormányig 
mindenki részt akar venni a haza leg
nagyobb költőjének, a magyar hazasze
retet glóriás alakjának ünneplésében.

Megemlékeztünk pedig minderről eb
ben a rovatban azért, hogy magasztos 
és nagyszerű ünneplésre buzdítsuk a 
vármegyét és a várost. Reméljük, hogy 
az ünneplés méltó lesz Zemplénvármegyc 
régi jó nevéhez.

HÍREK.
— József főherceg Kassán. A hon

védség főparancsnoka, József főherceg 
ma tartotta szemléit a honvédcsapatok 
fölött. A főherceg Kassát is szemleut- 
jába ejtette. E hó 11-én a 2 órai gyors
vonattal érkezett Kassára és ma tar
totta meg a honvédzászlóaljak fölött a 
szemlét, holnap csütörtökön utazik el 
a főherceg Kassáról. Hivatalos fogadta
tás nem volt.

— Magánkórház Szerencsen. A Hegy
alja kellő közepén, a hatalmas fejlő
désnek indult Szerencsen, egy igazán 
emberbaráti intézmény alkotására vál
lalkoztak Dr. Paczauer Mór és fia Dr. 
Paczauer Félix szerencsi orvosok. — 
Mint már lapunk előző számában em
lítettük, a két derék orvos e napokban 
kapott engedélyt a belügyminisztertől 
egy Szerencsen felállítandó sebészeti 
magánkórház létesítésére. Az építendő 
sanatorium a tervek szerint egy minden 
izében a sebészet és betegápolás leg
újabb vívmányaival, vízvezetékkel lég
fűtéssel, 12 ágyra lesz berendezve. A 
vezető orvosok h e t e n k é n t  k é t 
s z e r  i n g y e n e s  r e n d e l é s t  t a r 
t a n a k ,  sőt még kötszerekkel is ellát
ják a vagyontalan betegeket. Örömmel 
üdvözöljük a szenvedő emberiség ne
vében ezt a humánus intézményt és 
hazánkban az első ilynemű vállalatot. 
A  nemes vállalkozást őszinte elismerés 
illeti.

— Eljegyzés. Dr. Eperjessy Lajos e 
napokban Gálszécscn eljegyezte Koch 
Gábor leányát, Jolán kisasszonyt. — 
Reich Mór nagymihályi lakos e hó 2 án 
jegyet váltott Pollák Anna kisasszony
nyal.

— A királyné pohara Bártfán. A
bátfai orvosforrás szép oszlopcsarnoká
ban a napokban obcliszkbe falazva el
helyezték Erzsébet királyné poharát, 
melyből két évvel ezelőtt a bártfai 
gyógyvizet itta. A csinos emlékoszlop 
több reminiszcenciát elevenített fel a 
királyné bártfai tartózkodáséról, melyre 
egyébként a hatalmas fenyvesek zöld 
ölén pihenő Jkies fürdőhelyen sok min

den emlékeztet. Miko> a királyné Bán
fára hajtatott a vasúttól, a kút mellett 
megállította kocsiját és vizet kért. A 
kiséret és a fogadást rendező urak za
varba jöttek. Előkészítettek ugyan szép 
ezüstös serleget, hogy esüst tálcán ser- 
virozzák a vasas vizet, de arra nem 
számítottak, hogy a felséges asszony 
rögtön a vasútról jövet, minden pi
henő és átöltözködés nélkül megkezdi 
kúráját. Az előkészületek tehát kárba 
vesztek, a szomszédos cukrászdából si
etve hoztak egy egyszerű üvegpoharat, 
melyből a királyné azután naponta itta 
a forrásvizet. Ez a pohár van befalazva 
az obeliszkbe és a feliratos tábla szól 
a boldogtalan királyasszony bártfai tar
tózkodásról. A parkban hullámzó ele
gáns, vidám úri nép megáll az emlék 
mellett és néma kegyelettel adózik Er
zsébet királyné emlékének, melyet a 
bártfaiak rajongó szerettei őriznek.

— Honvódzászlóaljunk eltávozása. A 
miskolci 10. honvéd gyalogezred Sátor 
alja-Ujhelyben állomásozó 3 ik zászlóalja 
Czibur László őrnagy parancsnoksága 
alatt, az elmúlt héten Kassára ment, 
hogy az augusztusig tartó ezredgyakor- 
latokon részt vegyen.

— Nyári táncmulatság. A sátoralja
újhelyi izr. betegsegélyző egylet majá
lisa az elmúlt vasárnapon zajlott le.

Igényes volt . . . méltó a jótékony 
célhoz. Száműzve volt belőle minden 
ridegség, a nyári táncmulatságok unott, 
fád hangulata, a megszokás. Egész kis 
világot kerített be a »Nyúl* kerthelyi
sége e hó 9-ikén. Egy oly világot, hol 
a jókedv uralja a hangulatot. Táncolt 
mindenki fáradhatlanul.

7 órakor kezdődött az első csárdás
sal és folyt a mulatság kivilágos kivir- 
radtig. Az alábbi díszes névsor és a 
négyesek (az elsőt 50 és a másodikat 
25 pár táncolta) meg az a nyüzsgő 
kedves sokaság a fényes sikerről nyúj
tottak képet. A duhaj jó kedv a souper- 
csárdás alatt tetőpontját érte: 2 óra 
hosszat tartott ez a csárdás, Károly és 
Aladár ki-kidöltek, felváltva egymást. 
Csak a halvérii korosabb tánckibicek 
akadályozták meg, hogy ez a szokatla
nul hosszú csárdás egész leggelig el 
nem tartott. A derengő hajnal üdvö
zölte a souper csárdás végét. Ivzután 
oszladozni kezdett a társaság. Megjó
soltuk, hogy kozmái Kun Frigyes dísz
ei nők és IVidder Gyula elnök vezetése 
alatt sikere lesz ennek a mulatságnak. 
Úgy volt: a siker fényes.

A jelen volt hölgyek névsorát a kö
vetkezőkben állítottam össze :

Asszonyok: Adler Vilmostié, Burger 
Dávidné, Dévai Lajosné, Engel Izráelué, 
Dr. Erényi Manóné, Fleiszner Frigyesné, 
Frenkel Antalné, Frenkel Lipótné, Dr. 
Fried Samuné, Frommcr Mónié, Friss 
Hermáimé, Féder Adolfné (Bpest), özv. 
Friedman Ignácné (Bpest), Grossmanu 
Gáborné, Grünspan Hermáimé, Gottlieb 
Ignácné, Dr. Haas Bernátné, Haas Fii 
löpné, Haas Mórné, Harsain i Leérné 
(B.-Váralja), özv. Hell Adolfné, Herczka 
Schőn Regina, özv. Kornstein Ignácné, 
Knopfler Adolfné (N.-Kövesd), Klein 
Albertné (Bereczki), Dr. Kondor Mik 
sáné (Sárospatak), László Béláné, Dr. 
Ligeti Józselné, Markovits Miksáné, 
Ncuvirth Adolfné, Dr. Nagy Árminné, 
Polonyi Ignácné, Dr. Rosenthal Sán- 
dorné, Reichard Lajosné, Reichard Ár
minné, Reichard Árminné (Budapest), 
Reichard Manóné (Budapest), Reichard 
Gyuláné, Reich Lipótné (Luka), Rótli 
Józsefné, Rozenvasser Hermáimé, Dr. 
Szepessy Arnoldné, Dr. Schőn Vilmosné, 
Strausz Dezsőné (Baja), Schőn Miksáné, 
Schneider Jakabné, Schwartz Hermáimé, 
Schőn Mórné, Widdcr Gyuláné, Dr. 
Waldmann Adolfné, Wilhclm Henriimé, 
Wessely Mórné, Zinner Henrikné, Zin- 
ner Adolfné, Zintier Bernátné.

Leányok'. Bettelheim Berta, Beltel- 
heim Ilona, Burger Margit, Burger Ilona, 
Burger Katica, Czinner Anna (Bcrecki), 
Deutsch Ilonor, Engel Laura, Frenkel 
Ilonor, Friedmann Sarolta (N. Mihály), 
Friss Cili, Friedmann Lili (Budapest), 
Ferenczy Zsófi (Miskolc), Grossmani! 
Regina, Harsányi Lujza (B.-Váralja),



55. szám. (3) F E L S O M A G Y A R O R S Z A G l H I R L A P. Szerda, julius 12.
I lerczka Ottilia, Hell Sarolta, Knopfler 
Kila (Nagy-Kövesd), Knöpller Gizella 
(Kassa), Klar Jolán (N.-Géres), Marko
viin Flóra és Zsófi, Ncuvirth Vilma és 
Anna, Nagy Elza, Polonyi Ilona, Pász
tor Ilona, Szcpessy Paula, Reichmanu 
Irén (Debrecen), Reich Margit és Jolán 
(Luka), Róth Zsella, Rossenvasser Róza, 
Wessely Szerén, Vilhclm Margit, Zin- 
ner Jolán, Zinner Margit. (u/>.)

— Szinházi műsor Nagymihályban. 
Kunhegyi Miklós nyári társulata és ze
nekara részére Nagymihályban a követ
kező műsort állapította meg: Jul ius
11-én »Coulisset ur« vígjáték. — 12-én 
»Gyurkovics lányok« életkép. — 13-án 
»Fegyenc milliója« színmű. — 14-én 
»Hálókocsik ellenőre« vígjáték. — 15-én 
»Királynő dragonyosa,« operetté. — 
16-án »Fekete rigó« népszínmű. — 
l7 én »Nő szabó* vígjáték. — 18-án 
»Libapásztor« opetette. — 19-én »Ide
ges nők« vígjáték. — 20-án »Harang« 
szinmü. Kunhegyiné jutalomjátéka. —
21- én »40 éves kis leány« vígjáték. —
22- én »Virágcsata« operette. Szclényi
1. jutalomjátéka. — 23-án »Cigánysze
relem« népszínmű.

—- Válság a tüzoltöszövetsógben. Az
országos tűz oltószövetség, mely évtize
dek óta vezeti a magyar tűzoltóság 
ügyeit, válság előtt áll. A vidéki, sőt 
a fővárosi önkéntes tűzoltóságok köré
ben is nagy az elégületlenség az uj 
tüzoltórangjelzés miatt, amelyet a szö
vetség javaslatára a belügyminisztérium 
szabályozott. A központi vezetőséget 
és a választmányt azért teljesen újjá 
akarják alakítani. Kapóra jön az or
szágos tűzoltó-kongresszus, melyet a 
jövő hónap közepén tartanak meg Bras
sóban. Ezen a kongresszuson dől el a 
tüzoltószövetség sorsa. Ha az ellenzék 
győz, akkor a szövetség feloszlik és 
helyette megalakul a tüzoltótisztek or
szágos egyesülete.

— A bodrogközi jótékony nöegylet
május 23-iki ünnepélyére az eddig be
folyt 1354 frton felül újabban befizetett 
Miklós Béla 10 frtot s igy most idáig 
összesen 1364 frt folyt be.

— Szállítások. A Kassa, Eperjes, 
Igló, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sá- 
toralja-Ujhely, Munkács, Ungvár, Szat- 
már, Máramaros-Sziget és Nagy-Károly 
állomásokon elhelyezett honvéd csapa
tok számára 1899. évi október hó 1-től 
1900. évi szeptember hó 30-ig szükség- 
lendő széna, alom- és ágyszalma, to
vábbá kemény és puha tűzifa, valamint 
kőszén szükséglete nyilvános verseny- 
tárgyalás utján fog biztosíttatni. — A 
vonatkozó hirdetmény és szállítási fel
tételek a m. kir. miskolci 10. honvéd
gyalogezred 3-ik zászlóaljának kezelő 
bizottsági irodájában Sátoralja-Ujhely- 
ben mindennap délelőtt 8 órától 12-ig 
és délután 2-től G-ig a feltételek füze
téből megtudható.

— Nyári táncmulatság Hatfán. E. hó
9-én vasárnap délután sikerült nyári 
táncmulatságot rendezett a hatfai für
dőben a vidék intelligenciája, Tóth Sán
dor gazdatiszt főrendezővel élükön. — 
A mulatságon városunkból is nagy
számú közönség vett részt, kellemesen 
élvezve a meleg délutánt a falombok 
nyújtotta hűs árnyékban. Az ízlésesen 
feldíszített táncteremben a Zemplén köz
ségi cigánybanda húzta a talpalá va
lót, a fiatalság kicsapongó jókedvvel 
járta a táncot. — A mulatságon rövid 
ideig részt vettek a Sennyey és Vályi 
báró családok is. Batyu mulatság lévén, 
az as italok mindenütt bőven meg vol
tak rakva ételekkel és az uradalmi pin
cét dicsérő, kitűnő borokkal. — Az 
egybegyült nagy közönség a legvidá
mabb hangulatban a késő éjfélutáni 
órákig maradt együtt, s csak aztán 
kezdtek oszladozni. Az eredmény úgy 
erkölcsi, mint anyagi tekintetben igen jó.

— Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. 
egyházkerület eperjesi Collegiurnának 
jogakadémiáján az 1899 — 1900. tanévre 
a beiratások folyó évi szeptember 1-től 
8-áig eszközlcndők; az előadások pe
dig szeptember 9-ikén veszik kezdetü
ket. Utólagos felvételnek szept. 9 —11 -ik 
napjain dékáni-, azután pedig tanári

kari engedélylyel lehet helye. Azok az 
egyéves önkéntesek, akik tényleges ka-! 
tonai szolgálatukat f. évi szeptember J 
hó végén fejezik be, október 1—8. \ 
napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok j 
határideje szeptember 1-től 16-éig ter- j 
jcd. A jogakadémiai hallgatók vallás 
felekezeti különbség nélkül részesülhet
nek a Col legitim kebelében fennáll.) táp- j 
intézet kedvezményeiben (az erre nézve j 
megállapított félévi dijak a következők: 
ebéd és vacsoráért 3l frt, ebédért 19 
frt.) Az erre érdemesek igényt tarthat
nak a Collegium által évenként kiosz
tatni szokott ösztöndíjakra; valamint a 
szegénysorsuak tandíjmentességre, tápin
tézeti dij elengedésre s a jelentékeny 
alaptőkével rendelkező »Jogász segély- 
egylet* támogatására számíthatnak. A 
jogkakdémiai ifjúsági-, valamint a cöl- 
legiumi nagy könyvtár a hallgatóság 
rendelkezésére fog állani. Mindennemű 
felvilágosításokkal szívesen szolgál a 
jogakadémia igazgatósága.

— 20 krórt egy tanyai gazdaság. A
Gazdasági Egyesületek Országos Szö
vetsége ez idén rendezi első mezőgaz
dasági kiállítását Szegeden. E kiállítás
sal kapcsolatban egy tárgysorsjáték is 
rendeztetik, melynek húzása a kiállítás 
utolsó napján — szeptember 10-én — 
tartatik meg. Az első főnyeremény 50. 
ezer kotona érték, melyet a sorsjáték 
rendezésére szövetkezett intézetek ké
szek készek készpénzben, vagy egy 
szegedi mintaszerűen berendezett ta
nyai gazdasággal is megváltani. A többi 
nyereményt főleg kiállított gazdasági 
gépek és eszközök képezik, melyek 
szintén beválthatók készpénzre. Köte
lességünknek tartjuk olvasóink szives 
figyelmét c sorsjátékra felhívni, tekin
tettel arra a hazafias és közhasznú célra, 
amelyet az előmozdítani igyekszik, an
nál is inkább, mert egy-egy sorsjegyet 
a legszegényebb ember is megvehet, 
lévén ára csak 20 kr. Mint értesülünk 
e sorsjáték iránt szokatlan élénk az ér
deklődés s a sorsjegyek nagy kelen
dőségnek örvendenek.

* Eladó szőlő. Nagyon jutányosán 
eladó a Hegyalja legszebb helyén, köz- 

I pontján több legjobb fekvésű, első osz- 
I tályu 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.

KÖZGAZDASÁG.

A miniszter gyümölcsfa cse
metéi.

E szerény cikket ajánlom a gazda
sági egyesület intézőinek figyelmébe. 
Szíveljék meg a közügy érdekében. 
Megvagyok győződve, hogy a földmi- 
vclésiigyi miniszter és egyesületünk a 
gyümölcs termelés idáig elhanyagolt 
ügyén lendíteni akarnak, hanem tartóz
kodás nélkül vallom azt is, hogy az 
eddigi működés csak a statisztikai ki
mutatás illető rovatainak kitöltésében 
állott, hogy az a nem tudom hány tíz
ezer vagy talán százezer csemete, amely 
pár év alatt kiosztatott 90 %*^an ^ívröa 
veszett.

Volt alkalmam látni tavaly is, ez 
idén is több helyen a kiosztatott és 
kiültetett csemetéket. Átkozottul néztek 
ki, annyit mondhatok. Egyik földműves 
gazda sűrű szilvásában szorított helyet 
az angol parménnek, kanadai renetnek, 
őszi és kajszin baracknak, néhány arasz 
átmérőjű gödörben gyömöszölve be a 
gyökérzetet. Másik a lucernás kertjébe 
ültette el fácskáit. Itt is, ott is pár 
évi sinylődés vár a jobb sorsra érde

mes csemetékre s aztán az egyszerű 
földműves ember azt mondja, hogy be
csapták őt az urak, haszontalan limlo
mot adtak néki, ingyen bár, vagy egy 
pár krajcárért, de ime a munkája kárba 
veszett. Nem való azzal bajlódni stb.

És legyünk őszinték, annak az egy
szerű embernek igaza van. Aki akarja 
a célt, annak az eszközöket is meg 
kell adni hozzá. A faültetés elemi ös- 
meretei nélkül hiú erőlködés a kísérlet, 
ez irányban pedig idáig a szó teljes ér
telmében semmi nem történt.

De tovább megyek. A körültekintés 
teljes hiányával történt a fajok meg
választása, hogy ne szóljak arról a 
nagy hibáról is, miszerint a talajviszo
nyokra való tekintet nélkül a lcgkötöt- 
tebb agyagba cgyre-másra kiosztották 
az őszibarack ncmesitvényeket, a megy- 
gyet, száraz, kopár hegyoldalokba a 
fajkörtéket. Aki a gyümölcsészeti talaj 
ismeret elemeiben járatos az előtt fe
lesleges többet mondanom.

Földművelési kormányunknak és gaz
dasági egyesületünknek jóvá kell ten
nie az eddigi hibákat, pótolni a mulasz
tásokat. Legyen szaaad ezekre vonat
kozólag néhány jóakaratu tanácsot adni.

Miután a nép csakis gazdasági (ma
gas törzsű) fák ültetésére ösztönözhető, 
mert a törpe fák kezelése időt igényel 
— az alma és körte fajokat a férgek 
elleni kissebb nagyobb immunitásuk 
szempontjából kell megválasztani. Ke
rülni kell az ez irányban nagyon is ké
nyes pannént és a szürke reneteket, 
m°rt ezek — legalább a Hegyalja és 
a megye déli zónájábau magas törzsön 
haszonnal termelhetők soha nem lesz 
nek. A körték a féregpusztitásnak el- 
lentáilóbbak, mint az almák, azért is a 
lágymaguakból inkább körtefa csemeték 
osztandok ki nagyobb számmal. Almá
ból ajánlom (a népnek) a sóvárit, a 
Török Bálintot és a Batult, a körték
ből a nyakast, Vilmost, Avrancheri jó 
Luist, Izambcrtet, Napoleon vajoncot, 
nyirkosabb házi kertekben a téli Espe- 
rertet.

Száraz hegyoldalakban a cseresznyén 
és a mandulán kívül kár egyébbel baj
lódni, meggy, kajszin barack homokos 
vagy mérsékelt kötöttségű földbe való. 
Az őszi barack csemeték (nemesitvé- 
nyek) nem való a népnek, azok sokkal 
igényesebbek, semhogy egészen külter
jes gyümölcs kultura mellett haszonnal 
művelhetők lennének. Ajánlom melegen 
a birset és a noszpolyát, ezek kevés
sel beérik, korán és bőven teremnek, 
a férgek nem bántják, tűrik jól a fél
árnyékot, gyümölcsük piac és szállítás- 
képesek.

Ösztönözendő a falusi nép a diófa 
ültetésre. Egyetlen falusi ház mellől 
nem lenne szabad a diófának hiányozni. 
Jó termő, levegő tisztitó, árnyas, szép, 
eleven tűzfal.

A csemeték pedig csak azoknak vol
nának kiosztandók, a kik a legalább 
egy négyszög méter teriméjü 80 cm. 
mély gödröket a megkivántató távol
ságban még az ősszel kiássák s azt 
igazolni képesek, ezáltal a gyümölcsfa 
sikeres ültetésére s annak komoly gon
dozására ezzel némi garanciát nyújta
nak. Az ültetés pedig lelki ösmeretes 
szakember útba igazítása mellett volna 
cszközlendő, aki szemléltető módon ok
tatná be a népet a gyökérzet s a ko
rona vissza-metszésére és a helyes ül
tetésre. Ez nem kivihetetlen. A szak
közeg elültcttetne az érdeklődők jelen
létében néhány fát, megmagyarázná az 
okszerű ültetés előnyeit s menne to
vább. így az elemi östnéretek elterjed
nének, egyik a másiktól tanulná meg 
azt, hogy ha a gyökérzetet jól rosszul 
beleszoritják — pláne jó mélyen — a 
nyirkos agaagba, akkor a munka hiába 
való. Ha az elültetett csemeték fejlő
désnek indultak, akkor a gazda már 
ösztönzést nyer azok ápolására is. A 
szép hajtások, melyekkel fácskája gya
rapszik, biztatni fogják őt a kitartásra, 
s az első gyümölcscsel a cél, a gyü
mölcs kultura népszerűsítése meg van 
közelítve.

Szégyenletes látványt nyújt a Borsi 
felé vezető országút két oldalán elülte
tett néhány száz darab »Erzsébet« fa, 
amelyek közül alig eredt meg 2%» s 
ezek is kínlódnak. Ajánlom, hogy ezek 
a fák távolittassanak el, mert botrá
nyos látvány, hogy vármegyei autori
tás mellett elültetett néhány száz da
rab fa ki sem hajt. Persze akkora göd
röt ástak ezeknek is mint egy kürtő 
kalap, igy dacára, hogy az idei bőcsa
padékos tavasz kedvezett az ültetésnek, 
ezek a híres »Erzsébet« fák szomorúan 
nyugtázzák vagy a lelkiösmeretlensé- 
get, vagy a bornistságot. Ám kerüljük 
ki azt, hogy ha a füldmivest tanítjuk 
az egy méter szélességű minimális gö
dör kiásására, a vármegye maga men
jen rossz példával elől az ültetésnél s 
dokumentálja azt, hogy a faültetés 
hiába való. Miként vethesse szemére 
valaki a bárii vagy borsii embernek, 
hogy faja meg nem eredt ha az hivat- 
kozhatik az »Erzsébet« fa sorra, amely
ben helyenkint a támkaró zöldült ki, 
mert azt nem ültették csak beverték a 
földbe, ám a szép csemeték csaknem 
egytől egyig elvesztek.

Jövőre pedig az »Erzsébet« fákat 
lelkiösmeretcs emberrel ültettessék d  
és olyannal, akinek némi fogalma van 
a faültetésről — a statisztikából pedig 
okvetlenül ki kell hagyni ezeket az 
»Erzsébet« fákat.

Dr. Kossuth János.

T Ö R V É N Y S Z É K .

oo A »Sárospataki Lapok« sajtó ren
dőri vétsége ügyében az elmúlt héten
a sátoralja-ujhelyi kir. törvényszék vég
tárgyalást tartott. Elnök: Mattyasovszky 
Kálmán. Szavazó bírák: Józsa István 
és Wielandt Lajos voltak. A vádható
ságot Stépán Géza alügyész képviselte.

Az ügyészség a »Sárospataki La- 
pok«-nak múlt évi 49., 6l. és az ezen 
évi 1. számában megjelent vezércikkeit 
minősitette politikai színezetűnek, mivel 
pedig a »Sárospataki Lapok« a törvény
ben jelzett politikai biztosítékot le nem 
tette, sajtó rendőri vétség címén tehát 
vádat emelt a lap kiadója, a »Sáros
pataki Irodalmi Kör« —■ másodelnöke : 
Makláry Pap Mikló* ellen.

Stépán Géza alügyész röviden ismé
telte a vádhatározat tartalmát s kérte, 
hogy miután a kérdéses cikkek kor
mányzati rendszerről, államhatalmi in
tézkedésekről szólanak s politikai tár
gyak körül forognak, a bűnösség az 
1848. XVIIf. t. ez. 30. §. 2. s a  31. §. 
3. pontja értelmében állapittassék meg.

Makláry Pap Miklós okos és higgadt 
hangú védőbeszédében azt fejtette ki, 
hogy ő a törvény világos szelleme ér
telmében mint kiadó felelősségre nem 
vonható. Azután éles logikával boncolja: 
a vádirat azon részét, amely az inkri
minált cikkeket politikaiaknak mondja 
kimutatja, hogy a vádirat felfogása sze
rint minden egyházi, minden tanügyi 
és minden társadalmi lapot, mely biz
tosíték nélkül jelenik meg, az »Arad és 
Vidéké« tői (amely ugyan politikai lap) 
a »Zemplén «-ig akár ma perbe lehet 
fogni, be lehet tiltani. »Akkor aztán a 
királyi ügyészek jelenthetnék pár hét 
múlva: Miniszter ur immár Varsóban 
a kívánatos csendesség lesz.« Beszédje 
befejező részében Ilyképp szól: Nincs 
itt tekintetes kir. törvényszék semmi 
törvénysértés, semmiféle sajtórendőri 
vétség távolról sem, hanem igenis van 
zaklatás, elhallgattatni akarás van, egy 
hála istennek, a nemzet, a haza javára 
már csak néhai, sajnálatos politikai 
rendszernek, még sajnálatosabb marad
ványa.«

A védő beszéd ezen részénél a zak
latás kifejezésénél a vád képviselője 
kérte az elnök megjegyzését, a mi meg 
ii történt. Az ügyész a védőbeszéd 
befejezése után is tiltakozott a zaklatás
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S Á T O R A L J A - U J H E L Y .  Rákóczy-utca. (Kis-piacz.)
Javításokat jutányos árban kifogástalanul eszközöl.

Dísz- és igás-lószerszámok, különleges ostorok, ostornyelekből 
nagy raktár. — Lovak ápolásához szükségeltető mindenféle külön
legességek és eszközök. Legfinomabb bőrzsírok, kenőcsök, szappa

nok, lakkok. — Vadászati eszközök nagy választékban.

£érvfiöto/i6en rafítár.

Értesítés
V an  sz e re n c sé m  a n é. k ö z ö n s é g  b e c s e s  tu d o m á s á ra  

hozn i, h o g y  S .-a .-U jh e ly b en  a W e c k e r le - té re n  fekvő , s a

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

Ö Fensége Salvator Lipót föherczeg udvarmesteri hivatala.
Általános Asbestáru-gyár.

O császári ós királyi Fensége Salvator Lipót Föherczeg rendkívül meg v n elé
gedve az asbesttalppal bélelt czipőkkel. Ü Fensége hosszabb gyalog kiránduláson liac/.iiálta 
e czipoket és érezte, hogy lábai nem fáradlak úgy el, mint más közönséges czipőknól. 
Küldök egy pár vadász czipőt, hogy annak a mintájára készítsenek másikat asbesltalp- 
béléssel, ugyanannál a czipésznél s aztán küldjék ide.

Hisszük, hogy e vadászczipök ép oly jók lesznek és ép oly megfelelők, a mini 
megfelelők voltak a szalonczipök.

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

Magyarország volt miniszterelnöke, a közigazgatási bíróság elnöke, a követ ke 
zőket írja:

Tisztelt Doktor ur !
Az asbestbetéti  ̂ czipők kitünőeknek bizonyultuk, 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 hivő

WEKERLE SÁNDOR-

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

Ó v ju k  l á b a i n k a t  h id e g tő l ,

n e d v e s s é g tő l  é s  m e g h ű lé s tő l .
Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bör- 
keményedés, sem lábdaganat,sem lábégés.

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

asbesttalpbéléssel látja el.

Ket.tősvastagságu 1 irt 20 kr., egyszerit 60 kr., homoktalp 40 kr.,
gyermekeknek fele.

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

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

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Asbestáru-gyár

12-52 részvénytársaság
B u d a p e s t  V I .  S z iv - u tc z a  18.

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

N yom tatott L andesm ann Miksa ós T á rsa  gyorssajtóján Sátoralja-U jhely.


	55



