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A magyarságért.
(Három közlemény.)

I.
(bb.) Van egy  k ed ves időtöltésem , 

am it talán történeti ábrándozásnak  
leh etn e  nevezni. B ebarangolom  a 
történelm et, s m egállva egy ik -m á
sik esem én yn él, vagy  korszaknál, 
elgondolom , h ogy  m ilyen  lenne  
m ost a világ k épe, ha ez, vagy  
amaz a d o log  m áskép történt volna, 
ezek  vagy am azok a körülm ények  
m áskép alakultak volna.

Ha a m agyarok nem  vették  
volna fel a katholikus vallást, —  
ha N ap óleon t nem  verték  volna  
le, ha a mi szabadságharcunkat 
nem  buktatta volna m eg eg y  pár 
táb orn ok  szem élyes gyű lö lk öd ése ,
—  m eg ezer ilyen  ha m ellett, hogy  
m ilyen m áskép lenne m ost m inden?  
É rd ek es és tanulságos do log  ily e 
n ek en  eltűnődni.

K ülönösen k ed ves —  bár fájó
—  tém ám  az, h ogy  m ennyivel tö b 
bek, nagyob bak  lennénk m ost, ha 
a mi nagy királyaink valam elyike  
valami divinatió, valam i em berfö
lötti e lőrelátás által m egérezte  
volna, hogy  m ilyen é le tb evágó  je
len tő ség e  lesz valaha a n em zeti
ség i eszm én ek , s roppant hatal
m uknak csak eg y  részét arra íor
d ították  volna, hogy  ennek az or
szágnak m inden lakóját n yelvben , 
lé lek b en  m agyarrá tegyék .

Ha szent Istvánnak a term észet
tő l o ly  hatalm as lángészszel m eg 
áldott fejét nem  csavarta volna el 
az id egen  papok id egen  szellem ű

tanitása, s a h e lyett, hogy  m inél 
töb b  nyelvűvé és n em zetiségű vé  
igyek ezett tenni az országát, a h e
lyett, hogy  a m agyar vallással 
eg y ü tt ü ldözte és  g y en g íte tte  a 
m agyar fajt is, —  azon igyek ezett  
volna, hogy  m agyart faragjon a 
m indenfelől köréje csődült id eg e 
nekb ől, m agyarrá teg y e  a föld n é 
pét, —  ha az ő utódai nem  az ő 
rossz tanácsát k övették  volna, nem  
igyek eztek  volna m indenféle k ed 
vezm én yek kel elhalm ozni a b e te 
lep íte tt id eg en ek et, hanem  kény- 
szer ite tték  volna ők et, hogy m a
g yarokká váljanak, —  ha N agy  
L ajos, ha H un yady M átyás a ha
szontalan  olasz m eg  cseh  háb o
rúkra pazarolt retten tő  erőt az 
ország m agyarrá té te lére  fordítot
ták volna, s m ost a K árpátoktól 
az A driáig tizenhat m illiónyi m a
gyar nem zet lakná ezt a földet, s 
nem  hangzana m ás nyelv , nem  
lenne m ás érzés, csak  m agyar, —  
m ilyen m áskép n ézhetnénk  a szem e  
köze az egész világnak!

É s ha már ők nem  tették , m ost, 
m ikor felism ertük és  érezzük en
n ek  a k érdésn ek  az élet-halál fon
tosságát, legalább  m ost tettünk  
volna, legalább m ost tenn én k  va
lam it a m agyarosodásért!

D e  b izony S zen t István óta  a 
mai napig sem m i, egy  lép és  se  
tör tén t m ég eb b en  az irányban, a 
mit k om oly  akciónak , céltu d atos  
törek vésn ek  leh etn e  nevezni. M ert 
h ogy  alakult eg y  pár ku lturegylet, 
am ely  fenntart 2 — 3 iskolát, s ád  
e g y  pár tan ítónak 1 5 — 2 0  írt. ju

talm at a m agyarosításért, —  ezt 
csak nem  leh et kom oly  m agyaro- 
sitási akciónak  nevezni!

A rra volt eró' és pénz, hogy  a 
3 0  év es  »alkotm ányos« éra alatt 
kiirtsák, m egtörjék  a b ecsü letes  
m agyar ellenzék et, arra volt erő  
és  pénz, h ogy korrum pálják, d em o 
ralizálják ezt a nem zetet, —  de  
arra már nem  ju tott, hogy az or
szágot m agyarrá tegyék . P ed ig  
m ennyit el leh e te tt volna érni egy  
em ber ö ltő  alatt!

N ézzük m eg  a mi várm egyén 
ket. N em  a m agyarosodás, hanem  
az e ltó to so d á s haladt itt az utolsó  
időkben. E lszorul az em ber szive, 
ha szóba áll az Ujhely vidéki fa
luk parasztjaival, s látja, h ogy ezek  
m ind m agyarok voltak , m ert a 
legszebb  m agyar neveik  vannak: 
Kis, Kapás, F azekas, Horvát, V arga, 
—  s m ost eg y  szót sem  tudnak  
m agyarul, tó t a nyelvük , tó t a ru
hájuk.

Ez m ind a mi v eszteségü n k , 
mind az u tolsó  4 0 — 5 0  év vesz te 
sége . Pusztulunk, veszünk. N em  el
len ség  hatalma, de a m agunk in
dolenciája m iatt. N em  villám dönt 
le, —  a szó rág m eg, lassan, frosz- 
szasan. Ma eg y  család , holnap a 
m ásik, —  darabonkint, atom on- 
kint posztul a m agyar, s lesz b e 
lőle tó t, oláh, ruthén!

A részlet-üzletek.
(Sz. P.) Gyakorlati alkalmazásában fe

lette üdvösen kihatónak tartunk minden 
olyan törvényt, melynek célja az, hogy 
a megszorult embert megvédelmezze

kapzsi embertársa polyp karjai ellen.
Nálunk a felebaráti szeretet méltó 

szégyenére még ma is divatozik az 
uzsora különbféle íormája, melynek al
kalmazása által lelkiismeretlen hitelezők 
a tönk szélére juttatják a megszorult 
adóst és lehetetlenné teszik előtte a 
tisztességes kibontakozás útját..

Az 1883-ik XXV-ik törvényeik el
törölte ugyan a pénzkölcsönözésnél ed
dig érvényben állott uzsora-kamatot s 
ma már legalább látszólagosan nem tör
ténnek oly esetek, hogy kölcsönvett 
pénz után száz percentes kamatot ve
gyenek. Ám ez azonban, — mint em
lítettük, — csak látszólagos, mert ti
tokban, a törvény vakmerő kijátszásá
val, most is vigan folyik az ilyen uzso
ráskodás, melyre nézve elég igazolásul 
szolgálhatnak a gyakran szinrekerülő 
uzsora porok.

Eltekintve azonban ettől, van az uzso
rának számtalan sok neme, melyre a 
fent idézett törvény ki nem terjeszke
dett. Ez a burkolt uzsora éppen olyan 
mértékben pusztit nálunk és juttat 
tönkre igen sok gazdát, mint a törvény 
hozatala előtt mengedett pénzkölcsön- 
zési-uzsora.

Ilyen burkolt uzsoráskodást űztek a 
részletfizetésre árusítók, kik eredeti ár 
helyett néha harmincszoros árban ad
ták el portékáikat, heti, havi, vagy ne
gyedévi törlesztésre. Megtörtént, hogy 
húsz forintos áruért a becsületes üzlet
főnökök hatvan, hetven forintot számí
tották fel s váltót vettek az adóstól reá, 
mely váltót, ha az adós egy részlet- 
fizetést elmulasztott rögtön bepereltet- 
ték s a részletek fizetésének elmulasz
tása címén a váltón kitett teljes össze
get bevették rajta.

A részletüzlettel való szédelgésnek 
egyik bőven jövedelmező neme volt az 
is, hogy a megbízója által kiküldött 
ügynök — csakhogy minél több hasz
not csináljon magának — a megalapí
tott árnál olcsóbban ajánlotta áruját a 
kisgazdáknak s beszélte reá az üzlet

T  A R C  A .
Lidércfény.

Irta: Rózsa Miklós.
Nem mondtuk, csak szerettük 
Egymást mi végtelen . . .

I.
Hogy nem szeretsz, hiába mondod, 
El nem hiszem, bohó leány —
Hisz két szemedből biztató fény,
A boldogság mosoly g reám.

Hogy nem szeretsz, hiába mondod, 
Ők elcsacsogják titkaid . . .
Mert tiszta, ártatlan szemedben 
Egy-egy szép áruló lakik . . .

II.
Nem zengett még lantom vig éneket, 
Nem volt még eddig vig az én danám, 
De a remény virága él szivemben, 
Hogy egykoron vidám is lesz talán.

Szilaj, olyan szilaj lesz éneke,
Hogy még a bú is elvigad dalán,
Majd egykoron, az édes pályabér:
A mámoriió első csók után.

III.
Az első csókodat 
Pirulva kértem én —
S te játszva, könnyedén,

Csókoltál édesem.
Most, annyi év után,
Ki tudja hányadik ?
Mit játszva könnyedén,
Nevetve kérek én —
S te édes, szép leány 
Egyetlen csókot is 
— Most annyi év után —
Pirulva adsz csupán.

IV.
Rendes napi sétáimon 
Sokszor el-elpanaszkodom:
Hisz’ nincs az utcán senki még, 
Unalmas ez az ut nagyon,
Bánom, hogy eljövék I
S szivem felel a csintalan:
Nézd! nyüzsgő nép itt mennyi van, 
Unalmat űzni mind segít —
... Vagy úgy, nincs senki csakugyan, 
Hisz ő még nincsen itt! . . .

V.
Az én dalom egy-egy gyenge akkord csak, 
Mely megszemmisül elhangozta után,
Óh! csak a költőké maradandó,
Mert beröpülnek a szív kapuján.

Te vagy ez a költő! Ah, várom a dalt már, 
Mi betölteni fogja örökre szivem — 
Édes leszen az, bármily rövid is,
Csak legyen a refrainje: igen.

VI.
Sokat dalolt már búsan, boldogan,
E mélyen érező kebel,___________

De a valódi és szivből fakadt
Legszebb dalt még nem zengte el.

Legszebb dalom lesz, ha picinyke szád
Egy édes csókot ád nekem,
S én karjaid közt némán hirdetem,
Hogy mi a boldog szerelem.

VII.
Együtt valánk naponkint, 
Beszélgettünk sokat,
S egymásnak soh’se mondtunk 
Mi vallomásokat.

Szerelmünk minden szóban 
Ott rejlett szüntelen 
Nem mondtuk, csak szerettük 
Egymást mi végtelen.

Az én üdülésem.
Irta: T övis .

Minthogy a saison — mint mondani 
szokták — immár kissé előrehaladt, s 
minthogy ilyenkor minden comme il 
faut ember a háziorvosával tanácskozik, 
vagy két héttel ezelőtt én is konferál
tam a házi orvosommal.

— Mi a baja? — kérdezte az or
vosom.

~ — Zenekritikus vagyok,
— Ez csak nem betegség?
— Nem, de ettől beteg lesz az em

ber. Olyan ideges vagyok már, mint 
egy karmester____________________

— Akkor önnek sok testmozgásra 
van szüksége. Hosszabb gyalogsétákat 
kell tennie és rendszeres szabadgyakor
latokat kell végeznie! — szólt és be
írta a nevemet egy nagy könyvbe, 
melyben a tartalékos katonák nevei 
állottak.

Az orvosom katonaorvos volt tudni
illik . . .

Mit volt mit tennem, berukkoltam 
két heti fegyvergyakorlatra — állítólag 
szabad akaratból. De ha szabad aka
ratból nem mentem volna, szabadon 
elővezettek volna, akár egy idomított 
cirkuszlovat.

Mindjárt másnap reggel megkezdtük 
a hosszabb gyalogsétát: kirukkoltunk 
Kassára, a táborba. — A táborban 
fa-sátorok vannak, a melyeket katonai 
mii-nyelven barakkoknak neveznek, de 
a melyekben egy pricscsen, egy pok
rócon s egy-egy fogason kívül nincsen 
semmi, csupán egy értékes individuum, 
a miért 100 aranyat szoktak adni, akár 
egy Teleki-drámáért s a mit nevén ne
vezni csak Arany Jánosnak szabadott, 
neki is csak — makámában.

Mire bevonultunk a barakkokba, ha
tan ledőltünk a lábunkról. Másnap reg
gel elküldték bennünket az orvoshoz.

— Mi baja? — kérdezte tőlem az 
orvos.

— Fejszédülésem van.
— Hát magának ? — kérdezte a má

sikat.
Lapunk 4- oldal.
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megkötésére. Mikor aztán a fizetés ideje 
elérkezett, a megbízó ártulajdonos az 
eredeti árat követelte rajta. Hasztalan 
beszélt azután, hogy ő az ügynökkel 
ilyen, meg olyan szerződést kötött, a 
törvény elverte rajta a port és az áru- 
tulajdonosnak adott igazat, azzal a meg* 
okolással, hogy az ügynök nem volt 
felhatalmazva a meghatározott ártól el
térő üzletek kötésére.

Pompás viz volt ez a zavarosban ha
lászni szerető polypoknak s fel is hasz
náltak minden alkalmat embertársaik- 
alapos kiszipolyozására. A bőven be
folyó nyeresség tapadt reájuk, mint hi- 
zékony sertésre a zsir s mig ők — a 
burkolt uzsora révén irigyelt jólétbe ju
tottak, — sok hiszékeny ember a kol
dusbotot foghatta kezébe.

A jelenlegi kormány végre a részlet
üzlettel való uzsoráskodásra is kiterjesz
tette figyelmét s az igazságügyminisz- 
teriumban már el is készült a részlet
üzletek megszorítását célzó törvényja
vaslat, mely hivatva lesz az eddig oly 
dúsan virágzó burkolt uzsorát e téren 
is kipusztitani.

E javaslatnál igen fontos pont az, 
mely az ügynökök által kötött üzletre 
is kimondja a felelősséget. Eddig sza
badon garázdálkodhattak ez országjáró 
egyének s köthettek üzletet darüre-bo- 
rura, hiszen úgysem volt az érvényes, 
ha törvény elé kerül. Most azonban 
már kissé nehezebb dolog desz olcsóbb 
ár Ígérgetésével becsapni valakit, mert 
a törvény az ügynök által kötött üzle
tet úgy tekinti, mintha maga az áru tu
lajdonosa kötötte volna.

Szintén ily fontos pontnak tartjuk a 
törvényjavaslatban, hogy a rézsletüzlet- 
ben kikötött teljes ár csak két részlet- 
fizetés elmulasztása után követelhető, 
mert bizony eddigelé az üzlettulajdo
nos ur hirtelenül elbánt vásárlójával s 
nagy uzsorára adott árujának teljes ösz- 
szegét bekövetelte rajta a legcseké
lyebb mulasztás után is.

Nem tagadhatjuk el, sok hiánya is 
van a törvényjavaslatnak. Ilyen az a 
pontja is, mely megengedi, hogy rész- 
letre vásárlásnál az üzlettulajdonos ma
gasabb árt számíthasson fel. Vájjon mi 
szükség van erre? Az a kereskedő, ki
nek árui hónapokon át ott hevernek 
boltjában, mit vészit vele, ha eredeti 
árban adott áruinak értékéhez két, há
rom, vagy éppen hat hónap alatt jut. 
Hiszen ma már a legnagyobb üzletek 
is csak hat havi időre köttetnek, per
sze kereskedőkkel, a kik nemcsak hogy 
nem fizetnek magasabb árat, hanem el
lenkezőleg, tőlük telhetőleg leszorítják : 
legföljebb abban külöbözik ez a kész
pénzért való vásárlástól, hogy ilyenkor 
2-—3 % engedményt élveznek. Az,
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— Fel van törve a lábom, nem tu
dok masírozni.

— És neked, te bundás?
— Meghűltem, torokgyuladásom van.
Az orvos mindannyiunkat meghall

gatott, de hozzánk nem nyúlt volna 
egy világért sem. Mikor a hatodik is 
elpanaszolta a baját, hátat fordított és 
beírta egy nagy könyvbe:

— Sámmtliche gesund; abtreten
Mi összenéztünk, az ezredorvos azon

ban ránk se nézett, egyszerűen kiment 
a teremből. A napos-káplár aztán meg
magyarázta nekünk, hogy ezt az eljá
rást maroden-vizitnek nevezik. Én tel
jes elismeréssel voltam ezen eljárás 
iránt, de soha többet nem jelentettem 
beteget.

Másnap folytattuk a testmozgást és 
a szabadgyakorlatokat. — Felmásztunk 
egy ötszáz méter magas hegyre, onnan 
gyorslépésben lejöttünk, a hegy lábától 
futó lépésben mentünk a barakkokig, 
ott pedig hatvanszor levágtuk magun
kat a földre és ismét felkeltünk. Mikor 
hatvanadszor már nem bírtam magam 
elég gyorsan földhöz vágni, az őrmes
terem hátba lökött, úgy, hogy az or
romra buktam.

Panaszra jelentkeztem a másnapi rap- 
portnál.

Velem együtt ott állt meg a sorban 
négy bajtársam, mindegyiknek volt va-

hogy ezek a kereskedők megbízhatób
bak, mint a magánember, nem mindig 
áll, mert akkor a bukások és a fizetés 
alóli kibúvások nem volnának annyira 
napirenden, mint manapság. A keres
kedő tehát épen olyan rossz és meg- 
bizatlan fizető lehet, mint a magán
ember.

Tehát, a ki az eladónak nem képes 
elég granciát nyújtani azzal nem kell 
üzletet kötni: de a magasabb ár köve
telésének helye nincs,

A törvényjavaslat azonban, minden 
hiánya mellett is igen üdvös és figye
lemreméltó, mert ezáltal nagy mérték
ben eleje vétetik az eddig fennállott 
burkolt uzsoráskodásnak és megszorult 
fél nem lesz zsákmányul kiszolgáltatva 
lelketlen árusok embertelen tízeiméinek.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

* F e l f ü g g e s z te t t  fő s z o lg a b ír ó  
Lapzártakor értesülünk arról, hogy  
a m. kir. belügym iniszter, eg y  ma ide  
érkezett 8 4 2 1 2 . sz. leirattal Betic sik 
István, a bodrogközi járás főszolga- 
birája ellen, a sátoralja-ujhelyi pénz
ü gyigazgatóság felje len tése  folytán, 
adótartozása iránti végrehajtási ü g y 
ben e lk övetett szabálytalan eljárása 
miatt a fegyelm i eljárást m egelőző  
vizsgálatot és  egy id ejű leg  hivata
lától való fe lfü ggesztését elrendelte.

h í r e k .
K o s su th  L a jo s .

Ismét a z ő nevét Írjuk le, ismét az 
ő nevét hangoztatjuk, amikor megem
lékezünk arról, hogy a magyar szabad
ság megteremtőjének Kossuth Lajos
nak névnapját ünnepelte meg Buda
pesten e hó 25-én pénteken, egy kör, 
egy pár hölgy-egylet meg egy-két 
asztaltársaság. Ezzel azután eleget tett 
egy egész nemzet a szabadsága szent 
apostolának, Kossuth Lajosnak emlé
kezetére. A magyar nép egy töredé
kének, a független érzelmű, igaz és 
őszinte hazafiak ünnepe mintegy kis 
rövid zsoltár édesen hangzik fel a 
megdicsőiilt nagy szelleméhez. — így 
kell ennek lenni. Az ő fenséges em
lékezetét ne profanizálja parancsszóra 
elhangzott zsolozsma. Az ő lelke tisz-

lami panasza. A kapitány jött, fogadta 
annak az őrmesternek a jelentését, aki 
ellen panaszra mentünk, aztán sorra 
kérdezett bennünket:

— Mi baja, mondja el őszintén, tar
tózkodás nélkül! — biztatott bennünket 
megdöbbentő jóakarattal.

Előbb panaszkodtam én, azután a 
többi négy bajtársam. A kapitány nyu
godtan, figyelmesen végighallgatott ben
nünket, egyet-egyet helyeslőleg bólin
tott a fejével s mikor az utolsó is bc- 
végezte mondókáját, igy szólt:

— Sámmtliche einsperren. Sechs Stun- 
den Spangen!

Azzal hátat fordított s mint aki atyai- 
lag végezte a dolgát, eltávozott. Az őr
mester pedig megfogott bennünket, le
vitt az »egyest börtönbe s reánk adta 
a baka karperecét. Mig a vasat illesz
tette reánk, megmagyarázta, hogy ezt 
az eljárást katonai igazságszolgáltatás
nak nevezik. Én teljes elismeréssel adóz
tam ez iránt az eljárás iránt is, de soha 
többet nem jelentkeztem panaszra.

Ellenben végleg kigyógyultam az ide
gességből és megfogadtam, hogy még 
augusztusban sem fogok tanácskozni a 
háziorvosommal. Sőt irodalmi végren
deletemben meghagyom, hogy senki a 
családomban ne fogadjon háziorvosnak 
— katonaorvost . . .

tán, mocsoktalanul és fenséges fény
ben ragyog előttünk, azok, a kik ezt 
a fényt elhomályosítani akarják, jobb 
ha nem furakodnak az ő szent leiké
hez. Az a lélek, amely ami ragyogó, 
szabadságot szomjuhozó, bátor és le
győzhetetlen nemzeti múltúnkból nyert 
tápot, az a lélek örökké él, az halha
tatlan marad; nem képes azt kiölni 
semmiféle ádáz hajsza . . . Időtlen 
időkig ott él és tápot ad mindig a fel
éledésre, a mikor azt hisszük, hogy 
már már elveszett minden ami dicsővé, 
nagygyá tegye ezt a nemzetet.

Hogy pedig Kossuth Lajos éppen 
Zemplénvármegyébcn Monokon szüle
tett, hogy abból a fényből, a mely 
az ő nevének az egész világon ragyo
gást ad, egy fényes sugár esik az ő 
szülővárinegyéjérc, arra a monoki házra, 
a hol Kossuth Lajos bölcsőjét ringat
ták: úgy hisszük nem fogják rossz 
néven venni tőlünk azok, akik félnek 
ettől a fénytől, hogy néhány őszinte 
szóval mi is adóztunk Kossuth Lajos
nak, a monoki dicső szülöttnek emlé
kezetére.

— Erzsébet királyné halálának évfor
dulója. Közeledik már az a gyászos nap 
szeptember hó 10-ik napja, amidőn ra
jongással szeretett Erzsébet királynén
kat örökre elvesztettük. Emlékezetes 
még előttünk az a rémhír, a mely mi
dőn végignyillalott most esztendeje az 
egész országon, gyászba és zokogásba 
fullasztott gyermeket, aggot, mindenkit. 
Az imádásig szeretet királynő szomorú 
halálának évfordulóját ez a gyászoló 
nép méltó módon fogja megünnepelni. 
Ebből az alkalomból Vaszary Kolos 
hercegprímás a jóságos királyné emlé
kezetét ragyogóan ösmertető pásztor- 
lcvelet intézett a katholikus egyház pap
ságához. A remek pásztorlevél méltó a 
nagy halott emlékezetéhez, méltó is 
lesz majd ahhoz a fenséges részvéthez, 
amely nyomában fakadni fog.

— Föispáni estély. Lapunk előző 
számában referáltunk már arról a fé
nyesen sikerült »István-estélyc-ről, a 
mely e hó 20-án Molnár István főispán 
névnapja alkalmából a megyeháza ősz- j 
szes termeiben zajlott le. A kedélyes 
mulatságon jelenvolt díszes hölgyközön
ség teljes névsorát tudósítónk a követ
kezőkben közli. Jelen voltak:

Asszonyok: Bariss Árpádné, Bajusz 
Józsefné, Barthos Istvánná, Barthos Jó
zsefné, Czibur Lászlóné, Csörgheő Mol
nár Leona, Dókus Ernőné (Legenye), 
Dókus Gyuláné, Dongó Gézáné, Füzes- 
séry Ödönné (Tokaj), Hammersberg1 
Jenöné (Budapest), Hlavathy Józsefné, 
Dr. Hornyay Béláné, Kelner Józsefné, 
Keresztessy Lajosné, Kincsessy Péterné, 
Korinkó Jánosné, Kőszeghy Józsefné, 
Malonyay Tamásné (Zombor), Matolay 
Béláné, Mattyasovszky Kálmánná, Mauks 
Árpádné (Hrabóc), Meczner Gyuláné, 
Molnár Béláné (Gálszécs), Molnár Vik- 
torné (Temesvár), Nemes Sándorné, Dr. 
Nyomárkay Ödönné, Pilissy Lászlóné, 
Dr, Rosenthal Sándorné, Szerdahelyi 
Vincéné (Rád), Szerviczky Ödönné (B,- 
Szerdahely), Szokolay Emilné, Dr. Wald- 
mann Adolfné, Zinner Adolfné.

Leányok: Boruth Jolán (Budapest), 
Dongó Juliska, Évva Mariska, Füzesséry 
Ilma (N.-Mihály), Füzy Ilonka, Ham
mersberg Anna és Elza (Bpest), Kelner 
Bella, Korinkó Ilona, Mattyasovszky 
Sárika, Mauks Juliska (Hrabóc), Mecz
ner Ica, Molnár Annuska (Temesvár), 
Pajzoss Anica (Lasztóc), Petz Matild, 
Répássy Anna, Szemere Vilma, (Lasz
tóc), Szerdahelyi Adrienné (Rád), Szer
viczky Margit (B.-Szerdahely), Szokolay 
Margit, Spillenberg Mariska (Budapest), 
és Tomcsányi Gizella.

— Az uj kassai Nemzeti Színház 
megnyitása. Felsőmagyarország kultur- 
központján, Kassa város főutján ott d í
szeleg végre az uj kassai Nemzeti Szín
ház. Az uj színház megnyitási ünnepé
lyére nagyban folynak az előkészületek 
arra, hogy a felvidék egyik fontos kul- 
tur-templomanak kapui minél impozán- 
sabb módon nyíljanak meg a jövő szá
mára. Az ország első színpadának leg
jelesebb művésznői és művészei játsza
nak a három megnyitó estén. Szendrey 
Mihály, az uj színház tehetséges fiatal 
igazgatója, végleges megállapodásra ju
tott gróf Festetlek Andor igazgatóval, 
a budapesti Nemzeti Színház művészei
nek kassai vendégszereplése ügyében. 
A megállapodás szerint a Nemzeti Szín
ház Kassán három előadást tart és pe
dig szeptember 28-án: Megnyitó pro
log, Várady Antaltól, a melyben a két 
színház közreműködése mellett Jászay  
Mari, Csillag Teréz és Egressy játsza
nak. Ezt követi Bánk bán. Szeptember
29-ikén: A  nők barátja és 30-án : Medea 
kerül színre. Október elsején Szendrey 
jól szervezett társulata mutatkozik be 
Bérezik H im fy dalai-ba.n.

— Zásziószentelési ünnepély Tállyán. 
A tállyai önkéntes tűzoltó egylet zász
lóját e hó 20 án az elmúlt vasárnap 
avatták fel nagy ünnepségek mellett.
— A zászló avatási ünnepély délelőtt a 
városház téren báró Maillott Györgyné 
védnöksége mellett díszes és nagyszámú 
közönség jelenlétében folyt le. A pom
pás zászlót 12 fehér ruhás lányka ál
lotta körül, az ünnepélyt megnyitó be
szédet Bernáth Béla orsz. képviselő 
tartotta. A szép megnyitó beszéd után 
a zászlószögek beverése következett. A 
tűzoltó-egylet főparancsnokságának fel
keresésére Jó zse f főherceg — a ki az 
ünnepélyen Bernáth Béla orsz. képvise
lővel képviseltette magát — megen
gedte, hogy az ő nevében is beveres
sék egy szeg a zászlóba. A szeg beve- 
rés után Győry István főjegyző záróbe
szédet mondott.-Ezután a nyoszolyó 
lányok a zászlót megkoszorúzták s ezzel 
a szép ünnepély véget ért- — Este a 
*Kodu« erdőben fényes táncmulatság 
volt, amelyen nagyszámú díszes közön
ség volt jelen.

— A Tokaj-hegyaljai cognacgyár rt.
a mely Sátoralja-Ujhelyben működött,
— mint már említettük — felszámolás 
alatt van. Részvényeseinek 15 forintot 
fizet vissza első részletül a likvidációból.

— Nagy tűzvész pusztított e hó 24-én 
csütörtökön Zebegnyőn. Mint levelezőnk 
írja, a nagy szélben a tűz oly pusztító 
rohammal terjedt, hogy pár óra lefor
gása alatt a fél FalTT lángokban állott. 
Nagy erőmegfeszitéssel sikerült a tűz 
tovaterjedését megakadályozni. A kár 
óriási, mert a betakarított termény nagy
része is mind odaégett.

— A református tanítók augusztus 
hó 22-én Komáromban tartott gyűlését 
A ntal Gábor püspök nyitotta meg min
denkit elragadó beszéddel. Azután ér
dekes esemény történt. Az Országos 
Bizottságban az egységes és kötelező 
tantervre vonatkozólag Dobó Sándor 
által tett indítvány hatása alatt Kon
koly Th. Béla kir. törvényszéki biró 
100 koronás pályadijat tűzött a követ
kező kérdésre : A törvények és a köz
élet tapasztalataiból merített okokkal 
támogatva tárgyaltassék, hogy az egy
séges tanterv országos alkalmazása mily 
befolyást gyakorolna a normál tananyag 
feldolgozására az elméleti és a gyakor
lati tanítás s általában a népoktatásra ? 
És a valláserkölcsi tárgyak intenzív ta
nítása mellett a vallásos nevelésre s a 
nemzeti fejlődésre ? Ezután a napirend 
tárgyaltatott le. Végül a tisztviselőket 
választották meg. A választmányi tagok 
sorába bekerültek: Almássy Sándor Be
regszász, Gérecz Károly Spatak, Szabó  
Albert Záhony, Sikolya Antal Tárcái, 
Korocz Dániel Szikszó, Hegedűs János 
Sajó-Gömör.

— Színházi hír. Kunhegyi Miklós, a 
ki társulatával az őszszel két hónapon át 
Sátoralja-Ujhelyben fog játszani, újab
ban Kálmán (Kranzthor) Margit vég-



zett színi-iskolai növendéket, jónevü, 
ösmert vidéki színésznőt, drámai sze
repekre szerződtette. A társulat még a 
jövő hónap elején teljesen összeszer
vezve megy Munkácsra és csak azután 
jön városunkba. — Meglátjuk majd tu
dott-e Kunhegyi olyan társulatot szer
vezni, amelylyel érdemes lesz majd az 
»Északkeleti Szini Szövetkezet«-et meg
teremteni.

— Letartóztatott kereskedő. Ehr- 
tnann Henrik sátoralja-uj helyi kereskedő 
ellen, — a kinek fizetésképtelenségéről 
már hirt adtunk, egy prágai keresk. cég 
csődöt kért, egyúttal bűnügyi feljelen
tést is tett, melynek eredményeként a 
vizsgálóbíró Ehnnant letartóztatta és 
vizsgalati fogságba helyezte. Csödtö- 
meggondnokul Krasznapolszki Ferenc, 
helyetesül dr. Székely Albert sátoralja
újhelyi ügyvédek neveztettek ki.

— Uj iskolai ÓV. A sátoralja újhelyi 
álla?ni elemi iskolában az 1899 — 1900. 
iákolai évre a beiratások f. évi szeptem
ber hó 1—8-ig délelőtt 8 —12 óráig 
eszközöltetnek. Még pedig 1—5-ig azok 
a tanulók iratnak be, a kik az első osz
tályba lépnek, vagy már az elmúlt is
kolai évben az állami iskola növendé
kei voltak; 5 —8-ig pedig azok vétet
nek fel, a kik az előző évben más is
kolába jártak. — Az állami iskolába 
járó tanulók egész évre 2 frt. tandijat 
és 65 kr. beiratási dijat tartoznak fizetni. 
— A teljesen vagyontalan szülők gyér 
mekei a városi hatóság áltál kiállított 
szegénységi bizonyítvány alapján a tan
díj fizetés alól felmentetnek. A beírás 
alkalmával a szegénységi bizonyítvány 
a beirási dij lefizetése mellett az igaz
gatósághoz adandó be. — A beiratás- 
hoz születési és iskolai bizonyítvány is 
kívántatik. Sátoralja-Ujhely, 1899. au
gusztus hó 25. — Dokus Gyula állami 
iskolai gondnoksági elnök.

A sátoralja-uj helyi statusquo izr. anya
hitközség elemi iskolájában a beiratások 
folyó augusztus hó 27-étől szeptember 
10-tg délelőtt 9—12 óráig és délután 
3—5 óráig a hitk. irodában fognak tör
ténni. A t. szülők felkéretnek, hogy e 
határidőt gyermekeik és a tanítás ér
dekében betartsák, mert azontúl csakis 
fontos okból fognak a tanulók felvé
tetni. Tandijmenjességért csak folyó hó 
29-ig lehet folyamodni és a kérvények 
feletti határozatról már 30-án a hitk. 
irodában értesítést kaphatnak. Későbbi 
folyamodások egyáltalán el nem fogad
tatnak. — Az iskolaszék.

A sátoralja-uj helyi keresk. tanoncisko
lában a jövő 1899 — 1900. tanévre való 
beiratások szeptember 1 — 10-ig lesznek 
megtartva.-A beiratások naponkint dél
után 4 órakor az izr. iskola helyiség
ben történnek. Tisztelettel felkéretnek 
a kereskedő urak, hogy tanulóikat a 
jelzett időn belől Írassák be, mert azon 
túl a be nem irt tanuló mulasztónak 
fog tekintetni. Csakis a keresk. társu
latnál szabályszerűen szerződtetett ta
nuló irható be. Lövy Adolf\ iskolai bi
zottsági elnök, Schneider Jakab iskolai 
igazgató.

— Az iparosok nyugdija. A kisiparo
sok régóta hangoztatják, hogy nyugdíj
alapot kellene teremteni, hogy az el
öregedett iparosoknak nyugdija legyen. 
A dolgot most az országos iparegye
sület vette kezébe Matlekovics Sándor 
kezdeményezésére Matlekovics Sándor 
indítványára mindenekelőtt megállapít
ják egy az iparosok számára létesítendő 
nyugdij-rends2er mathematikai alapját, 
azaz, hogy mennyi befizetés mellett, 
milyen részvéttel, milyen esetben és 
mennyi nyugdíj adható. — Továbbá 
megteremtik ezeken az alapokon a 
biztositó szövetkezetét, illetőleg annyi 
tagot szereznek, amennyivel a kiszámí
tott mathematikai alapon a nyugdíj pénz 
tár megindulhat. Az országos iparegye
sület legutóbbi ülésén Matlekovics Sán
dor javaslatára el is határozta mindjárt, 
hogy megkeresi az első magyar általá
nos biztositó társaságot egy szövetke
zeti alapon létesítendő nyugdíjintézet 
tervezetének elkészítésére.

68. szám. (3) F E L S Ő  MAG Y A R O R S Z A G I  HÍ RLAP.  Szombat, augusztus 26.

KÖZGAZDASÁG.
Termény kiállítás Zemplénvár- 

megyében.
Sátoralja-Ujhf'ly, augusztus 26

E hó 24-én az elmúlt csütörtökön zaj
lott le a megyeház.bán a Zemplénmegyei 
Gazdasági Egyesület által rendezett ter
mény kiállítás. — Mezőgazdasági szem
pontból fölötte fontosnak tartjuk a vi
dék mozgalmát. Éppen abból az alka
lomból, amidőn lapunk előző számában 
a szegedi és a szükebb pozsonyi kiál 
litás eszméjét helyeseltük, különösen 
foglalkoztunk a mezőgazdasági mozgal
mak decentralizálásával. Sajnosán ta
pasztaltuk ezen a kiállításon, hogy Zemp- 
lénvarmegye gazdaközönsége ezen üd
vös eszme iránt nem érdeklődik még 
eléggé. Pedig ha elakarjuk érni azt, 
hogy a főváros merkantil légkörétől 
megszabaduljunk én ha a spekulatív ke
zekből ki akarjuk ragadni a hegemó
niát, akkor minden legkisebb mezőgaz
dasági kiállítás iránt érdeklődnünk kell. 
Csakis igy teremthetünk nagyobb-kis- 
sebb vidéki központokat, csakis ilyképp 
javíthatunk a mezőgazdasági viszonyo
kon. A ZemplénvArmegyei Gazdasági 
Egyesülettől a jövőre nézve elvárjuk, 
hogy jobb időre helyezi a terménykiál 
Ittás idejét, de az általános és uj mező
gazdasági mozgalom aerájában még 
cséplés idejében is nagyobb érdeklő
déssel kellett volna kisérni ezt a ter
mény kiállítást.

Harminc kereskedő és műmalom ösz- 
szesen 25 ezer métermázsa különféle 
gabonát jelentett be. A búza ára 850, 
az árpáé 6 60—7, a zabé 4 60 —5 frt. 
Rozs nem kelt. Árpából került eladásra 
12 vaggon.

Legtöbbet állítottak ki: báró Sennyey 
István 1000 mm., gróf Andrássy Sándor 
2494 mm., gróf Andrássy Gyula 5500 
mm., gróf Andrássy Tivadar 14000 mm. 
Kiállítottak még: Molnár István főispán, 
Dienes István (N. Azar), Horváth József 
(M.-Izsép), Messinger Jakab (Kozma), 
Weinberger Dávid (Imreg.)

A megnyitásnál jelen volt gróf A n d 
rássy Sándor, a Gazdasági Egyesület 
elnöke, kozmái Kun Frigyes ügyvivő 
alelnök. A vásárt Kapás Aurél titkár 
vezette.

* Szüreti kilátások. A gazdasági tu
dósítók jelentései szerint az országban 
a szőlők permetezése még mindig fo
lyik. Helyenkint sok a peronoszporás 
szőlő, különösen azokon a vidékeken, il
letve területeken, ahol a permetezéssel 
még ma sem törődnek. A szárzság és 
hőség a bogyók fejlődését több helyen 
nagyon észrevehetően akadályozta, a 
lisztharmat és a szőlőmoly is sok kárt 
okoz. Általában — kivéve az erdélyi 
vérmegyéket és a Dunna balpartját, a 
hol a középen felüli termés mutatko
zik, — a szőlők még mindig közepe
sen állanak ugyan, de néhol már ha
nyatlottak. A Tisza jobbpartján a sző
lőt, bár legtöbb helyen háromszor per
metezik,-ennek dacára többfelé erősen 
terjed a peronoszpora; levele száradni, 
bogyója pedig rothadni kezd. így a 
külömben jó terméskiállitásokban csök
kenést jeleznek sok helyen. Azonkívül 
Borsodban a jég okozott benne káro
kat, kivált az uj ültetésben; itt-ott el
rúgta virágát. A termés nagy átlagban 
közepes lehet. A Tisza balpartján, a 
hol szabályszerűen permeteznek, jó kö
zepes termést igér a szőlő; ott azon
ban a hol elhanyagolták, a peronosz
pora nagyon ellepte.

* Mezőgazdasági országos kiállítás 
Szegeden. A kiállítás vezetősége e hé
ten küldte szét a Szegeden szeptember 
3 — 1 0 -ig megtartandó országos kiállítás 
végleges programinját.

Á programul a következő:
Szeptember j - á n : Délelőtt 10 órakor 

a kiállítás ünnepélyes megnyitása O 
cs. és kir. Fensége József főherceg, a 
védnök által. Délután 2 órakor kiállí
tási lóverseny, este 8 órakor a védnök

tiszteletére művész estély a színházban. 
Este a kiállítási terület fényes kivilági- 
tás a villám fény nyel és 20,000 lampion
nal.

Szeptember 4-én : Reggel 9 órakor V. 
országos gazdakongresszus a városháza 
nagytermében. Déli 12 órakor: Délvi
déki földmivelők egyesületének közgyű
lése. Országos méhészeti kongresszus 
az ujszegedi vigadó tánctermében. Este 
8 órakor a színházban művész-estély.

Szeptetnber $-én : V. országos gazda
kongresszus. Országos méhészeti kon
gresszus. I. országos halászati kongresz- 
szus a városháza kis tanácstermében. 
Délután 5 órakor vívó  akadémia az uj
szegedi vigadóban, este tűzi játék a 
kiállítás területén.

Szeptember 6 -án: Országos méhészeti 
kongresszus, délután 6 órakor: a tűz
oltóság gyakorlata, este a kiállítási te
rület fényes kivilágítása 20.000 lampi
onnal.

Szeptember J-én : Délután 4 órakor ke
rékpárverseny. Délután 5 órakor a »Pol
gári dalárda« hangversenye, a kiállítás 
területén este léggömb föleresztés és 
kivilágítás villamfénynyel.

Szeptember S-án\ I. országos szőlé
szeti és borászati kongresszus és kirán
dulások. Délután 2 órakor díjugratás, 
lovasjáték, ügető-verseny a lóverseny- 
téren. Este népies műkedvelői előadás 
a vigadó tánctermében és tűzi játék a 
kiállítás területén.

Szeptember p-én: Délelőtt 9 órakor 
gazdasági tanítók kongresszusa az uj
szegedi vigadóban. I. országos szőlé
szeti és borászati kongresszus és kirán
dulások. Délután 5 órakor a »Szegedi 
dalárda« hangversenye, este teljes ki
világítás villamfénynyel és 20,000 lam
pionnal a kiállítás területén.

Szeptember ló  é n : I. országos szőlé
szeti és borászati kongresszus és kirán
dulások. Délután népünnepély és cse- 
léddijazás, a kiállítás területén. Délután 
3 órakor regatta a Tiszán. Este kiálli 
tási nép-bál, este 6 órakor kiállítási 
sorsjáték húzása, este 8 órakor tűzi
játék.

A kiállítás területén délután 4—7 
óráig és este 9 —12 óráig naponta sé
tahangversenyek tartatnak.

APRÓ REGÉNYEK.

A TÉGLA-KIRÁLY.
Irta: Kemechey Jenő. (8)

Giza odarepült a bátyja háta mögé 
a kék sávolvos napernyője alá s le
gyezte Bulcsot. Később gondolt vala
mit . ha az Albin itt lenne. Fölkelt és 
csöndesen elment az erdőcskébe. A szé
lén, egy homokdombon, az akácfa für
tös virága pillegett le elébe. Leszakí
tott egy lombot s lassan, gondolkozva 
tépdeste leveleit: szeret, szívből, iga
zán, fájdalommal, egy kicsit, csöppet se.

Ej, az a titokzatos Albin, szerfölött 
változékony dzsentelmén lehet. Az akác
levél a szerelem minden változataiból 
juttatott neki. Hát persze, ezt bajos 
volna sóhajtás nélkül megállani.

. . . Julcsa kisasszony, a mint az éj
jeli zenét meghallotta, az irigység fogta 
el. Az előkelő nevelés nem tudta ki
ölni szivébő ezt a vad érzést. Hanem 
a mikor a lágy és zengzetes férfihang 
hozzásimult a muzsikaszóhoz, ellágyult 
és valami borongó érzés szállott a szi
vére.

Arról álmodozott, hogy micsoda más 
lett volna az élete, ha paraszt marad. 
Ha egészen szegény: talán egy daru
tollas hettyke parasztlegény dalolná az 
ablaka alatt: Nyisd ki rózsám, leveles 
kis kapudat. Vagy igy módosán, az 
urasági ispán huzatná a szolnoski ci
gánnyal : Mély a rima, zavaros ha meg
árad. Csak paraszt volna, nem állana 
ilyen mélységesen egyedül.

Mikor odakünn a muzsika és a dal 
elhangžott, kinyitotta az ablakot. A csil- 
iagsugarás, nyári éjszaka tündöklött be 
hozzá. Leült a zongorához és halkan, 
álmodozva játszott el nehány magyar

dalt. Adia fölkelt és odaült mellé. Jul
csa abbahagyta a zongorázást, köny- 
nyezve borult az angol leány vállára 
és siró szóval panaszolta el a keserű
ségét.

— Annak most valami gavallérja 
eljött meszsze földről és zeneszóban 
mondta el a vallomását. Nekem nem 
lesz soha senkim, ha csak valami el
adósodott főhadnagy nem!

— Majd haza jösz Londonba, van 
ott dzsentelmén bőven. A te szép sze
meid . . .

— Más az egészen. Tudod, tavaly, 
a fürdőn, az a barna ur, az a komoly, 
az az egészen férfi, az ennek a lánynak 
a nagybátyja. Ej, soha, soha!

— A nagybátyja? — kérdezte sza
pora szóval Adia, — az egy feltűnő 
dzsentelmén. Azért én is el tudnám 
hagyni az anglikán hitemet.

Julcsa égő szemekkel nézett reá.
— Azért bántottam őket, hogy egy

szer ő átjöjjön hozzánk, szilaj harag
ban, mint egy meghajszolt oroszlán s 
nekünk rontson ádáz dühével. Ezt vár
tam. Én eléje állanék lázzasztóan, gú
nyosan és vakmerőén, mint egy spa- 
dasszin és az első kézmozdulatára — 
odaomlanék a szivére.

— Eldobna magától.
— Csak egyszer átkarolhassam, a 

magamé lesz egészen.
Másnap a két leány kikocsizott a kis 

erdő felé. Meg kell látniok azt a ga
vallért. A mint a kis erdő felé elhang
zott a lópata ütemes dobogása, Gizácska 
eldobta az akác-lombot és sietett a tűz 
felé.

— Nem a gavallérja, — mondta hal
kan Julcsa, — azt nem hagyná ott.

—■ A bátyja van itt! A tegnapi mu
zsika . . .  az oroszlán tud gyöngéd is 
lenni.

Gúnyosan nézett Julcsára, a ki le- 
csüggesztette, majdnem hirtelen, daco
san fölkapta a fejét.

— Menjünk közéjük, — folytatta 
Adia, — úri nép, szívesen fogadnak.

Feleletül Julcsa dacosan a lovak közé 
vágott s fordulóra ránotta a gyeplőt, 
A kis kocsi odavágódott egy szénaru
dashoz s a két leány belepottyant a 
friss szénába. Adia ijedten sikoltott és 
prüszkölt a szénapernyétől, Julcsa el
bocsátotta a gyeplőt, egy kicsit meg
igazgatta a ruháját és fekve maradt. 
Várta talán, hogy azok segítségre siet
nek. Hanem azok bizony nem vették 
észre. Vígan voltak szerfölött s olykor
olykor hallani lehetett a Bulcs kacagá
sát. Julcsa fölkelt, fölsegitette Adiát s 
bocsánatkérőleg csókolta Össze a ha
ját, homlokát, szemeit. Valameddig pi
hentek még, a mig a kocsis és az inas 
elfogták a lovakat és rendbeszedték a 
kocsit. Aztán szeretettel hajlottak egy
másra.

— Julcsa, mért haragudnánk egy
másra egy fantomért, a ki még csak 
nem is dzsentelmén, különben meghal
lotta volna a sikoltásunkat.

(Folytatása következik.)

A szerkesztőség üzenete:
Tiszapartl előfizető. A kereskedelmi miniss- 

ter a király felhatalmazása alapján az eddig 
fennállott aldunai vaskapuszabályozási müve- 
zetöséget feloszlatván, az aldunai hajózási ügyek 
kezelésére az aldunai hajózási hatóságot szer
vezte, a mely kötelező állami kalauzszolg»lat
tal és a hajózási díjszabással egyidejűleg ez 
évi szeptember elsején lép életbe. Az aldunai 
hajózási hatóság vezetésével V a lla n d t Ernő 
miniszteri tanácsost bizta meg a miniszter.

Társadalmunk bűnei, cimmel —s— jel alatt 
beküldött vezércikket átadtuk a szerkesztőnek, 
lapunk következő számában esetleg közöjjttk, 
vagv megüzenjük fogjuk-e közölni.

Zenész Helyben. 1. Felelős szerkesztőnk már 
hazaérkezett, szívesen látja önt a délelőtti 
órákban. 2. Tessék az országos m. kir. zene- 
akadémia titkárságához (VI, Andrássy-ut 67.) 
fordulni, ott. bizonyosan nyilvántartják ezeket 
a pályázátokat. Felvilágosítást adhatnak eset
leg a Rózsavölgyi, Mérey Béla, Nádor Kálmán, 
Harmónia zenemükereskedések is.

Kiadja:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G .
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Zeneiskola megnyitás! |
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

miszerint M
Z E N E - I S K O L Á M  A l  |

Juhász Jenő ur (Evva) házban W
folyó év szeptember hó 1  -én megnyitom . 0
A beíratásokat folyó augusztus hó &&-án 
kezdem meg.

A  n é. k ö zö n ség  b e c s e s  p ártfogásáért e sed ez , 

kiváló tisz te le tte l

Szatmári A.
igazgató-tulajdonos. Jn?

A Malártsik-féle cs. és kir. kiz. szab. $

Patkány-irtó pogácsa
kapható 

í 30 és 60 filléres 
csomagokban.

Csakis ezen véd-

mindenütt 
1 és 2 koronás 

dobozokban.

jeggyel valódi.

U császári t s királyi Fenség« Salvator Lipót Főhcrcgec rendkívül inog v: n el 
öCdve az asbesOnlppal bélel, eaipökkcl. O Fensége hosszabb gyalog kiránduláson húsznál 
®h,*!.1'. Pt °S , U\  ho->’ lal,ni »>«'« fáradlak úgy ei, mint más közönséges czipőkm 
Küldök egy pár vadász ozinőf. lioirv annak a  mintáiár.-i L. ' . « » 5 .. .i .

Óvjuk lábainkat hidegtől, 
nedvességtől és meghűléstől.

Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bör- 
keményedés, sem lábdaganat.sem lábó.nés.

Rövid idei viselés után m egkön nyebbü l a j á r á s a  unnak, ki 
czipőjét d r . H ö g y es-fé le , a z  e g é s z  v ilágon  s z a b a d a lm a z o t t  

a s b e s t ta lp b é lé s s e l  l á t j a  el.
Keltősv&títagságu 1 írt 20 kr., egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr„

gyermekeknek fele.
Az asbesttalpbélés kitűnőségét legjobban bizonyba, hogy a  CS. és  k ir . k ö z ö s  

h a d se re g n e k  é s  a  m. k ir .  h o n v éd ség n ek  eddig 2 2 .5 0 0  p á r  s z á l l í t ta to t t .
Szétküldés csakis utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése mellett Felvilágosí

tások, prospectusok és köszönetnyilvánítások ingyen.

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Asbestáru-gyár

24- 52 részvénytársaság
B udapest VI. Sziv-utcza 18.

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

Első zem plém negyei honi bútorcsarnok.
S .A . - U j H E I .Y ,

Értesítés.
V an szeren csém  a h e lyb eli é s  vidéki n. é. k ö zö n ség  

b e c se s  tu dom ására hozni, h o g y  a »V örös ökör« em e le tén  
levő  5  t e  r é m b e n  a le g k én y eseb b  íz lésn ek  is te lje 
sen  m e g fe le lő le g  jó l b eren d eze tt

BUTORRAKTÁ RÁMÁT
a n. é. k ö zö n ség  k ényelm ére ezze l k ap cso la to sa n  u gyan ott  
a föld szin ten  e g y  n a g y s z a b á s ú  b u t o r r a k -
t á r r a l  m eg n a g y o b b íto tta m .

Kik e d d ig  nálam  bevásáro ln i sz ívesek  voltak , m e g 
g y ő ző d h e ttek  azon állításom  ig a zságáró l, h o g y  raktáram 
ban  csak is jó  é s  szolid  m in őségű  és  bárm inő k íván alom 
nak m eg fe le lő  iz lé ste ljes  áruim vannak, m iért is kérem  
e k ed vező  alkalm at m egragad n i és Ígérem , h o g y  a n. é. 
k ö zö n ség  bizalm át mint ed d ig , ú g y  ezután is igyek ezn i 
fo g o k  k iérdem elhetn i.
6 3 — 16 K iváló tisz te le tte l
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