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Ötven éve . . .
Sátoralja-Ujhely, augusztus 11

Em lékezzünk m eg hőseinkről és  
m artyrjainkról!

E gy  félszázaddal eze lő tt p e c sé 
te lte  m eg nem zetünk d icsőséggel 
é s  gyászszal ezer év es  történ etét. 
A  d icső ség et a vértanuság szen 
te lte  m eg, d e  eszm éit a halhatat
lanság váltotta ki. É s a nem zet 
oly erkölcsi tők e  birtokába jutott, 
am ely é lte tn i fogja ism ét időtlen  
időkön át, ha m éltó  lesz lé lekben  
és  igazságban a nagy idők szerep 
lőihez.

A k eg y e le t hiánya az erkölcsi 
erő hanyatlásának a fokm érője, 
m ert hiszen elösm erni és  m éltatni 
az érzelm et annyi, m int osztozni 
abban. A  kor, am ely  a haza fo
galm át azonosítja a közös jóléti 
részvén ytársaság fogalm ával, s az 
erk ölcsi m om entum okat nem  m él
tatja a züllés, a romlás, az em b er
gép ek , a szám ozott adófizetők  n y o 
m orult epochája volna, —  ez az 
epocha pedig  a nem zeti e le t erő  
fogyását, —  az agónia k öze led ését  
je len ten é .

E nnek  az e szten d őn ek  m inden  
e g y es  napja ünnepnap. Fájdalom , 
a m ég  hátralevő napok a gyász  
ünnepei, —  de épen  azért je len 
tőségü k  m ég  nagyob b. M ert a 
gyász a lélek  m egtisztu lásának a 
proceszurája, a bánatos k ön y eg y e 
düli írja a szenvedésnek , a G olgo-

tha a feltám adás, az örök élet 
előzm énye.

Jusson eszün kbe október hato
dikai É s ne legyen  m agyar em 
ber széles e hazában, a ki ezen  a 
napon le lkében  gyászt nem  ölt.

N em  csupán a m egdicsőü ltek  
em lék én ek  áldozunk a gyászszal, 
hanem  m anifesztáljuk a velük való  
lé lek b en i k özösséget, beigazoljuk, 
hogy  m éltóak vagyunk küzdelm eik  
és szen ved éseik  nagyságához, élő  
bizonyságot teszünk eszm éik hal
hatatlanságáról.

Ü nnepeljünk m éltósággal! Min
d en  polgár ö ltsön  fek ete  ruhát, 
tűzzön ki gyász lob ogót é s  val
lásának szertartása szerint tartson  
gyász ün nepet. H iszen ötven  évvel 
eze lő tt vérben és kön yben  fuldok
ló it  nem zetünk!

É s legyen  az a nap a k ien gesz-  
te lőd és  ünnepe, a m ely a lelket 
m egtisztítja m inden n em telen  in 
dulatjától, hozva közelebb a p o l
gárt polgártársához, —  juttassa  
eszünkbe, hogy kevesen  vagyunk, 
erőnk az egyesü lésb en  rejlik, s 
h ogy a nagy céloK tudatával va
gyunk elte lve, am elynek  m egvaló
sításában m inden becsü letes m un
kának m eg van a b ecse.

Sursum  corda . . .  A  történelm i 
esem én y ek  igazi m éltatása  nagy  
erkölcsi je len tőségü k  kidom bori- 
tása  nélkül e lk ép zelh etetlen . S ő t  
az erkölcsi je len tőség  adja m eg  az 
esem én yn ek  a történelm i je lleg e t. 
M inden törek vést az érte  hozott

áldozat nagyságával mérjük föl. 
Midőn tehát a m agyar G olgothára  
függesztjük lelki szem einket, —  
eszünkbe fog jutni a múló század  
egy ik  legnagyobb , s legvéresebb  
küzdelm e, a m elyet a d icsőség  és 
m artyrság koszoruztak meg.

A  tö lgy  koszorút, a d icsőség  
szim bólum át az egész m üveit vi
lág, m ég az e llen ség  is osztatlan  
elösm eréssel helyezte bajnokaink  
hom lokára, —  mi helyezzük a c ip 
rus ágat nem zeti m egváltóink ál
dott hamvaira.

t. s.

Rongyokban a fátyol . . .
Budapest, augusztus 13.

R ongyokb an  a fátyol, am it hű
ség es  m agyar szivek szőttek-fon- 
tak, m iközben peregtek  könnyeik, 
e lese tt, m eggyalázott, lem észárolt 
nagyjainkért!

P ergett a dob és  m eghajoltak a 
zászlók, a három szinü, dicső hon
védzászlók  a kom or, fekete vas
szörn yeteg  előtt, imára vezényel
ték  azoknak fiait, a kiknek eleit 
porrá lövelte  az ünnepelt harcos, 
zúgott a „G ott erhalte* é s  ün ne
pelték  a hóhért, a zsoldost, a gyű
lölt idegent. M ég alig hangzottak  
el a fön séges ünnep zsolozsm ái, 
m elyek et S egesvár téréin  a leg 
nagyob b, legfen ségeseb b , legm a- 
gyarabb m agyar sírján elzokogtunk  
m ég ott tom boltak  lelkűnkben a 
le lk esed és , lángoló hazaszeretet uj

életre keltett hullámai, m ég im ád
koztunk, összekulcsolva kezeinket 
É rettük, a H ősöket, az Igazakért, 
a Jókért és  N em esekért —  m ikor 
sö té t felhő borult ránk és végig- 
süvitett szegén y  hazánk téréin  a 
rideg, kriptaszagu fergeteg  és egy  
perc alatt feltám asztá ö tven  esz 
tend ő  m inden e lfe led ett k eserű sé 
g é t és  gyökeréb ől kiszaggatá a 
feledés virágát, mit rejtve-félve  
ápolánk.

A ludt a nem zet é s  azt hivé, 
h ogy  álmodik. Á lm odik eg y  jobb  
korról, szebb jövendőről, b ék es
ségrő l, nyugalom ról és  becsü lésről. 
S zeg én y , elaltatott m agyar em ber  
arról álm odni, hogy cseréb e  azért 
a fátyolért, m elyet vérk önnyekk el 
áztatottan boríto tt az á tk os múltra, 
nyugalm at, b ék esség et kap attó l a 
kéztől, am elyet nyom orúságában is 
is m indig áldva áldott.

Óh, hogy  az ilyen álm ok is szét- 
foszlanak, mint annyi m ás, óh, 
hogy az ilyen álm ok sem  m arad
hatnak m eg csalóka szem födélü l 
az alvó, álm odó nem zetnek I

1899 . augusztus 12-én  rongyokra  
téptéK a fátyolt, durva röhejjel ki
zavarták álm odozásából a m agyart 
és ünnepre sorakoztatták a  mi 
véreinket, a senkivel sem  közös  
h on véd ek et az osztrák z s o ld o s : 
H entzi generális em lékoszlopánál, 
a mi szégyenkövü nknél. É s piruló 
arccal, ökölre szorított k ezek k el 
m eg k e lle tt  hajolni a mi véreink-

T  A R C  A..
G o n d o lsz -e  v i s s z a  . . .

— A »Felsőinagyarországi Hírlap« tárcája. —

Gondolsz-e vissza még a múltra 
Eszedbe jut-e néha még,

Garam mentén, füzek árnyába 
A  hol laktunk, szülőim háza 

S a vadregényes szép vidék?
Eszedbe jut-e ifjúságunk 

Tündér világa : a tavasz ?
Az a bájos édes álom 
Mely minden imbolygó fűszálon 

Üdvöt, mosolyt, s reményt fakaszt?
Emlékszel-e? a kertünk alját 

Körözé egy rozzant palánk,
Közel hozzá egy méhes állott,
S mi ott, midőn a nap leszállóit, 

Titkon, loppal találkozánk!
Te elmentél az ablakunknál 

Fütyülve egy dalt, hangosan, 
Jeléül annak, hogy az óra 
Ütött már a találkozóra,

S hogy vársz reám ott boldogan 1
S mi eskü, átok a világon, 

Szerelmeseknél van helyén,
Az fellet hozva, el lett mondva 
S hol sírva, hol meg mosolyogva, 

Pihentünk egymás kebelén;
En voltam tizenhárom éves 

Te öregebb öttel talán,
A szünidőkre haza jöttél

És hogy megláttál, megszerettél 
Viszont én téged — igazán 1

A te anyád, az én anyámmal, 
Haragban volt sok éven át, 

Titkolnunk kellett a szerelmet,
Mely minket uj életre keltett 

Mint a tavasz a rózsafát.

A tiltott csóknak van varázsa 
És vágyat szit a »nem szabad« 

Szerelmünk nőtt mindegyre jobban 
De szünidőd elmullott gyorsan 

S az én szivem árván maradt!

Mentél megint az iskolába,
A válás fájt nekünk nagyon,

De volt egy őrzött talizmánunk —
A hit, mert bárha kell is válnunk 

Egygyé leszünk majd egykoron!

S nem lettünk egygyé! Elszakadtunk, 
Sorsunk ádáz volt s mostoha, 

Hogy jó anyám a sirba téré,
Engem elvittek más vidékre 

S nem láttalak többé soha !

Azóta elmúlt sok esztendő, 
Felettünk elrepült a nyár, 

Megöregedtünk mind a ketten 
S fehér hajakkal görnyedetten, 

Nézünk üres jövőbe már!
Azóta elmúlt sok esztendő,

De én emlékszem még ma is,
Oh, bűvös első szép szerelmem 
A mig élek el sem felejtem,

Vájjon emlékszel-e te is?!

Thurzó-furedi levél.
Irta: B iró P á l

Thurzó-Füred, aug. 10.

Magyarország határozatlan pár excel- 
lence fürdőország. Csak talán az volt 
mindig a baja, hogy itt jóval korábban 
kezdődött a fürdőélet, mint más kultur- 
államban. Eleinte zarándokolt is mife
lénk a sok idegen, csakhogy hamar ki
zavarták innen. A magyar vér, még a 
régi időben, — a mikor bővebben volt 
a pénz, mint manapság — nem tűrte 
a csendet; amúgy isten-igazában du
hajmódon élt a fürdőben. Be volt osztva 
az ország parcellákra. A dunántúli urak
nak Daruvár volt a kedves helyük: Az 
urakat Festetich György Balaton-Fü- 
redre csalogatta, tánccal, theatrummal 
és menyecskével az ifjakat, a véneket 
egy piketeakével. Bártfa volt a sáros
megyei urak és a szomszédos lengyel 
főnemesek régi híres fészke. A cserháti 
gavallérok Párádon rikatták a hegedűt. 
A szatmári nemesek Bikszádon, a sza
bolcsiak meg a sóstón mulattak. Meg 
van írva, hogy: Bikszádon dobálta tele 
a bőgőt vert aranynyal Becsky György, 
a Sóstón meg Kállay Guszti vesztett 
el leírhatatlan úri tempóval vagy három 
domíniumot.

Folyt a tokaji, csengett a cimbalom, 
a csendes szállodákat a sok »Nacht- 
musik« verte fel. szóval duhaj élet volt. 
Ezért nem fejlődhetett a magyar fürdő
élet úgy, mint a többi kulturállamban.

Pedig hát talán egyetlen ország sincs

erre annyira praedesztinálva, mint ép
pen Magyarország. A fürdőélet mostani 
rohamos fejlődése bizonyítja azt leg
fényesebben.

Egymásután kapnak világhírnevet az 
eddigi speciálisán egy körre szorított 
remeknél-remekebb fürdők, mások pe
dig csodálatos gyorsasággal emelked
nek ki az ösmeretlenség ködéből. Az 
ország gyönyörű vidékei: a Tátra a 
szepesi Érchegység, a Végmente, a Besz- 
kidek, az erdélyi Kárpárok, a Balaton- 
vidéke, ezek mind nagyszerűségük ere
jéből szerezték meg nekünk a világ előtt 
is az elösmerést. Most pedig örvende
tesen tapasztaljuk: alaposan hozzáfog
tak és a természet ezt a kincses tár
házát megnyitják a világ előtt.

Itt is a szepesi Érchegység ős feny- 
fenyvesek borította hegyágazatai közt: 
Gölnicbánya város közvetlen közelében 
a Gölnicvölgy egy kies pontján, pom
pás fenyveserdő közepette képződik a 
magyar fürdők egy ragyogó kristály
darabja : Thurzó-Füred. A még pár 
esztendővel alig ösmert fürdőcske ma 
már hivalkodva ragyog: mintegy ver
senyre hívja az ország nevesebb für
dőit.

Tradicionális allűrök vannak ebben 
a hivalkodásban. — Mintha örökölni 
akarná Thurzó György nádor »feredő« - 
jének hírnevét, a melyről régi írások 
jegyzik fel. hogy minden fürdőszobája, 
a vetkező és hüselő helyiségek, czo* 
bolyprémmel voltak behúzva. Az innen 
nem messze elterülő várhegy omladozó 
romjai már alig mesélnek a Thurzók
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nek a lator előtt, ki apáinkat gy il
kold.

É s a nem zet, a sokszor arcul- 
ütött, m eggyalázott igazságos, b e 
csü letes, jó magyar n em zet ilyen
kor csak zokogjon keservesen , mint 
te tte  annyiszor ötven  eszten d ő  óta ?

A  könnyek is kiapadnak v é g 
tére, jön idő, h ogy már sirni sem  
tudunk, d e  feledni m ég kevésbé. 
N em  mi szakítottuk el a fátyolt, 
m ely a m últat takará, hanem  ők, 
hazánk, nem zetünk ellenségei.

A  siránkozás, topánkodás és  
m eghunyászkodás kora lejárt. H a  
kezünkről lehullott a rabbilincs, 
hulljon le  lelkűnkről is! ki kell, 
h ogy  lépjünk büszkén, bátran, 
em elt fővel a köztérre é s  a ron
g yok b a  tép ett fátyol foszlányaira  
taposva, kiáltsuk oda a szem érm et
leneknek, a b ékerontók nak , a kon- 
kolyh in tők nek  és  m egfizetett csa t
lósoknak : —  vigyázzatok, éb red  a 
m agyar!

Erényi Nándor.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

N é h á n y  s z ó  a  k ö z te m e tő  k i
sa já títá sá r ó l.

Nem akarunk részletesen arról a do
logról még ma Írni, a miből kifolyólag 
az alábbi dolgok történtek. Nem aka
runk bővebben most evvel a tárgygyal 
foglalkozni, mert még a bíróság ítélete 
nincs meg, s nem akarom megelőzni a 
kúria Ítéletét.

Ha majd kimondja az Ítéletet a kú
ria, akkor a dolgot a maga valójában 
hozzuk, a melyek majd ismét hű bizo
nyítékai lesznek amaz eljárásnak, a mit 
a rendezett tanácsú város elkövet.

Már közel 7 esztendeje, hogy a köz
temető kisajátitásra az engedélyt a mi
niszter megadta, hét esztendeje az előző 
1898. év októberében volt végre sok 
könyörgés s sürgetés után, a helyszíni

tárgyalás, a melyen megállapították a 
földek négyzet ölének az árát.

Dacára annak, hogy a szakértők a 
lehető legolcsóbb árakat állapították 
meg, a város a törvényszék határoza
tát megfelebbezte, nyilván azért, hogy 
huzza-halaszsza az ügyet.

Nem tartjuk helyesnek a város abbeli 
védekezését sem, hogy a föld négyzet
ölenként 60, 50 és 40 krral teljesen 
s tisztességesen meg van fizetve. Meg 
lenne az esetben, ha a föld kukorica, 
búza, árpa, avagy más mezőgazdasági 
cikket teremne. De semmifélekép nincs 
az megfizetve evvel az árral azon föld, 
ahol hajdan virágzó szőlőhegyek való
nak, ahol ma is már ha nem húzzák s 
nem halasztják a kisajátítást, s nem 
zaklatják folyton a tulajdonosokat, már 
pompázó szőlők lennének.

A szőlőföldet kell uraim megfizetni 
a szegény embernek, s nem a szántó
földet.

Ez az, amiben Önök tévednek.
Mint elébb is említettük, rá akarunk 

a dolog bővebb fejtegetésébe bocsájt- 
kozni mielőtt a végérvényes bírói Íté
let le nem érkezik.

Arról a határozatról akarunk itt csu
pán szólani, a melyet a helyettes pol
gármester ur tegnap küldetett széjjel a 
kisajátítást szenvedőknek.

A végzés értesíti a kisajátítást szen
vedőket, hogy e hó 15-én a kisajátí
tott területet körülkeritteti.

Igazán a jogképzett ember elmoso
lyodik önkénytelenül ez értesítésre.

Hogy tehet ilyet egy városnak ren
dezett tanácsa?

Nincs-e városi ügyésze, kit mint ös- 
tnérünk, képzett ember, akitől megkér
dezné a t. helyettes polgármester [ur, 
hogy ezt vagy azt meglehet-e tenni, 
hogy intézkedik e tényre a törvény?

Mert azt nem tudjuk elképzelni s 
elhinni, hogy a város ügyésze tudomá
sával hozatott legyen e határozat. — 
Ilyen tévedést nem is tételezhetünk 
fel soha.

Hogy ezen határozathozatal kézbe
sítve lett, az egyedül a tanács hibája, 
s csakis annak róhatjuk fel.

Azt a legnagyobb gondolkodásunk 
dacára sem tudjuk felfogni s megérteni, 
hogy mikép referálták ezt az ügyet az 
ügyész jelenlétében.

Valószínűleg ez az ügy darab az 
ügyész jelen nem lőttében referáltatott 
s csak igy magyarázható meg ez a 
horribilis tévedés.

De nekünk teljesen egyre megy, 
hogy mikép, s milyen körülmények kö
zött jött létre a határozat, mi csak azt 
konstatáljuk, hogy meg van, s hogy 
megtörtént.

T. tanács I hzt a tévedést nem menti 
semmi. Önök ha kiadnak valamit, fon
tolják meg jól, mert bármely jogász is 
tudja már azt, amit Önök nem tudnak: 
hogy mindaddig, mig a jogérvényes 
ítélet meg nem hozatott, mig az ügy 
felebbezés alatt áll a kisajátítandó te
rületet elfoglalni nem szabad a kisajá
títónak, s nincs jogában békés birto
kában a kisajátítást szenvedőt mindad
dig, mig ez az Ítélet alapján nem te
heti megháborgatni.

Ezt óhajtottuk Önöknek megmagya
rázni, amit megtudhattak volna, amire 
felvilágosíthatta volna Önöket a város 
főügyésze is.

Különben önök tették, viseljék kö
vetkezményét is.

A birtokosok pedig remélhetőleg 
majd a helyett, hogy bekerittetni en
gednék idő előtt a területüket, teljesen 
jogosan megtiltják azt s nem engedik 
be a munkásokat, a kiknek ott semmi 
közök, amely területen a mig jogérvé
nyes ítélet nincs, senki engedelmök 
nélkül be nem teheti lábát, s még ke
vésbé keritheti körül.

Ennyit egyelőre a viszontlátásig, amig 
majd többet Írhatunk e tárgyról.

HÍ REK.

F u c s c s  a  n y á r !

Kisasszonyom! gondol-e rája? 
Hogy nemsokára fucscs a nyár! 
És nem lesz olyan nagy a hőség, 
És gyöngébb lesz a napsugár;
A kegyed illatos virági,
Azok is megfogynak nagyon,
Biz úgy van, úgy, ennek a nyárnak, 
Nyakára hágunk, mondhatom.

Biz úgy van, úgy van a nyár elmúl, 
Es vissza sem jön már soha;

S a nyárral hány szép uj kalapja, 
Hány toalettje lesz oda!
Pedig csak Isten a tanúja,
Idén hány uj ruhát kapott 
S a jövő nyárra már egyse lesz jó — 
— Oh ti szeszélyes divatok!
Minek is szépitnök a dolgot?
A nyárnak egyszer vége már.
Persze magácska örül ennek 
S az uj ruháknak, ugy-e bár?
Tapsol, ugrándoz örömében,
Mint gyermek, úgy ujjong ezen . . . 
Vájjon a papa szintén örvend? 
Hiszem, hiszem de nehezen.
A jó papa majd fölsorolja:
»Voltak Füreden, Sión,
S ezt három százasom siratja,
Három százasom, úgy bizon.
Az égre! tönkre tesztek engem!
Most megint egy uj toallett ? 
Kiváncsi vagyok, hogy az a sok 
Szép drága ruha hova lett«.
Kegyed pedig majd elkezd sirni, 
Zokog, bús könyet könyre ont 
Mig végre megszánja papája:
*No ne sirj fiam, kis bolond.
No ne duzzogj, veszek én, ha kell, 
Veszek én szentem százat is«
Ne százat édes jó papuskám, .
»Csak négyet I« — »Jó, jó, kis hamis 1«
S majd fölmerül a szörnyű kérdés: 
Vájjon mi most a divatos?
Két ölnyi széles, nagy, nagy ujjak,
S a derék hátul kapcsolós.
S a többi . . . De most veszem észre, 
Mily messze jártam, ugy-e bár? 
Bocsánat! ottan hagytam abba,
Hogy nem sokára fucscs a nyár . . .

—  Ö Felsége születésnapja. Augusz
tus hó 18-ika ünnepnapot hoz reánk: 
Királyunk születése napját. Ezen az ün
nepnapon emelkedett lélekkel fogjuk 
felkeresni az Isten házát, s a szív, a 
lélek legbensejéből száll a magas ég 
felé forró fohászunk:

Isten áldd, meg Királyunkat I 
Áldd meg és védd a Hazát I

— Esküvő. Barlek Lajos debreceni 
főgymnáziumi tanár ma esküdött örök 
hűséget Pataky Mária Anna úrnőnek.

fénykoráról. Most azon a tájon, a hol 
hajdan a bányák aknáiban a Thurzóék 
ezüst ércei csillogtak, ma egy uj és 
nagy darab aranybánya rejlik; ez : 
Thurzó-Füred.

Hogy éppen materiális értékről is 
szó esett, meg kell jegyeznem, hogyha 
annyi pénzem volna, mint a mennyi 
nincs, szóval, hogy ha ez a volna ott 
nem volna, akkor Thurzó-ftlredből egy 
világhíres remek fürdő volna. Ezt nem 
azért mondom, mintna leakarnék vonni 
a jelenlegi értékéből, dehogy: annak a 
mai becsét nem lehet elvitatni.

Ezzel éppen csak azt akarom mon
dani, hogy érdemes erre a helyre na
gyobb tőkét befektetni. Meg vagyok 
győződve arról, hogy nálamnál sokkal 
nagyobb finánctekintélyek is léteznek 
és ezért vagyok nyugodt a jövőjét il
letőleg. Akad majd olyan, a kinek a 
tőkéje megengedi azt a luxust, hogy 
bíbelődjék azzal a bizonyos csengő és 
ropogós *volná«-val.

Mintha istenkáromlás volna itt most 
pénzről beszélni. Itt, ahol letekintek a 
völgybe és szinte eszembe jutnak gyer
mekéveim játszi kedvtelései. Eszembe 
jut az a cukorhimes, a melyet husvét- 
kor kaptam, amelynek kinyitható bel
sejében fenyőfák árnyában egy kis eme
letes házikó pihent. Mennyi gyönyör, 
mennyi édes illat szállott akkor felém, 
gyermekkeblemet dagadni éreztem, for
gattam, néztem azt a himest, estve, 
reggel, mindig . . .  az volt az életem. 
Csodálatos, hogy most itten a fenyőil
lat levegőjében, a csupa élesztő ozon 
fenségesen csöndes légkörében ez a 
rég elfeledett emlék újra elémbe ugrik. 
A fenyőerdők rengeteg beláthatatlan 
rejtelmeiből kihallatszó zsongó zugás,

mintha rég elfeledett hangokat szólal
tatnának meg bennem. Olyan sejtelmes, 
olyan misztikus és mégis olyan bájos 
ez a kis hegykatlan.

Az éj zugó csendjében melancholiát, 
bús elegikus hangulatot kelt csöndos 
pihenni vágyó lelkűnkben; mikor pe
dig a déli nyitott oldalról beáradnak 
a reggeli nap első sugarai és végigöm- 
lenek a sötétzöld völgyben, szinte re
pesni szeretne a lelkünk ki a fenyvesek 
közé, oda, ahol a madarak csicsergik, 
csattogják az ébresztő első akkordját. 
Micsoda pompázó, remek disszonánciá- 
ját érezzük itt a természetnek.

A nyitott ablakon át üde, friss arcok 
ragyognak elő, öröm itt élni . . .  a 
pesszimisták azt mondanák : mily öröm 
volna itt meghalni. Van is ehhez eléggé 
alkalmas hely óriási fenyhők, hüs ár
nyában csobbanó tó csendes tükrében. 
Készen van hozzá minden kellék, vero
nai erkély, szép leány (szebb, mint Jú
lia), csak éppen a gitár hiányzik. Bi
zony Isten nem megvetendő volna az 
olyan halál.

Hogy pedig már rég elmuhott Romeo 
és Júlia kora és meg sem érdmii ez a 
profán ifjúság hogy a szép Júliák te
kintetre méltassák : hát bizony a halál 
helyett választjuk a tó nappali életét 
csolnakparthiekkal, meg a Takáts ven
déglős boeufstekjét, a Mummot és a 
cigányszót. Ez jobban gyönyörködteti 
a mai lelkeket. De félre az iróniával: 
talán igy van ez jobban, jobb a »le
gényasztal« mellett elbusulni titkos vá
gyak fölött jó gyomorral, mint holdvi-1 
lág-hasogatással elrontani minden bo
hém kedélyt. Mikor enélkül az élet egy < 
hitvány hajítófát sem ér. Legokosabb j

Heinével együtt elmondanunk ezen a 
kedves kis helyen :

. . . Ich liebe alleine, die kleine, die 
feine, die reine, die eine . . .

A sok szép asszony és leány édes 
köz^llétéhen pedig utánna dúdolni:

Sie selber aller Lieberbronne, ist 
Rose, und Lilié, und Taube, und Sonne.

Mily eleven kiállítása van itt a pom
pázó fejlett rózsáknak, a könnyű, kar
csú, fehér liliomnak: Zöld völgyben 
egy ragyogós színes kertecskéje. Tele 
kacagó, eleven, vig hangokkal, szép 
asszonymosolylyal, ifjú leányok édes 
leheletével.

Hogy pedig szinfalhasgató frázisgyár
tónak, no meg mondjuk: lírai költő
nek ne tartsanak, hát megmagyarázom 
mért kellet róluk is Írni, a kik egye
dül nyújtanak nekünk minden gyönyö
rűséget ezen a rövid életen.

Azért, hogy a magyar fürdők föllen
dülésének egyik fő vonzó erejét vázol
jam. Ugy-e bár az excuse. De hogy ne 
lássék ez franci mondás értelmében: 
»gui s’excuse s’accuse«-nek, tehát be 
vallom nyíltan minden vád megindítása 
előtt, hogy én igenis nőimádó vagyok. 
Mivel pedig ilyképp tisztáztuk volna a 
viszonyt, — azt is szentül megfogadom, 
hogy dacára annak, nem az elfogultság 
beszél belőlem.

Veronában történt meg velem. Egy 
olaszszal vitatkoztam. Ő a mi asszo
nyainkat mondta szebbnek, én az olasz 
nőket. Csupa merő udvariasság volt az 
egész, most már látom. Mert ha ottan 
hébe-korba megkábultam is egy-egy 
olasz szem mélységes perzselő tüzétől, 
azért mégis most úgy érzem, hogy egész 
valójában a magyar nőben több a va
rázs. Talán itt a fenyves levegőjében, |

a felkorbácsolt vágyak közvetlen hatása, 
a közeliét varázsa teszi ezt a hatást? 
Nem tudom, mi? Mondjuk talán úgy, 
hogy mindig az a nő szebb, a ki kö- 
zelébb van. Ezért állapodjunk meg ab
ban, hogy a nők általánosságban szé
pek, hogy nélkülök az élet szörnyen 
unalmas volna és hogy mivel most 
Thurzó-Füreden vagyunk, hát legszeb
bek, legbájosabbak a Thurzó-Fiirediek. 
Sic! így ! Most majdnem dobálnak rám 
követ mások, a kik szinten szépek, de 
nincsenek Thurzó-Füreden.

Thurzó-Füreden,  a hol kellemesen 
csendes és mégis élénk, úgyszólván no- 
biliasan szép az élet. Nincs luxus, mint 
a hangos fürdőkben, hanem van ahe
lyett keresetlenül egyszerű elegancia. 
Á lélek nem lesz agyoncsigázva a moire 
antique, meg a brokátok szináradatától 
még nyáron is; szellős empierok és fe
hér és világos piqueék jóleső szinha 
tást kölcsönöznek a völgy sötétzöld 
keretéhez. A lélek, a test igazán üdül, 
kedv és erő dagasztja a keblet és az 
egy esztendő alatt agyoncsigázott szer
veket. Ebben a pormentes, ozóndus le
vegőben, az enyhe és egyenletes ég
hajlatú csinos kis Gölniczvölgyben nem
csak a fenyőerdőkből kibukkanó pavil- 
lonok ragyognak, hanem az a jókedv, 
az életerő is pompázik.

Itt, a hová nem is annyira a test, 
mint inkább a lélek jár üdülni: való
sággal a levegőben rejlik az uj élet. 
Mikor elbarangolunk a rengeteg erdő
ségekbe és az alkony levegőjén át tá
volról hallatszik felénk az agyondolgo
zott bányászok vig dala, szinte velők 
dalolunk mi is. Mintha egy esztendői 
bányamunka után mi is velők Örülnénk 
az életnek, az igazi üdülésnek . . .
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oltó Egyesület fenállásának huszonötö
dik évfordulóját folyó évi szeptember 
hó 8-án a következő programmal fogja 
megünnepelni: 1. Reggel 6 órakor éb
resztő zene. 2. Délelőtt 8 órakor zenés 
isteni tisztelet a róm. kath. templom
ban. 3. Innen levonulás a »Diannába«, 
hol is Pataky Miklós ur az egyesület 
25 éves fennállásának történetét fogja 
felolvasni. 4. Délután 1 órakor közebéd 
a városi szinházban. 5. Délután 4 óra
kor diszgyakorlat az őrtanyán. 6. Este 
7 órakor táncmulatság a régi »Nyúl« 
kerthelyiségében.

— Helyreigazítás. Lapunk múltkori 
számában »Utonállás VarannóCsemer- 
nyén« közleményünkre vonatkozólag a 
a varannói szolgabiróságtól levelet kap
tunk. A szolgabiróság szerint ugyanis 
L. S. gazdászt ismert cigányok támad
ták meg és súlyos testi sértést követ
tek rajta el. Tekintve tehát, hogy a ci
gányok illetőségi helye tudva van, jog
gal utasíthatták az illetőt a járásbíró
sághoz, annál is inkábbb, mert a súlyos 
testi sértés megtorlása a büntető bíró
ság jogkörébe tartozik. Amidőn ezzel 
tudósítónk közleményét kellően helyre
igazítottuk egyúttal készséggel teszünk 
eleget a hivatalos közegek alábbi ké
relmének :

Tekintetes Biró Pál urnák, a »Felső
magyarországi Hírlap« szerkesztőjének 
Sátoralja-Ujhelyben.

Augusztus hó 2-ától szabadságomat 
élvezvén, a rokoni látogatásokból ma 
délelőtt érkeztem édesanyámhoz Sátor- 
Alja Ujhelybe s igy csak e percben ju
tott tudomásomra, hogy a tekintetes 
ur szerkesztésében megjelenő »Felső
magyarországi Hírlap« folyó évi augusz
tus 8-ikán megjelent 6‘2-ik számában 
»Utonállás Varannö-Csemernyén« cim 
alatt egy oly közlemény jelent meg, a 
mely — ha igaz lenne, illetőleg igaz
ságon alapulna, — szomorú fényt vetne 
Zemplénvármegye közigazgatására és 
különösen a varannói járás közbizton
sági viszonyaira.

Azon reményben, hogy a tekintetes 
szerkesztő ur közleményemnek szívesen 
fog helyt adni becses lapjában s szí
vesen fogja a 62-ik számban megje
lent közleményt rectifikálni, előadom 
ezen esetet a valóságnak megfelelően 
úgy a mint arról tudomásom van.

Julius hó 31-én, vagy augusztus hó 
1-én, hogy melyik napon, arra már 
nem emlékezem biztosan, megjelent hi
vatalomban Landesmann Salamon, va- 
rannó-csemernyei lakos, Vladár Ervin 
ottani birtokos bérlője, s elmondta, 
hogy általa ösmert cigányok őt minden 
ok nélkül kővel támadták meg az or
szágúton s egyik cigány erősen meg 
is sebezte, miért is arra kért, tanítsam 
ki, mi az eljárás a cigányok megbün
tetésére s melyik orvoshoz menjen ma
gát megvizsgáltatni s orvosi látleletet 
váltani.

Erre elmondtam neki, hogy: »ha 
olyan sérüléseket szenvedett, amelyek
ről az ervos látleletet állít ki, az ügy 
nem én hozzám, de a királyi járásbíró
sághoz tartozik, épen azért — Dr. Si- 
monovits járásorvos otthon nem lévén, 
— menjen Dr. Friedmann körorvos
hoz, s ha az, látleletet állít ki, tegyen 
panaszt a latlelet bemutatása mellett 
Antalóczy járásbiró ur előtt, mig ha 
az orvos testi sérülést nem talál, jöjjön 
vissza hozzám, hogy a panaszt jegyző
könyvbe vegyem.« Landesmann Sala
mon előttem tehát panaszt nem tett, 
csak tanácsot és felvilágosítást kért tő
lem, tudva azt, hogy a járás minden 
polgárának szívesen állok rendelkezé
sére. Csendőrség kirendelését egyálta
lában nem kérte, s a fent idézőjelbe 
foglalt válaszomon kivül egy szót sem 
szóltam hozzá, ő pedig az. útbaigazítást 
megköszönve az orvoshoz ment.

Nem felel meg tehát a valóságnak 
az, hogy midőn csendőrség kirendelé
sét kérte volna, én azt azon megoko- 
lással, hogy az utonállás nem közren
dészeti ügy, megtagadtam volna tőle.

Hogy azután hozott-e látleletet, ille
tőleg a járásbíróságnál vagy a szolga*

bírói hivatalban jelentkezett-e, azt én 
nem tudhatom, mert másnap kezdtem 
meg szabadságomat.

Remélem, hogy előadásomban úgy a 
tekintetes szerkesztő ur, mint a nagy 
közönség jobban megbíznak, mint előt
tem ösmeretlen levelezőjüknek tudósí
tásában, s aki ezek után is a 02. szám
ban foglalt közleménynek ad hitelt, 
annak meggyőződésére egyáltalában 
súlyt nem helyezek s jogi, közigazga
tási ösmereteimet a tisztelt levelező, 
valamint a tudósításában említett híres 

(jogászok e téren való ösmereteivel egy 
nívóra helyeztetni egyáltalában nem 
óhajtom.

Hát, tekintetes Szerkesztő ur! bizony 
sem Beszarábiában, sem Szilas-Balhá- 
son nem élünk, csak Varaimon, hanem 
azért a »Varannó-Csemernyei utonállás« 
tisztelt tudósítójától nem vagyunk haj
landók törvény és jogismeretet tanulni.

Előre bocsátásával annak, hogy hi
vatali eljárásom a járás összes polgárai 
előtt — büszkén mondhatom — eddig 
általános elösmerésben részesült, s va
rannói járásbeli ember felőlem oly ba
darságot újságba nem Írhatott ki, na
gyon kérem a tekintetes szerkesztő 
urat szíveskedjék jelen soraimat becses 
lapjában közzétenni, s a maga részéről 
is rectifiikálni a 62-ik számban foglalt 
közleményt.

Szives üdvözlettel vagyok: Sátoralja- 
Ujhelyben, 1899. augusztus hó 12. — 
Tekintetes Szerkesztő ur kész hive: 
Diószeghy Jánős, t. Zemplénvármegye 
varannói járásának szolgabirája.

— A málcai fürdöigazgatóság fürdő- 
helyisége tánctermében 1899. augusztus 
hó 20-án zártkörű táncmulatságot ren
dez. Belépti dij : személyjegy 1 frt, csa
ládjegy 2 frt. Kezdete délután 5 óra
kor. Ételek és italokról a fürdővendég
lős gondoskodik.

— A Tisza halottjai. Tokaj nagy iz
gatottságban van, mert a Tisza a múlt 
héten nem kevesebb, mint négy áldo
zatot követett. Feuermann Gyula és 
Klein Samu kereskedőtanulók a legve
szedelmesebb helyen vágtak neki a Ti
szának, ott, a hol a Bodrog szakad belé. 
Egyszer végiguszták a folyót, de visz- 
szajövet Klein örvénybe került a társa 
sogitségére sietvén, egymásba fogóz- 
kodva elmerültek a habokban. A har
madik áldozat egy munkás, Schlamer 
János, ki több társával az ottani uszo
dát a folyó mélyebb helyére igyeke
zett tolni. Schlamerrc bízták, hogy a 
vasmacskát a folyó fenekébe erősítse, 
a vasmacska azonban valahogy ruhá
jába akadt s őt is magával rántotta a 
fenékére. Özv. Va r g a  Györgyné kis 
gyermekei a Tisza partjához kötött la
dikban játszadoztak. A legkisebb kiha
jolt s elszédülvén a vízbe merült. Édes 
anyja, ki csak a múlt héten temette 
férjét, utána ugrott és őt is csak nehe
zen sikerült kimenteni. Czigándon Wein 
berg I. földbérlő gyerinekeinak fiatal 
tanítója szintén a Tiszába ment fürödni, 
a folyó közepén azonban elmerült s oda
veszett.

— A kereskedelmi miniszter és a 
kiskereskedők. A kiskereskedők egye
sülete tavaly kérvényt nyújtott Hege
dűs Sándor kereskedelmi miniszterhez, 
a melyben a magyarországi kiskeres
kedők helyzetét Ismertette és több re
form életbeléptetését sürgette. Hege
dűs Sándor kereskedelmi miniszter a 
napokban küldötte meg a kérvényre a 
választ, a mely szerint a kormány a kis
kereskedők érdekeit sértő italmérési és 
hitelügyet a közel jövőben törvényesen 
fogja rendezni, A kiskereskedőknek a 
teljes vasárnapi munkaszünct és az üz
leti záró óra szabályozása iránti óha
jukat is orvosolni fogja a miniszter, a 
mennyiben e reformok épp most tanul
mány tárgyát képezik a kereskedelmi 
minisztériumban

— 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 
leghiresbb szőlőhegyeken, belőle 9 hold 
mar 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.

— Magyar emlék külföldön. Örömmel 
kell tudomásul vennünk mindazt, mi 
külföldön a magyarság erényeit hirdeti, 
örömmel legkivált, ha idegenben elis
merést vívhat ki valamely művészi al
kotásunk, mely egyúttal a magyar 
népnek története, nagy idői és nagy 
férfiai iránt való kegyeletét ábrázolja. 
Előkelő magyar mesterek megfestették 
a szabadságharc egy győzelmes csatá
ját óriási vásznon panorámának, de 
annyi ambícióval, olyan lelkesedéssel, 
hogy művök elüt minden más panorá
mának nevezett körképtől. A kép fő
alakjai Petőfi és Bem. Altalok van meg
testesítve a világszabadság eszméjének 
keretében, melynek mindketten oly 
hősi hívei voltak : a magyar szabadság- 
harc eszméje, E kép most, melyet a 
főváros minden lakosa, a fővárosban 
megfordult minden minden idegen és 
vidéki sietett megnézni, külföldre megy 
— Varsóba. Az oroszokhoz az a kép, 
mely a magyar szabadságharc honvé
déinek győzelmét hirdeti az osztrák
orosz szövetségesek fölött. Hirdetni 
fogja ott is, hogy erősen él bennünk 
a félszázadja múlt hősi küzdelem em
léke, a kegyelet annak harcosai iránt, 
de hirdetni fogja egyben a magyar mű
vészetet is, mely ily roppant vásznon 
is, bár rendeltetésénél fogva elsőbben 
is a panorámás effektusra kellett ügyel
nie, ilyen művészit alkotott. Örömmel 
vesszük tudomásul, hogy e kép épen 
Oroszországba megy, | de dicsérettel kell 
megemlékeznünk a körképtársaság ama 
elhatározásáról is, hogy mielőtt a ké
pet kivinné, mindenkinek, a ki még 
nem látta — s ez főkép a vidékieknek 
szól, kik ez időtájt járnak a legtöme
gesebben a fővárosban — a legkön
nyebben hozzáférhetővé tette a képet 
azzal, hogy belépődíját a bizony drága 
50 krról leszállította — 2 0  krra.

— Jó házból való fiú Nagy Ferencz 
füszer-üzletében tanulóul felvétetik.

— Izr. családból való gymnásiumba 
járó 2 —3 fiút teljes ellátásra előnyős 
feltételekkel elfogadok. — Markovics 
Sarolta főtér 483. szám.

KÖZGAZDASÁG.

— Közgazdasági állapotok. A sze
rencsi cukorgyár, Fclsőmagyarország e 
hatalmas gyári telepe immár újabb gé
pezettel bővítve és teljesen felszerelve 
teljesen készen áll, hogy az uj üzenmet 
még e hó 28-án teljes erővel megkezje. 
Az ez évi répatermés úgy mennyiségre, 
valamint minőségre nézve is a múlt évit 
jóval túl fogja szárnyalni s igy a múlt 
évi 1.500 000 métermázsa répa termés 
helyett ez évben 300,000 métermázsá
val nagyobb termést várnak, mi a fel- 
dolgozási időtartamot is meghosszabi- 
tani fogja. Az egész vidéken az aratás 
elég jónak mondható. Mert a búza és 
egyéb szemes élet általában 8—9 mé
termázsa átlagot adott. A cukorgyár 
által bérben tartott közel 20 ezer holdal 
terjedő gróf Andrássy Dienes-féle mo
noki uradalom, Kappel Károly igazgató 
vezetése mellett támogatva egy szak
képzet és buzgó tisztikar által, ez év
ben is igen szép eredményeket ért el. 
Sertés és lótenyésztése, de különösen 
évenként legalább 1200—1500 ökör hiz
lalása által jelentékeny hasznot érnek 
el. A kapásnövények és kerti veterné- 
nyek igen szépek és igen szép hozam
mal biztatnak, mig a rétek és takar
mány-növények az utóbbi nagy hőség 
folytán igen gyenge hozamot ígértek. 
— A tokajhegyaljai szőlőhegyek, ott, 
ahol jégkár nem volt, igen szép ter
méssel kecsegtetnek. Gyümölcs, külö

nösen szilva és dió igen sok van, mig 
alma és körtve középtermést adnak.

— Csődelrendelót. K hó 7-én Po/ldk 
Salamon kassai kereskedő ellen az ugyan
ottani törvényszék csődöt nyitott. Csb. 
Vályi István. Tg. Dr. Naményi Vilmos.

APRÓ REGÉNYEK.

A TÉGLA-KIRÁLY.
Irta: Kemechey Jenő. (5)

Szundításából fölriadt s kinyitotta a 
telegrammlapot. Ezt olvasta róla:

Jól fog esni kendnek, ha megtudja, 
hogy a csicseri birtokomat eladtam 
Emődy Bulcs ügyvéd urnák meg a 
bátyjának. Adjon Isten kendnek jobb 
egészséget. Morgenstern.
A tégla-király felbődült. A homlokát 

elfutotta a veresség.
— A Káin! — kiáltotta s a földhöz 

csapott egy poharat, — a rabló! — 
tette hozzá és nagyot ütött az öklével 
az asztalra. A keze sajgásából tudta 
meg, hogy nem álmodja ezt a felhá
borító újságot. Aztán mérgesen nagyot 
húzott a nadrágszijján, Budapest felé 
fenyegetődzött az öklével és kemény, 
otromba betűkkel irt egy levelező-la
pot Morgensternnek. (Mire való volna 
telegramra költen i!) Csak ennyit irt:

Jól van Mózsi, táncolsz még te ne
kem hagymáért is. Láttam már én 
karón varjut. Kovács.
A Mózsi meg a te szót aláhúzta két

szer is. (Tudta, hogy az fog a legjob
ban fájni Morgenstern urnák,) s dühö
sen felrúgta a lábihoz simult kutyáját. 
Negyednap, mikor értesült, hogy Emődy 
Bulcs garasra alkuszik a mesterembe
rekkel, felvidultan simogatta meg a le
ánya puha haját:

— Kifizetem én azt a lajbizsebemből 
is. Haszon kell annak nem a földi

Julcsa kisasszony hitetlenül rázta a
fejét.

— Ismerem én azt az embert.
— Ismered ?
— A múlt esztendőben három hétig 

néztem egy fürdőn. Az Adia is. Semmi 
hatás. Végül elejtettem egy rózsát. Föl
vette s átadta: »Kisasszony ez az öné«. 
Nagy illetlenséget követtem el. »ön
nek adom«, — mondottam s vissza- 
nyujtottam neki a rózsát. Meghajtotta 
magát, nagyon boldog mosolylyal meg
köszönte és találja ki apám, mit csinált ?

— Cigányt vitt az ablakod alá.
— Dehogy, pakkolt és elutazott.
Julcsa kisasszony bosszúsan csetten-

tett az ujjával. |
_ Ej no, bolondsági — mondotta,

elfordította -kipirult arcát és elsietett.
II.

Giza kisasszony tényleg nagyon be
illett a giggbe. Fehér bébé-kalapján 
ngett a csipke és homlokán libegett 
szőke haja, a mint a jámbor lovacs- 

ít hajkurászta. A gyerekek pedig a 
»acsifogattal nagy vigadásban voltak, 
ésülték, gondozták, pirított kenyérrel 
aktálták és püfölték. A táblabiró ur 
áesztált. Kiült a kőoszlpos előcsar- 
3kba, előszedett egy ősi, címeres pi- 
£t arra rágyújtott s belefűstölt a nyári 
végőbe. Urnák érezte magát s né- 
elykor már-már azt gondolta, hogy 
: ő búzáját csépeli a gép odábbat. An- 
ik a zúgása hallatszik. Ugjyan hogy 
cet? Hány vaggonal lesz? És a szőlő? 
z már virít szépen az amerikai ala
pon. Kicsit tán savanyu lesz a bora, 
incm a jó pince majd megjavítja. Csak 
iő ne jöjjön most, mert a sarju ren- 
sn. Nem volt idő betakarítani.
Imhol, a táblabiró ur, a ki egész éle

in körösztül a bötüt rótta a bötü mellé, 
kit a paragrafus igazgatott majd húsz 

jen át, most hogy egy kis földecskéje 
in, -  ámbár a vetés még a másé s 
jy boronafognak se ura, csak ki- 
>tt a falura s az lett egyszeribe, a mi 
s apja, ősapja volt. Az a pipázó, ké* 
yelmeskedő, morfondírozó földes ur. 

_i. —___ ..xi«- x. met? raita.
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Kiadja:
A S Z E R K E S Z  T Ő S É G .

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

Ő Fensége Salvator Lipót föherczeg udvarmesteri hivatala.
Általános Asbest áru-gyár.

ő  császári és királyi Fensége Salvator Lipót Főherczep rendkívül meg van elé
gedve az asbesttalppal bélelt czipőkkel. 0  Fensége hosszabb gyalog kiránduláson használta 
e csípőket 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 czipésznél s aztán küldjék ide.

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

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

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

aabeattalpbéléasel latja el.

KettŐ8V&dtagságu 1 írt 20 kr., egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr.,
g y e r m e k e k n e k  f e l e .

Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizonyba, hogy a 08. 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

21—62 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 
Ráköczy-utcza 775.

Első zem plénm egyei honi bútor raktár.
értesítés.

V an szeren csén k  a h e ly b e li é s  vidéki n é. k özön 
ség n ek  b e c s e s  tu dom ására  hozni, m iszerint, jRákÓCZi/- 
uteza, Both Bernát-féle házban eg y , a m ai kor 
kívánalm ainak m e g fe le lő le g  b eren d eze tt

$utorraktárt nyitottunk
hol is m in denféle  s t i lü : e b éd lő , háló, szalon , stb. b eren 
d ezések  a leg ju tá n y o sa b b  árban és leg p o n to sa b b a n  lógn ak  
kiszolgáltatn i.

K ívánatra bárm ely e szakba vá g ó  munkák saját Ízlés 
szerint, valam int

mindennemű épület munkák
a leg rö v id eb b  idő alatt s a leg ju tá n y o sa b b  árban elvá- 
laltatnak.

A  n. é. k ö z ö n sé g  b. p ártfogásá t kéri 

3 — 6 tisz te le tte l

Büchler Ferencz és Fia.

Főnyeremény: 50.000 korona
értek.t><en

és több, kisebb nagyobb nyeremény, összesen

1 0 0 6  nyerem ény 1 0 0 .0 0 0  korona értékben.
Egy sorsjegy ára 2 0  krajcár

Az összes nyereményeket kívánatra 20% levonással azonnal 
készpénzben beváltja Budapesten: a „Hermes“ Magyar Általános 
Váltóüzlet Részvénytársaság, V., Dorottya-utcza 8., vagy Szegeden: 
a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank.

Ezen pénzintézetek a nyerő kívánságára készek az 

50 000 koronaértékü főnyerem ényt 

egy hasonértékü szegedi mintaszerűen be

rendezett tanyai gazdasággal is becserélni.

JCuzás Szegeden, a kiállítás utolsó napján, 1899. szept. 10-én 
este 6 órakor.

Sorsjegyek kapható bank- és váltóüzletekben, az összes do
hánytőzsdékben és egyéb elárusító helyeken.

Viszontelárusitók forduljanak a kiállítást rendező

Gazdasági egyesületek Országos Szövetségéhez,
4—4 Budapest, IX., Üllöi-ut 25., Köztelek.

Soooooooooooo oooooooooooooc
N yom tatott Landesm ann M iksa és Társa gyorssajtóján Sátoralja -U jhely .
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