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A magyarságért.
(Három közlemény.)

II.
(bb.) A  mi zem pléni tótjaink olyan  

jám bor, hajlítható, szelíd nép, hogy  
keresni kell párját. Ez nem  pán
szláv, nem  m agyarfaló, ez nem  gra- 
vitál sem erre kifelé, ez nem  akar 
N agy-T ótországot csinálni. N em  
e llen ség e  a m agyar n yelvn ek , ső t 
örül, ha alkalm a nyílik m agtanulni 
m agyarul, m ert az ő szem éb en  a 
m agyar a m agasabb m ű veltség  
nyelve, m int a m iénkben a francia.

E g y  kis jóakarattal, e g y  kis ig y e 
k ezette l gyön yörű en  m eg  leh etn e  
ő k e t m agyarosítani. C sak eg y  m a
gyar iskola, egy  m agyar tan ító  
k ellen e  m inden tó t faluba, s 3 0  
esz ten d ő  múlva már csak  elvétve  
hallanánk eg y  tó t szót Z em plén- 
várm egyéb en .

D e  nem  ú gy , hogy  egy  uj is
kolát á llítsunk fel m inden évben . 
M ert akk or csak  4 0 0  esztendő' 
múlva lesz  m inden faluban m agyar  
iskola. H anem  fel kell állítani eg y 
szerre valam ennyit. Ma m ég lehet, 
—  holnap talán már k éső  lesz. 
Ma m ég  nem  tiltakoznak e llen e  a 
tótjaink, ső t k öszön ette l, öröm m el 
fogadják. H olnap talán már ő k et  
is elbolonditják  az agitátorok , s 
vasvillával kergetik  ki a m agyar  
tanitót. M inden perc drága, —  
használni kell az alkalm at, a m ig  
lehet.

N in cs rá pénz? Ksll lenni! A k ár
hogy , akárhonnan vesszük is: kell. 
M ikor a halálos b e teg n ek  o rv o s
ságo t kell venni, u g y -e  van rá 
pénz, akárhonnan is ? N o , hát olyan  
szü kségün k van nekünk ezek re az 
iskolákra, m int a b e tegn ek  az or
vosságra !

N incs pénz? O tt, a hol hat m il
liót e lp ocsék o l a korm ány e g y  vá
lasztási hadjáratra, ott, a hol 3 0  
m illiót k idobnak egy  krétai e x p e 
dícióra, m eg  m ás ilyen  szam ársá
gokra, —  o tt kell pénznek lenni 
iskolára is!

H a m ás nem , az é le tö sztön  kény- 
szer ith etn é  erre a nem zetet. Mert 
az életünk , a fennm aradásunk függ  
ettő l. V agy  már az é le tö sztön  is 
k iveszett belőlünk?

B izony csak  ábránd ez is, m int 
a töb b iek! B izony nem  állítjuk fel 
azokat az iskolákat, nem  m agya
rosítjuk m eg  a mi szelíd  jó tó t
jainkat! N em  foglalkozunk, nem  
törődünk velük, —  m egvárjuk, mig 
m egrohanják ő k e t is az ag itá to 
rok, —  mint a farkasok az e lh a 
g y o tt  bárányok at —  s csinálnak  
belőlük dü höngő  fenevadakat, mint 
csináltak az oláhjainkból, —  h ogy  
ha majd m egint harcba kell m enni 
a m agyarnak, ne velünk, m elle t

tünk fogjanak fegyvert, d e  e lle 
nünk.

N em  csinálunk sem m it. A  kor
m ány, a vezetők  nem  akarnak, 
nem  m ernek. É s a társadalom ? —  
hát van m agyar társadalom ? H át 
nem  k iö lte  abból a hazaszeretet, 
a te tterő  és a törek vés u to lsó  csi
ráját is a T isza Kálmán kortes
uralma ?

F első -Z em p lén b en  sok  m agyar  
ur lakik. V an jövedelm ü k, jól é l
nek , rendeznek m ulatságokat, ösz- 
szejövete lek et, vadászatokat. Körü
löttük  él a tót nép. —  D e  van-é  
csak eg y  is a mi m agyar uraink 
közt, a ki e lm ondhatná m agáról: 
E b b en  az évben  eg y  tó t családot 
m agyarrá te ttem , —  hasznára vo l
tam  a n em zetem nek!

B izony n incsen . P ed ig  m ilyen  
kön n yű  volna m ég  m ost nekik !

Északkeleti Színi Szövetkezet.
Sátoralja-Ujhely, augusztus 29

Az Északkeleti Színi Szövetkezet 
ügye csigalépésekkel ugyan, de úgy 
látszik halad a megvalósulás felé. Dó- 
kus Gyula megyei főjegyző, mint Sá
toralja-Ujhely város szinügyi bizottságá
nak elnöke ebben az ügyben ez év jú
nius havában megkeresesést intézett 
négy felsőmagyarországi városhoz. A 
megkeresés igy szól:

»Az országban mindenütt sőt ma
gában az országos szinészegyestllet 
központjában is megindult azon moz
galom, hogy az ország több szinike- 
rületre osztassák, arra bírta a sátor- 
alja-ujhelyi szinügyi bizottságot, hogy 
egy ilyen kerület megalakítása iránt 
a kezdeményező lépéseket megtegye.

Amiért is tiszteletteljesen azon kér
déssel fordulunk a tekintetes szinügyi 
bizottsághoz, szíveskedjék arra nézve 
nyilatkozni: nem lenne-e célszerű 
Ungvár, Munkács, Nyíregyháza, Eper

jes és Sátoralja-Ujhely városokból egy 
szinkerületet alakítani olyképen, hogy 
ezen városok állandó színigazgató fe
lett rendelkezve, az évet egymás kö
zött aránylagosan megosztva, annak 
egész évre a játszhatási engedélyt 
biztosíthassuk.

Ha a megalakítást célszerűnek véli 
a tisztelt bizottság: szíveskedjék ben
nünket feltételeiről lehetőleg mielőbb 
értesíteni.

A magunk részéről megjegyezzük, 
hogy miután ez idő szerint oly szín
házzal még nem rendelkezünk, amely
ben a szó teljes értelmében vett téli 
szezont meg lehetne tartani, ideigle
nesen erről lemondanánk és csak az 
október, november hónapokat, vala
mint április havát szeretnők magunk
nak biztosítani.

Kijelentjük, hogy kapott információ 
után készséggel vagyunk hajlandók a 
további tárgyalásokat akár szóbelileg 
is eszközölni.«
Erre a korrekt megkeresésre ez ideig 

egyedül Munkács városa küldte meg 
hozzájárulását. — Ungvárt illetőleg az 
%Ung« foglalkozik a megkereséssel és 
biztos kilátásba helyezi a hozzájárulást, 
annál inkább, mert kulturális szem
pontból is, de minden tekintetben he

lyesli az eszmét. Különben az »Ung« 
annak idején, amidőn a *Felsőmagyar- 
országi Hírlap« bővebben foglalkozott 
ezzel a kérdéssel és kifejtette a szö
vetkezet szükségességét, — a cikket 
egész terjedelmében átvette és minden 
szavunkat helyeslőleg aláírta.

Ez idő szerint nem akarunk ismét 
részletesebben foglalkozni az »Északke
leti Színi Szövetkezet« ügyével. Úgy 
hisszük a megkeresett másik két város: 
Eperjes és Nyíregyháza, úgy a sajtó, 
mint az érdekelt körök részéről helyes
léssel fogja fogadni a szövetkezeti esz
mét : egy közös és jeles társulat léte
sítése és szerződtetése céljából szívesen 
fog egyesülésre lépni velünk. Most ép
pen csak azt említjük meg, hogy az 
»Északkeleti Színi Szövetkezet« létesí
tése sürgős szükségesség, kívánatos 
volna tehát, hogy ez ügyben minél 
előbb végleges megegyezés jöjjön létre.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

— Haraszthy-Lőbli ügy. Ez az áldat
lan ügy immár úgy látszik befejezésé
hez ért. A belügyminiszter leirt a vár
megyéhez, hogy jelen ügyben részéről 
»intézkedés szüksége fenn nem forog.« 
A kir. törvényszék pedig az ezen ügyre 
vonatkozó feljelentést, mint »bűnvádi 
eljárásra nem alkalmast, félreteszi.«

Ezzel azután az ügy hivatalosan el 
van intézve. Ez tény. Igen ám, de nincs 
elintézve részünkről — mert azt mondja 
t. laptársunk a »Zemplén«, hogy mi 
»a kötelességét híven teljesített főszol
gabírót« kicégereztük. Tessék csak elol
vasni jobban azt az inkriminált vezér
cikket, teljes világossággal van abban 
megírva, és kitüntetve a főszolgabíró szán
déka. Meg van ott Írva, hogy csakis a 
jogi képviselő erélyes fellépésének kö
szönheti Lőbli, hogy egy egész életre 
tönkre nem tették.

Elvégre, ne csak a poros aktákból 
szerezzünk információt egy ügyre, ha
nem vizsgáljuk a lelki rugókat, a lélek 
mélyebb momentumait. Talán a legke- 
serübb pillanatok azok, amikor a diá
kot az érettségi vizsgáról visszavetik. 
Egy egész világ omlik össze előtte. 
Mintha minden porcikája, minden atomja 
ennek az életnek keserűséggel, üröm
mel volna telve, mintha minden élet
cél, minden életkedv ki veszett volna 
belőle ezekben az órákban. Bizony, egy 
főszolgabíró kedvéért sem vág majd jó 
képet ilyenkor a diák. Tanácsos volna 
ugyan figyelmeztetni a homonnai diá
kokat arra, hogy keserű arcot ne mu
tassanak, mert a főszolgabíró menten 
eltoloncoltatja. Ebben állott Lőbli bű
nössége is. Mert nem áll az, hogy Lőbli 
fenyegetett volna valakit, ő  elbocsáj- 
tási bizonyítványt kért és miután azt 
nem kapta megállóit az iskola kapujá
ban és onnan távozni nem akart. Az 
igazgató maga sem vallja, hogy Lőbli 
veszélyesen fenyegetődzött volna. Mint 
utólag értesültünk Lőbli csak udvariat
lan hangon beszélt az igazgatójával. El
keseredése menti őt a tisztességtelen 
modor miatt, amiért ma már úgy hisz- 
szük ő tesz magának szemrehányást. 
Ezért helyén való lett volna más bün
tetés, vagy elégtételvevés, de nem azon
nal a toloncoltatás.

Csak nézzünk körül a nagyvilágban: 
akárhány diák, a ki fiatalos könnyel
műség vagy hanyagság miatt a Lőbli 
helyzetébe jut, később derék és hasz

navehető polgára lehet az államnak. 
De ha eltoloncoltatják ki mossa le róla 
azt a foltot? Az a foltot, a melyet le
tisztítani többé sohasem lehet, a mely 
ott ég a homlokon és minden későbbi 
komoly törekvés elé gáncsot vet.

És mi éppen ezeknek a lelki mo
mentumoknak felmerülésével bíráltuk el 
a legszigorúbban Haraszthy főszolga
bíró szándékát.

Hogy 6 ezt a szándékát, a jogi kép
viselő közbelépése után, nem teljesíthette, 
ennek csak örvendeni tudunk. Mert a 
mint látjuk, eltoloncoltatás nélkül sem 
történt olyan baj, a miért jögos lett 
volna egy fiatal diákembernek a disz- 
kvalifikálása.

Hogy a hivatalos fórumok ad acta 
tették az ügyet, egyáltalán nem meg
lepő. Mert hisz úgy a belügyminiszter, 
mint a törvényszék, csakis akkor avat
kozhatott volna a dologba, ha az el
toloncoltatás megtörténik. Mivel pedig 
ez meg nem történt, természetes a két 
fenti határozat. Annyi azonban tény, 
hogy a mint a belügyminiszter tudo
mást szerzett az eltoloncoltatási szán
dékról, sürgős jelentést kért az alispán
tól. Ebben a jelentésben az eltolonco- 
lásról, mivel az meg nem történt — 
szó nem volt. Ilyképp tehát a belügy
miniszter hatáskörében elbírálni való 
dolog nem maradt.

Most pedig, hogy a »Zemplénének 
ismételten tetszik bennünket aposztro
fálni ; megmondjuk neki mégegyszer azt, 
amit ebben az ügyben már általános
ságban is elmondottunk :

A sajtónak, mihelyst ilyen ereiről ér
tesül kötelessége arról tudomást venni 
és azt elbírálni. Mi tehát kötelességün
ket teljesítettük és teljes joggal és he
lyesen bíráltuk el Haraszthy hivatalos 
eljárását. Mert tény volt és ma is az : 
hogy Haraszthy jogtalanul toloncoltatni 
akart, feltehető tehát, hogy jogi képvi
selő közbelépése nélkül — tényleg to* 
loncoltatott volna is. Meg volt benne 
a szándék. És mi éppen ezt a szándé
kot, a hivatalos hatalmi körre való te
kintettel — a jog, törvény és igazság 
szempontjából helyesen és jogosan bí
ráltuk el.

— Igaz vagy nem Igaz? Most már 
a » Ze mp l é n «  tökéletesen oly ní
vóra szállította a Petőfi ünneplésből 
közte és köztünk felmerült tollharcot, 
hogy többé a cikk élére nem lehet 
odaírni a Petőfi nevét. — A hirlapiráa 
szentségéről énekelt még a múltkor, 
nekünk akart volna leckét adni a hír- 
lapirásból és most elárulta, hogy hal
vány fogalma sincs a hirlapirás mivol
táról. Tessék tudomásul venni, hogy 
más lapok, mint teszem azt az »Egyet
értés« és a »Budapesti Napló« és még 
más kél-hárotn lap között megegyezés 
létezik a hirátvételeket illetőleg. — A 
»Zemplén« maga ajánlkozott arra, hogy 
szükség esetén átad nekünk híreket, 
nem akartuk visszautasítani, de soha 
el nem fogadtuk — csak éppen egyet
len egyszer, a mikor megkéstünk egy 
vármegyei közgyűlésről, a főispán meg
nyitó beszédét kértük el tőle. Ez az a 
mit a »Zemplén« egyben-mdsban (?) kész
séges segítségnek mond. Nem gondol
tuk, hogy ezt tőkének fogja felhasz
nálni valaha ellenünk, éppen az a lap, 
a mely a hirlapirás szentségéről len
gedez.

Mi kétszer jelenünk meg, minden 
fontosabb hirt előtte közlünk. Hetenként 
éppen kétszer előzzük meg a *Zemp-



60. szám. (2) Szerda, augusztus 30.F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P .

lént«, aki a szombat esti és vasárnapi 
mulatságok névsorát már véletlenül a 
benne lévő hibával is átvette tőlünk. 
De mi ezen meg nem ütköztünk, ezt 
természetesnek tartottuk.

Egyebekben pedig kénytelenek va
gyunk kijeleníteni, hogy a »Zemplén«- 
nel ez ügyben berekesztünk minden 
vitát. Berekesztjük pedig azért, mert 
a logikus rend félredobásával minden 
füt-fát összehord a papirosán és arra 
nem felel, amit a közönség már igazán 
kíváncsian vár tőle és a mit tulajdon
képpen kérdeztünk: Igazat mondott-e 
a Petőfi ünneplésről vagy sem?

Az a közbeszólás a mi nem a vers
idézetnél, hanem a »bécsi kamarilla* 
emlitésnél történt és »politika«i színe
zetet akart adni a beszédnek, egyálta
lán nem érdekel bennünket ennél a 
kérdésnél, csak mellesleg említettük. 
A papirszállitás ügyével majd annak 
rendje és módja szerint annak idején, 
— mint már megmondtuk — leszünk 
bátrak »kellemetlenkedni.«

Mi részünkről ezt az ügyet befejez
tük. Arról az ünneplési hírről a mi — 
hogy a »Z« szavait idézzük — valószí
nűleg csak az ő népszerűségének kom
lótermeléséhez volt támaszték: tessék 
megiml, igaz volt-e vagy sem? Addig 
azonban ez ügyben sem köztünk és a 
»Zemplén« között, de közte és a nagy- 
közönség között sem lehet tisztázva a 
kérdés: mert min eddig valótlan hírrel 
állunk szemben.

— Felfüggesztett főszolgabíró. La
punk előző számában megírtuk már, 
hogy a belügyminiszter Bencsik Istvánt 
a bodrogközi járás főszolgabiráját ezen 
állásától felfüggesztette és ellene adó
tartozása iránti végrehajtási ügyben el
követett szabálytalan eljárása miatt a 
fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot 
rendelte el. Mint értesülünk, addig is 
mig ez a vizsgálat tart a főszolgabíró 
fizetését — a lakbér illetmény és a 
fizetés egyharmad részének épségben 
tartásával — az alispán már letiltatta 
és a főszolgabirói teendők ideiglenes 
végzésével báró Fischer Lajos szolga- 
birót bízta meg. Ez ügyben Matolay 
Etele alispán Ungvárról, ahová szemé
lyes ügyei miatt utazott, visszautazása
kor e napokban Király-Helmecre megy.

HÍREK.

E rzsébet napja.

Közeledik annak a fekete emlékű 
napnak évfordulója, a melyen Magyar- 
ország nagyasszonyát, nemzetünk védő
szentjét orgyilkos tör ölte meg. Éppen 
amikor azt hittük róla, hogy beteg szi
vének gyógyulását keresi, éppen akkor 
talált szivére a gyilkos vas.

Ravatalára gondolva sírunk utána, a 
ki annyi jót tett velünk, szeretjük ót, 
aki olyannyira szeretett bennünket.

Most a mikor közel egy esztendeje 
lesz, hogy sírban pihen a világ legelső 
asszonya és a legsötétebb szombat est
nek szomorú emlékeit felváltotta a ke
gyelet dicső fénye, most a mikor már 
az örökkévalóság honából láthatja meny
nyire szeretjük őt idelenn; nemes szivü 
magyar asszonyok lelkét hatja át egy 
szent és eszményi vágy: templomot 
emelni Erzsébet nagyasszony emléké
nek: az »Őrök imddás temploma«-t.

Micsoda fenséges, micsoda isteni meg
nyilatkozása gyöngéd, szerető asszony- 
sziveknek, Ezekből a szivekből vár szá
mára a feltámadás. Minthacsak az ő 
szelleme suhant volna ezekbe a tel
kekbe: áttört szívvel, szelíden moso
lyogva. Olyan magasztos és olyan ro
kon az eszme az ő lényével, az ő angyali 
életével. Igen: Örökimádás, örök sze

retet, örök glória: ez méltó az ő em
lékéhez.

•

Magyarország bibornok hercegprí
mása ezen nemes törekvés támgatását 
a legnagyobb odaadással végzi. Ra
gyogó szépségű pásztorlevélben írja:

Áldozzuk készséggel filléreinket a ma
gasztos cél megvalósítására. Méltóbb 
emléket nem állíthatna kegyeletünk a 
hőn szeretett Királyné nagy nevének, 
mint ha oly szent helyet létesít, a me
lyen az elköltözött nemes leikéért ál
landóan fohászokat röpítünk az egek 
Urához és szünet nélkül könyöröghe
tünk hatalmas védelme és áldásaiért, a 
melyekre földi zarándokolásunk viszon
tagságos utain olyannyira szükségünk 
van! *

A gyűjtés körüli mozgalom eddigi 
eredményeiről és a további tendőkről 
számol be a legilletékesebb helyről hoz
zánk érkezett következő tudósítás:

A múlt év novembereben özv. Czi- 
ráky grófné elnöklete alatt összeállt 
egy bizottság azon célból, hogy Er
zsébet királyné emlékére »Örök Imá- 
dús* címen Budapesten templom emel
tessék. A bizottság védnökségét a ki
rály engedelmével legkegyelmesebben 
Mária Valéria kir. hercegnő vállalta 
el. Eddig már kilencvenezer forintnál 
több gyűlt össze, a mi természetesen 
még nagyon kevés. A bizottság, hogy 
a gyűjtés a kegyeletes célra nagyobb 
arányokat öltsön, most a nyár folya
mán minden megyében mozgalmat in
dított, hogy mindenütt vidéki bizott
ságok alakuljanak. Ez legtöbb helyen 
már meg is történt, sok helyen pedig 
folyamaiban van. A szervezendő me
gyei bizottságok védnökségét a királyi 
hercegasszonyok fogják elvállalni, amit 
kegyesen meg is Ígértek. így például 
Fehér- és Aradmegyékben Klotild, — 
Pozsonymegyében Izabella. — Bars- 
megyében Auguszta királyi hercegasz- 
szonyok vállalták el a védnökséget. 
A megyei bizottságok folyó évi szep
tember 10-én (vasárnap) a püspöki kar 
engedelmével az összes kath. templo
mokban, minden mise alkalmával buzgó 
hölgyek közreműködésével nagy gyűj
tést rendeznek. Ezen gyűjtést azon 
gyászmisékre is kiterjesztik, melyek a 
szeptember 10-iki vasárnap miatt Er
zsébet királyné lelki üdvéért más na
pon (hétfőn) tartatnak.

—  A felső-zempléni ev. ref. egyház
megye félévi rendes közgyűlését a lasz- 
tóci egyházban tartotta meg e hó 25-én. 
E közgyűlés kétszeresen fontos az egy
házmegye életében, mert Bemáth Ele
mér debreceni táblai elnök s egyház- 
megyei gondnoknak, a felső-zempléni 
egyházmegyében eltöltött 25 éves hiva
taloskodásának jubileumával volt össze
kötve. A közgyűlés isteni tisztelettel 
kezdődött. Ennek végeztével Sárkány 
Imre esperes állt fel s méltatta a gond
nok nagy érdemeit. Utána Hutka Jó
zsef rövid beszéd kíséretében egy em
léktárgyat nyújtott át a jubilánsnak, 
melyet az egyházmegye közönsége szer
zett: ez ugyanis az 1881. és 1891. zsi
nati törvénykönyv remek antik kötés
ben. A sátoralja-ujhelyi egyház hódola
tát külön hozta el egy küldöttség, szó
nokuk Meczner Béla volt. A gondnok 
mindhárom beszédre meghatottan vá
laszolt. A tulajdonképeni közgyűlés az 
esperesi jelentés felolvasásával vette 
kezdetét. A jelentés szerint az egyház
megye a folytonos fejlődés utján van, 
a tanügy és vallásosság képe mindenütt 
kielégítő, hogy azonban a papság ma
gas feladatait még nagyobb sikerrel 
betölthesse, rámutatott azon közkívá
natra, hogy a kongnia mennél előbb 
utaltassák ki. — A népes közgyűlést a 
közebéd zárta be, melyen a papi és 
tanítói kar mellett Zemplénmegye szá
mos előkelősége vett részt, Dókus Ernő 
orsz. képviselő, Dókus Gyula megyei 
főjegyző, a Bernáthok, Nemes Lajos 
tanfelügyelő, Thuránszky László megyei

I. aljegyző, Fejes István sátoralja-ujhelyi 
lelkész stb.

—  Plébános-választás Kassán. Kassa 
város törvényhatósági bizottsága, mint 
a kassai plébánia kegyura, tegnapelőtt 
töltötte be a Szabad Ferenc nagy pré
post elhunytával megüresedett kassai 
székesegyházi plebánosi állást. A bízott 
ság egyhangúlag Hozora Endre kano
nokot választotta meg.

—  Katonaváros. Az volt Sátoralja
újhely az elmúlt szombaton és vasár
napon. A máramaros-szigeti és szat
mári honvédezredek állomásoztak ná
lunk ezen a két napon. Milyen eleven 
és mozgalmas lett egyszerre a vá
ros képe. Kardcsörgés mindenfelé, arany
gallérok csillogása és jóizü bakaképek 
mosolygása látszott minden utcaszeg
leten. A mi pedig csak minden eszten
dőben — úgy ilyenkor — egyszer szo
kott megesni náluk ; térzene volt vasár
nap délután. Milyen színes és élénk 
lett egyszerre a vasárnapi korzónk. Az 
erkélyek megtelve, alul az utcán nyüzsgő 
sokaság: szép asszonyok leányok leg- 
bájosabb mosolyukat és a legszebb toi- 
lettet szedték elő, különféle változatban. 
Katonatiszti front a cukrászda előtt, a 
hol a déli közönség suhogó selyemben 
és ünnepélyesen defilirozott. Szóval al- 
larmirozva volt az egész város. Válto
zatosság kedvéért jó, habár alapjában 
véve nagyon üdvös volna, ha Üjhely 
tényleg katona ezredet kapna. Szó van 
róla. Hacsak holmi férji és apai aggo
dalmakkal meg nem ijednek ismét a 
fényes gombtól.

— Eljegyzés. Lebovics Mór bodrog- 
szentesi jegyző jegyet váltott Lebovics 
Malvin kisasszonynyal Kassán.

— Uj kaszinó. Úgy tetszik mintha 
Sátoralja-Ujhelyről és egy itt létesítendő 
uj kaszinóról volna szó. Pedig hát Kas
sáról jön a kaszinói hir, a melyet bi
zony maholnap valószínűleg itt is kö
zölni fogunk. A hir ekkép szól:

Kassán uj kaszinó van alakulóban, 
a mely — a legnagyobb valószínűség 
szerint — újévkor fog megnyílni. Az 
uj kasziuó az »iparosok kaszinója* ne
vet fogja viselni és tagjai lesznek a 
kassai iparosok, a tagok sorába azon
ban nem iparosok is beléphetnek. Az 
alakulási munkálatok nagyban folynak 
és ami előrelátható volt : az iparosok 
örömmel Írják alá a belépő nyilatkoza
tokat. Azok az iparosok, akik más ka
szinónak voltak a tagjai, kilépnek on
nan és ide lépnek be, ezzel azután 
megszűnnek a panaszok is, a melyek 
az iparosság részéről némely kaszinó 
ellen felmerültek, stb.
A midőn ezt a hirt leközöljük mint

egy a helybeli jelenségekkel kívántunk 
foglalkozni. Talán sehol nem merült fel 
oly nagy szükség egy iparos és keres
kedelmi kaszinó létesítésére, mint éppen 
Sátoralja-Ujhelyben. A Városi Kaszinó 
lerázta a régi »Polgári Olvasókör« név
vel együtt a polgárias jelleget is. Van 
két úri kaszinónk: a vármegyei és a 
városi kaszinó, de nincs igazán — a 
szó legszorosabb értelmében vett — 
iparos és kereskedelmi kaszinónk. En
nek a szükségét t. laptársunk a »Zemp
lén* is elösmerte akkor, amidőn a fő- 
ispáni estélyről irt referádájában, a XIX. 
század végén megkülönbözteti az »ura
kat« a * polgárokétól . . .

•— Honvódzá8zlóaljunk e hó 26-án 
szombaton érkezett Kassára, — ugyan
akkor amidőn a 12. honvédezred Sátor- 
Alja-Ujhelybe érkezett. Honvédeink, — 
mint kassai levelezőnk írja — hangos 
trombitaszóval és dobpergéssel vonul
tak be Kassára, ahol jövő hó 6-ig ma
radnak s az napon nagy gyakorlatra 
indulnak a kassai, iglói és eperjesi zászló
aljakkal együtt. Á manőver lefuvása 
szeptember hó 12-én lesz.

— Munkács városháza. Munkács vá
rosa a múlt héten elhatározta, hogy uj 
városházát épit, a melynek költségeire

százezer forintot szán. A városháza épí
téséhez nemsokára hozzáfognak.

—  Magyar Istentisztelet a gör. kát. 
egyházakban. A görög katolikus magya
rok országos bizottsága a m a g y a r  
nyelvű istentisztelet behozatala ügyében 
zarándokolást szervez Kómába, XIII. 
Leó pápához. E hazafias ügyre Firczák 
Gyula püspök, körlevélben hívja föl a 
papság és a hívek figyelmét. Melles 
Emil, szatmár-németi gör. kát. főcspe- 
res-plebános pedig a mozgalom célját 
és üdvös voltát a legszélesebb körben 
hirdeti s fölhívta a papságot és a hit
községeket, hogy mindegyik hitközség 
küldjön Rómába legkevesebb egy egy 
képviselőt, hogy minél impozánsabban 
bemutathassák bódulatokat és kérelmü
ket. »ElőreI — igy végződik a derék 
lelkész fölhívása — sorakozzunk az or
szágos bizottság zászlaja alá és tegyünk 
bizonyságot a mellet, hogy mi, bármily 
őszintén szeretjük is a görög szerlar- 
tásu egyházat, mindamellett a szó leg
valódibb értelmében magyarok és ka
tolikusok vagyunk.«

— A kassai színház megnyitó elő
adása. Tévedések kikerülése végett 
figyelmeztetik a közönséget, hogy a 
megnyitó előadásra — melyen csak 
meghívott vendégek vehetnek részt — 
előjegyzéseket nem fogad el a színház 
titkársága.

— Országos vásár. Annak volt hir
detve, de alapjában véve alig volt na
gyobb egy jó hetivásárnál. Termények
ben nem volt nagy forgalom, a marha
vásár még lanyhább eredményeket mu
tatott. Csak éppen Bogyay Béla ren
dőrkapitány csinált ismét vásárt a zseb
metszőkben. Razziát tartott ez alkalom
mal is, nem oly fényes eredménynyel 
mint az elmúlt vásárkor (elijjedtek már 
a razziától) de teljes sikerrel. A zseb- 
metszőállomány javarészét, — 8 dara
bot — kerített ismét kézre.

— Táncmulatság a Bock-féle k ert
helyiségben. Furcsa bizony, hogy min
den előleges hirdetés és meghívó kö
zététele nélkül egyszerre csak táncmu
latságról referálunk. Úgy esett ez a 
szép és furcsa komédia, hogy Kato- 
náék nálunk jártak és megmutatták ho
gyan lehet igy is nyári bált csapni. — 
Vasárnap este zsúfolásig volt megtelve 
a kerthelyiség, a honvédzenekar vig 
hangja mellett folyt az ital és ünnepet 
ült a jókedv, gyakorlatra készülő hon
védek ezredesük társaságában vacsora 
mellett mulattak. Egyszerre csak üres 
lett a nagyterem, mintha csak Baltha- 
zár ur mókája lett volna : eltűntek az 
asztalok és libbenő párok verték fel 
a port, a halvány fellegben katonai 
attilák vegyültek el a csipke és musz
lin ujjak fodraival: folyt a tánc jó
kedvvel egész kivilágos kivirradtig. — 
Katonabál is volt tehát Ujhelyben, mint- 
egy a jövő zenéjét fújták nekünk a 
magyar honvéd zenészek.

— Gyújtogatás egy községben. A sza- 
bolcsmegyei Kcmecse községnek izgal
mas napjai vannak. A múlt héten egy 
napon öt tüzeset fordult elő s mindany- 
nyia gyújtogatásból származott. A nép 
most polgári őrséget alakított, a mely 
éjjel-nappal talpon van.

— Wlassics uj rendelete. Wlassics 
Gyula közoktatásügyi miniszter rende
letet adott ki az állami iskolai építke
zések után leteendő bánatpénzek, ille
tőleg biztosítékok tárgyában. Sokszor 
megtörtént, hogy építkezéseknél a bá
natpénzeket az iskolaigazgató vette át. 
A miniszter most utasította az igazga
tókat, ha náluk esetleg letét lenne, 
azonnal szállítsák azt be az illetékes 
állampénztárba.

— A tisztességtelen verseny. Ország
szerte nagy a panasz a tisztességes ke
reskedők körében, hogy némelyek meg 
nem engedett és a tisztességbe ütköző 
eszközökkel csikarják ki az anyagi hasz
not. Meg is indult ellcnök a mozgalom, 
sőt már a kereskedelemügyi minisztéri
umban is foglalkoznak egy javaslat ki
dolgozásával, mely az oly kereskedők 
megrendszabályozasát célozza. Addig is 
azonban, hogy elejét vegyék a tisztes-



69. szám. (3) Serda, augusztus 3<),
ségtelen versengésnek, a hztóságok szi
gorúan ellenőrizniük kell a kereske
dőket.

— A kassai színház állandósítása. E
napokban kerül dűlőre a kassai nem
zeti szinház állandósításának ügye. Ha 
a kormány a tízezer frtnyi subvenciót 
a várostól meg nem tagadja, úgy nem
sokára Kassa állandó színészettel büsz- 
kélkedhetik. Addig is nagyban remélik, 
hogy a belügyminiszter nem fog gátat 
vetni a városi tanács kérelme elé.

—  A hazafias szövetség, mely nem
rég alakult meg, most bocsátotta ki a 
kiáltványát, melyben kifejti a programin- 
ját és belépésre hivja föl a magyar pol
gárságot. Magyarosítás minden téren, a 
hazafias szellem ápolása, növelése, ezek 
a derék szövetség céljai. Akarja, hogy 
a magyar irodalom ne szoruljon hát
térbe, hogy a színházakban a magyar 
szerzők művei domináljanak, hogy a 
magyar zene, a magyar nyelv ápóltas- 
sék és hogy a nemzeti közszellem dia
dalmaskodjék minden vonalon. A szö
vetség még e hónapban kezdi meg mű
ködését.)

—  Eladó szőlő. Nagyon jutányosán 
eladó a Hegyalja legszebb helyén, köz
pontján több legjobb fekvésit, 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 
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.

—  Izr. úri családból való, egy leány- 
gyermeket, esetleg 2 fiút teljes ellá
tásra, előnyös feltételekkel elfogadok. 
— Némethy Bertalan.

KÖZGAZDASÁG.
*  A kamarák kongresszusa. A keres

kedelmi és iparkamarák V. kongresz- 
szusa f. hó 24 én kezdődött meg Nagy
váradon. Az értekezlet igen népes volt 
s — kivéve a horvát kamarákat — az 
országnak minden kamarája elküldötte 
képviselőit Nagyváradra. A f. hó 24-iki 
értekezlet első felszólamlója Deil Jenő, 
kamaránk agilis titkára volt, ki beha
tóan foglalkozott a tisztességtelen ver
seny ellen teendő törvényhozási intéz
kedések kezdésével s egy hosszabb meg- 
okolással ellátott vélemény tervezetét 
terjesztette elő, a mit a kamara egy
hangúlag el is fogadott. A javaslat lé
nyegét a következőkben ismertetjük:

A javaslat először részletesen szól 
arról, hogy milyen módon nyilvánul a 
tisztességtelen verseny és milyen esz
közökhöz nyúl a nem tisztességes üzlet
ember, hogy magának vagy versenytár
sával vagy a fogyasztó közönséggel 
szemben csalárd módon jogosulatlan 
előnyöket bi/tositson ? Azután szól ar
ról, hogy milyen törvényes intézkedé
sekkel gátolják a nagy szomszéd álla
mok a tisztességtelen versenyt ? E te
kintetben a javaslat szerint a relatíve 
legtökéletesebb intézkedést foganatosí
totta a német birodalom, midőn az 
1896. évi május 27-én szentesített tör
vényt alkotta.

Ausztriában tudvalevőleg 1859-ben 
terjesztetett a birodalmi tanács elé a tör- 

'  vényjavaslat. A tervezet ismerteti az 
osztrák törvényjavaslatot, azután kifejti, 
hogy milyen álláspontot foglal el a 
kamara a tisztességtelen verseny bár
milyen nyilvánulásaival szemben? Miu
tán a tisztességtelen verseny elősorolt 
összes nemeinek nyilvánvaló célzata egy
részt az iparos és kereskedő verseny
társak feletti jogosulatlan előnyök ki
vívása és másrészt a fogyasztó közön
ségnek hamis jelzések és valótlan állítá
sok használata által egyenes lépreveze- 
tése és anyagi károsítása, miután a ha
zai kereskedelem boldogulásánk és fel
virágzásának első és alapföltétele a fel
tétlen tisztesség és jóhiszeműség és miu
tán az ipar- és kereskedelem ezen rák-

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P .
fenéjének kiirtása nemcsak a nagykö
zönségnek, de magának a hazai iparnak 
és kereskédelemnek eminens érdekét 
képezi: mindezeknél fogva javasolja, 
hogy a szakkörök véleményének meg
hallgatása után oly törvényhozási intéz-! 
kedések létesittessenek, melyek a tisz
tességtelen verseny minden nemeinek 
megszüntetését lehetővé teszik. Vissza
élést lát Deil Jenő abban is, hogy a ka
tonaságnál minden javítási munkát a 
hadseregnél szolgáló iparosokkal végez
tetnek, holott ott a legénységet fegy
verforgatásra kell tanítani.

*  Miskolci árpavásár. {Saját tudósí
tónktól.) Az Országos Gazd. Egyesület; 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete; Bor- 
sodinegyei Gazd. Egylet és a Miskolci 
Ipar- és Kereskedelmi Kamara által 
Miskolcon rendezett és e hó 28-án meg
tartott árpavásár várakozáson felül jól 
sikerült. Annak eredményével termelők 
és vevők egyaránt teljesen meg van
nak elégedve. A vásárnak különös si
kerét nem egyedül Miskolc város spe
ciális kedvező viszonyainak és fekvé
sének lehet tulajdonítani, mert az ér
dem oroszlán része a rendezőséget il
leti, amely azt nagy gonddal és körül
tekintéssel rendezte. Figyelme kiterjedt 
minden körülményre annyira, hogy még 
vásári határozmányokról is gondosko
dott, a melyek alapján minden üzlet 
köttetett; és a melyek a kötött ügyle
tek sima és gyors lebonyolítását, — 
mindkét félnek érdekét szem előtt tartva, 
— biztosítani hivatvatva voltak. For
galma a vásárnak oly nagy volt, hogy 
nemcsak egy vidéki, de egy fővárosi 
vásárnak is megfelel. Eladásra be lett 
jelentve mintegy 40 ezer métermázsa 
árpa, amely mennyiségből 32 ezer mé
termázsa, 5 frt 75 krtól 8 írtig lett el
adva. Képviselve volt 70 termelő : Bor
sod, Gömör, Abauj és Zempléamegyé- 
ből. Vevők voltak a Bielitzi, Okocimi 
és Tescheni sörgyárak, azonkívül ke
reskedők Budapestről, Kassáról, Lo
soncról, a miskolciakon kivül.

— Az Iparkamara közgyűlése. A kas
sai kereskedelmi és iparkamara tegnap 
délután 3 órakor Szakmáry Károly el
nöklete és Deil Jenő titkár előadása 
mellett közgyűlést tartott. A közgyű
lésen a következő pontok kerültek tár
gyalás alá: 1. Miniszteri rendeletek és 
értesítések. 2. A kamarák országos kon
gresszusa. 3. Szőlőtermelés és borkeres
kedés a Tokaj-Hegyalján.

* A munkáC8-beregszá8zl vasút épí
téséhez szükséges hozzájárulási összegek 
beszerzése folyamatba van és remélhe
tőleg a kivánt eredményre fog vezetni. 
Az engedélyesek (Rössler Richárd deb
receni építészmérnök és Farkas Béla a 
szatmári villamvilágitás társulat igazga
tója) a műszaki munkálatokat elkészí
tették.

* Nagykároly-mátészalkal vasút. Nagy
jelentőségű vasuttervvel foglalkozik most 
az a vidék, ahol három vármegye: Szat- 
már, Bereg és Szabolcs összeszögellik. 
Nagy-Károlytól kiinduló vonatot tervez 
Vidovics László főszolgabíró és Lázár 
Ferenc, az ecsedi láp főmérnöke, mely 
vasút az ecsedi láp töltésén a bereg- 
megyei Naményig, onnan Gyüre köz
ségen át Mándokot Csappal kötné ösz- 
sze. Az érdekelt községek, de különö 
sen Forgách László mándoki gróf, nagy 
összegeket áldoznak e célra, a vasút 
anyagi tekintetben már is biztositva van.

IRODALOM.
* * Szoclalismus és communismus. A

szocializmus és communismus világlel- 
kesitő s világrettentő nevei nem oly uj 
keletűek, mint rendesen gondolni szo
kás. Ez irányok főbb eszméi meg vol
tak már az ó-kori társadalmakban is. 
A pharaok trónját ez eszmék roko
nai döntötték meg, Rómában ez elvek 
különböző jelszavai voltak a secessiók 
okozói. Görögországban a peloponne- 
sosi háború után jelent meg először ez 
eszmék köre. Az államok minduntalan 
belső rázkódásokon mentek keresztül, 
s e rázkódások mindig a vesztes párt

száműzetésével jártak. így folyton sza
porodott az oly polgárok száma, kik 
hiijával voltak a független polgári élet 
föltételeinek. A demokrácia földjén nem 
maradhatott el a demokratikus egyen
lőség communistikus értelmezése sem. 
A polgári egyenlőséget vagyoni egyen
lőséggé akarták fokozni. A műveltebb 
és vagyonosabb elemek — mint ren
desen szokás — visszavonultak a köz
pályáról, hol az eszmék nehéz csatája 
készült. A műveltek részökre nyerték 
az irodalmat, mely a szociális eszmék
kel szemben foglalt állást. Sokrates azt 
Írja: »Az ellenségtől sem félnek any- 
nyira a polgárok, mint polgártársaik
tól. A gazdagok inkább a tengerbe 
dobnák vagyonukat, mintsem hogy meg
osszák a szegényekkel; a szegények 
fővágya meg, hogy kifoszthassákák a 
gazdagkat.« Hogy a társadalmi bomlás 
a kultúrát is tönkre tegye, ahhoz va
lamely erőszakos fordulat volt még szük
séges. Ezt is meghozta a makedón há
ború.

Az ó-kori szocializmusról igen érde
kesen szól a Nagy Képes Világtörté
net 35. füzete. A  tizenkét kötetes nagy 
munka szerkesztője Marczali Henrik, 
egyet, tanár, a görögökről szóló kötet 
szerzője dr. Gyomlay Gyula akadémi
kus. Egy kötet ára díszes félbőrkötés
ben 8 frt; füzetenként is kapható 30. 
krajcárjával. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek, írod. Int. Rt. Budapest, VIII, 
Üllői-ut 18.) s minden hazai könyvke
reskedés utján.

APRÓ REGÉNYEK.

A T É G L A -K IR Á L Y .
Irta: Kemechey Jenő. (9)

Éppen a kocsira ültek, a mikor az 
erdőszéli garádon megjelent Bulcs Gi- 
zával és a gyerekekkel s hallót és hur
rát kiáltoztak. Viszhangot kerestek. Kell 
lenni ebben a szép erdőben ekhónak 
is. Bulcs kissé meghőkölt, a mint a 
két leányt meglátta. Gyorsan leemelte 
a kalaját és köszönt. Julcsa az ostor
nyéllel szalutált és csettentett lovaknak.

— Haj rá!
Giza megdöbbenve nézett a bátyjára.
— Talán ismered, Bulcs bácsi ? — 

kérdezte szorongással.
— Ismerem. Tavaly a fürdőn . . . 

hanem a nevét nem tudom.
Elbámulva nézett a gyorsan tovagör- 

dülő kocsi után.
— A szomszédunk! — kiáltotta a 

kis Ernőd, — a tégla király leánya.
— Menjünk haza, — indítványozta 

Bulcs és nagyon csöndes ember lett 
belőle. Hanem azért Gizát nagy szere
tettel emelte a giggre s a mint melléje 
települt, megfogta, megszorította a két 
kis kezét és sugárzó szemekkel nézett 
rája: te édes kicsim, — mondotta s 
megcsókolta a haját hevesen, lángolón.

Vájjon nem volt-e rosszul adreszálva 
ez a csók ?

Az erdőcskétől elhaladva, kifordul
tak a falusi útra. Giza ernyőt csinált a 
kezéből a szeme elé s úgy nézett egy 
kerekedő s eloszló porfelhőt. Nem a 
Kovács Julcsa kocsiját nézte:

— Valaki jön onnan hozzánk, — je
gyezte meg magának halkan.

A Frank-fiuk jöttek sebesen kari- 
kázva a biciklin.

— Evviva! Hurrá! Éljen! — kiabál
tak a gyerekek és vigan lazsnakolták 
a csacsit.

Gigg, kocsi, talyiga, bicikli megál
lották. A két Frank-fiu derült arccal 
sietett a Tárcyék üdvözlésére. Frank 
Albin egy bokrétát nyújtott át Gizá- 
nak.

— Kicsit poros, de nem baj, ugy-e?
Giza leszállóit a giggről, leoldotta a

szürkéje füle mellől a pipacs-bokrétát 
s odakötötte a Frank Albin bicikli
jére.

— Kicsit poros, de nem baj.
— A Gizella-rendjel nagy virágai —

kiáltotta Frank Albert, a ki csak egy 
hálás mosolyt kapott, de azért meg 
volt elégedve azzal is. Többet ér az 
annál a milliónál, a mi a maláta-gyáruk
ból őt illeti. Baj, baj, hogy ez az Al
bin idősebb és a mamának, az öreg 
gyárosnénak olyan szigorú vagyoni el
vei vannak!

VI.
Estefelé a táblabiróék és a vendé

geik kiültek a nagy diófa alá. A tábla- 
biró és Bulcs az őszről beszélgettek, a 
mikor már ők vetnek.

— Egy botos ispánra szükségünk 
lesz. A báróné pőréből kapok négy
ezer forintot: abból kikerül a fölszere
lés Minek adnók bérbe a földünket 1
— jegyezte meg Bulcs.

Giza és a két Frank-fiu a kék eget 
nézték. Azon fel-feltünedezett égy-egy 
csillag, előbb halványan, aztán fénye
sebben. Lassan a hold féltányéija is ki
úszott a menyboltozatra. Giza kereste 
az esthajnali csilagot.

— Az a legszebb.
— A szerelem csillagai — suttogta 

Albin.
— Arról nem szabad beszélni! — 

felelte halkan Giza.
A gyerekek futkostak, ugráltak, kia

báltak. A kis Ernőd összeszedett egy 
kalap patak-kavicsot s verseny-dobálist 
rendeztek. A Kovács József portájától 
a kajszin barack-fának néhány ága át
hajtott a Tárcyék kertjébe. Ingerlő mó
don nevetett ki a kerek levelek közül 
néhány érett barack. Különösen egy 
nagy sárgás-piros gyümölcs valósággal 
provokáló módon nézett rájuk. Pistike 
ezt mondta:

— Azt hajítsd le, Ernőd, ha tudod.
— Tudni tudnám, de az a másik, 

az se kutya.
— Az ám, nem mered.
— Nem merem? Hát csak azért Is.
Ernőd dobálózott a barackra. Négy-

szer-ötször hajitott rá, de a kavics el
röpült mellette s behullott a Kovács 
József kertjébe. Hatodszorra eltalálta. 
A barack lepottyant

— Édös, — konstatálta Pistike, no 
még a másikat, a társát.

Ernőd nagyobb kavicsokat szedett elő.
Kovács József duzzogva, majd mér

gelődve járkált a kertjében. Julcsa és 
Adia egymás mellett ültek és hallgattak.

— A koldusok, a barackra fáj a fo
guk. Persze, jó a másé a nagyságos 
urfiaknak. Nem ettek még ma semmit 1
— dünnyögte a téglakirály.

Mikor a kavicsok át kezdtek hüllőn- 
gani, már káromkodott s egy-kétszer 
át is kiáltott:

— Csituj hé, mert baj lesz.
(Folytatása következik.)

A szerkesztőség üzenete:
H. 1. Bodrogköz. A postáskisasszonynak igaza

▼olt. 8zabály, hogy húsz-fillérest czak 9 dara
bot, koronát csak 50 darabot, egy forintoso
kat azonban korlátlan mennyiségben tartozik 
elfogadni a postahivatal bármikor.

Mennyaoozony. Ilyen kérdésre nem felelhe
tünk. Méltóztassék csak elképzelni, hogy mily 
óriás felelősséget vennénk a nyakunkba, ha 
nemet vagy igent mondanánk.

Szép asszony. Helyben. Narkotizálni csak Or
vosnak szabad, mert úgy a kloroformmal, mint 
az éterrel való narkotizálás súlyos veszede
lemmel jár. Szervi bajokban szenvedő bete
gekkel izemben a narkózis egyenesen a halál 
veszedelmével van összekötve.

J. Helyben. Tessék ebben az Ogybe.i az al- 
kapkány úrral beszélni, már mi bejelentettük 
neki. Szívesen látjuk a szerkesztőségben is.

Kiadja:
A  S Z E R K E S Z  T Ő S É G .
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fi helybeli összes tanintézetekben használandó
l e g ú j a b b  k i a d á s ú

T A N K Ö N Y V E K
kaphatók

£anöesmann picsa és Társa
könyv-, papir-, iró- és rajzszer kereskedésében

S.-a.~ltjhely, főtér Dr. Schőn Vilmos ur házában.
Aki ugyanitt egy egész osztályra szóló tankönyveit beszerzi, meglepő szép

ajándékban részesül.

Köszönetnyilvánítás.
Ü Fensége Salvator Lipót főherczeg udvarmesteri hivatala.

Általános Asbestáru-gyár.
0  császári es királyi Fensége Salvator Lipót Főhereze<r re n d k ív ü l mon v an  e lé 

gedve az asbesttalppal bélelt czipőkkcl. O Fensége hosszabb gyalog kiránduláson használta 
f - ^ P,üket k  hogyJábjti -immu-- fáradtak úgy el, mint más közönséges csípőknél.
Küldök egy pár vadász czipőt, hogy annak a mintájára készítsenek másikat asbesttalp- 
bcléssel, ugyanannál a czipésznél s aztán küldiék ide.

.  , f) i t 82Ü,í i  í ° o y  e y a d á s z c z ip ö k  ép o ly jó k  le sz n e k  é s  ép  o ly  m eg fe le lő k , a  m in t m eg fe le lő k  v o lta k  a sz a lo n c z ip ö k . “
Zágráb, 1898. julius hó 8-án. KRAHL,  huszárkapitány.

, Magyarország volt miniszterelnöke, a közigazgatási bíróság elnöke, a következőket írja: ° b ’
Tisztelt Doktor ur !

Az asbestbeléti czipők kitünŐeknok bizonyultak, szilárdan és puhán járok; 
megszűnt minden lábfájásom, úgy hogy — azt. hiszem — lábbajom semmi további or
voslást nem igényel.

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

WEKERLE SÁNDOR.

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

Óvjuk lábainkat hidegtől,
nedvességtől és meghűléstől.

Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőr- 
keményedés, sem lábdaganat,sem láhé;iés.

„ Rövid idei viselés után m egkön nyebbü l a j á r á s a  annak, ki
n  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.
KeUŐsv&stagságu 1 írt 20 ki\, 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 C8. Ó3 k ir. k ö z ö s  

h a d s e 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

25- 52 részvénytársaság
Budapest VI. Sziv-utcza 18.

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

Nyomtatott Landesmann Miksa ós Társa gyorssajtóján Sát ralja-Üjhely
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