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Olvasóinkhoz.
A «Felsöm agyarországi Hír

lap «-ra junius hó 1-én uj előfize
tést nyitunk. Ebből az alkalom
ból felkérjük lapunk t. e.őfizetőit, 
hog; előfizetéseiket id e je k o r á n  
megújítani szíveskedjenek, nehogy 
a lap küldése akadályokba ütköz
zék. Azon t. olvasóinkat, akiknek 
újévtől kezdve mindezideig a Felső
magyarországi Hírlap irányának és 
tartalmának megismerése végett 
díjtalanul küldtük a lapot, felkér
jük, hogy vagy előfizetőink so 
rába szíveskedjenek belépni, 
vagy  a lap v isszaküldése által 
jelezni, hogy ezt nem óhajtják 
tenni, mert a kte nem küldik visz- 
sza a lapot előfizetőkul fognak 
tekintetni. Reméljük azonban, hogy 
t. olvasóink teljes megelégedését 
érdemelte ki a »Felsöm agyaror
szági Hírlap«, mely Zemplénvár- 
megye és Sátoralja-Ujhely legolva
sottabb független szellemű lapja 
és a nagy közönség továbbra is 
támogatni fogja lapunkat, mely 
mindenkor az őszinte, szókimondó 
és szabad közvélemény hü orgá
numa volt eddig is és az marad 
mindenkor.

Nem nélkülözkető egyetlen vár
megyében és városban sem az 
igazság zászlaját magasan lebeg
tető újság, mert ez hivatva van 
őrködni a polgárság, a nép és a 
nemzeti eszmények érdekei fölött.

T Á R C A .

„La Blague.“
A „Felsőmagyarországi Hírlap" részére

M. P. után franciából: M.
Cécile Coutard, Luis de Listrac urnák.

Szeretett Luis—m! oly félénkké tet
tél ; úgy félek attól a te bizonyos ka
cajodtól, melyet te, rendszerint az én 
úgy nevezett »sentimentális rohamaim
nál* használsz, hogy nem is tudom 
igazában miként mondjam el neked ma 
azt, amit mondani akarok. Tudom én 
azt nagyon jól, hogy én egy teljesen 
igénytelen, — parányi, gyönge, minden
napi asszony vagyok; olyan mint a 
legtöbb. Egész közönséges kifejezéseim 
vannak arra, mikor azt irom vagy mon
dom, amit érzek. — Mert én csak na
gyon egyszerű, nagyon természetes 
dolgokat érzek; dolgokat, melyeket 
hitem szerint mindazoknak érezniük 
kell, kik igazán szeretnek. — De te 
semmit sem veszel komolyan. — Ná
lad minden »Blague,« a mint te azt 
mondani szoktad. — Ezen levelet, tu
lajdonképen, eme mondattal akartam 
kezdeni:

»Kedves Barátom, mikor ezen soro
kat olvasod, már nem leszek az élők kö
zött.« Ez egy mondat, melyet én sokszor 
hallottam és olvastam. — Valószínű
leg, az én helyzetemben, minden os
toba asszonyka igy kezdte volna utolsó 
levelét. — De én nem mertem ezen

Mindig egy nóta . . .
i
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(bp.) Bizony most mindig csak 
egy keserves nóta mellett sírjuk 
el bajainkat. Az az egy nóta: 
az adóemelés. A merre csak a 
szem ellát, a honnan csak egy 
kis hir szivárog elő, mindenhon
nan sírva panaszolják, hogy nagy 
az adó, mindenfelől kétségbeesve 
nézik az uj adóemeléseket. Az 
egész vármegye feljajduit a III. o. 
kér. adó emelése miatt. Zajong 
miatta az egész ország. Hová fog 
ez vezetni ? És miért, hogy min
den igy van.

Hát csak egyszerűen azért, mert 
az államnak kedve volt és kedve 
van erején túl experimentálni.

De ha már igy is van. Ha ál
lami kötelezettséget kell teljesíte
nünk, legyen szabad akkor jogot 
is követelnünk. Jogot oly értelem
ben, hogy a méltánytalan és egyen
lőtlenül kivetett adókkal szemben 
követeljük a méltányosságot és az 
egyenletességet. Követeljük az igaz
ságot. Követelni fogjuk pedig ezt 
mindaddig, a mig meg nem győ
ződtünk arról, hogy az adókive
tésnél az illető fórumokat a leg
becsületesebb, a legtisztább inten
ció vezérli.

Ha talán félreértik a pénzügy
igazgatóságnál a miniszter szán
dékát megmagyarázzuk nekik, hogy 
ő a törvény szelleme értelmében 
sohasem adhat inpulzust méltány

talan és esztelenül aránytalan adó- j 
j kivetésre — már csak azért sem, 
mert éppen a III. o. adó kivetése 
kérdésében a törvényben határo
zottan méltányossági szempont ve
zette a törvényhozást akkor, ami
kor belevonta a helyi viszonyok
kal ösmerős egyéneket ezen adók 
kivetésébe.

És éppen mert a törvénynek I 
ez az erőssége meg van, mert 
hisszük, hogy az adókivetőbizott
ság át fog látni azon a szitán, 
a melyet előző vezércikkünkben 
agyonrongyoltuk az igazság fegy
verével, éppen mert befogják látni, 
hogy a III. o. adó nálunk mily 
tendenciózusan aránytalan és mél
tánytalan módon lett összeállítva: 
reméljük, hogy az adókivetőbizott
ság nem fogja a pénzügyi előadó 
minden preliminált tételét refrai- 
nes »Amen«-nel helybenhagyni. 
Meg valljuk teljes őszinteséggel, 
mi reménykedünk abban, hogy 
nem.

Mi elmondottuk véleményünket az 
igazságtalan adókivetésről, mi er
ről elmondottuk jogos és erős kri
tikánkat.

Most már az adókivető bizott
ság becsületérzésén áll a tényeket 
és kritikákat mérlegelve szigorú 
változtatással megmásítani a preli- 
minált tételeket oly módon, hogy 
az adókivetés körül legyen mél
tányosság

Mert hisz ezt megköveteli nem
csak, az egyéni becsületérzés fo

galma, de az a bizalom is, a melyet 
a törvény beléjük helyez.

Elvégre is, ha minden elvész, a 
mi a törvény, jog és igazság iránti 
tiszteletet biztosítja, akkor hová 
fogunk jutni?

Hegyi A ranka Sátoralja
újhelyben.

— Reflexiók mucsai stílusban. —

Talán így is kezdhetnék ezt a cik
ket : »Hegyi Aranka Mucsán.« De tisz
tára azért nem akartam odabökkni ezt 
a hangzatos címet, nehogy cikkem in
tencióját félreértsék. Meg azután azért 
sem kereszteltem el igy, mert Mucsán 
tényleg fogadni szokták a művész
nőket annak rendi és módja sze
rint. 1 eszem azt Sirák ur a biró, 
meg egy hites a város határa elé szok
tak vágtatni, amikor Ripacs Flóra pri
madonna megérkezik nemes nagy Mu- 
csa alá. A világért sem akarom én Új
helyi Hegyi Arankával szemben lefo
kozni. Minek fokozzam én, a mikor az 
magától fokoztatja le magát. Azután a 
világért sem akarom én kétségbevonni 
Sátoralja-Ujhely város elöljáróságának 
óriási müérzékét, vagy távol legyen 
tőlem annak a gondolata is, hogy én 
e mellett a horribilis müitészi képesség 
mellett szerény toliamra venném Hegyi 
Aranka óriási zsenialitásának ösmerte- 
tését.

Nem akarok én semmi egyebet meg
mondani, csak tisztán azt, hogy Hegyi 
Arankát — a kiről merem mondani 
igaz meggyőződésem szerint — a nép

mondattal kezdeni, látom előre, hogy 
te olvasva azt kinevetnéd s »Huszfillé- 
res regénybe* vagy »hatásos színda
rabba* valónak tartanád; — már a te 
beszédmodorodban — melyet én sajnos, 
oly jól ösmerek. Azért én inkább nem 
is kezdtem úgy . . .  És mégis ez a va
lóság, kedvesem. — E sorok olvasá
sánál a te szegény kis Cecile-cd halva 
lesz . . . valóban halva . . .

Csak ez egyszer ne nevess, kedve
sem. Szánj meg. Hidd el nekem meg
halni nem könnyű, fiatalon különösen 
nem ! ha úgy mint én — magunkat 
tökéletesen egészségesnek érezzük, s 
csak azért balunk meg, mert nem aka
runk élni; egyszerűen azért: mert igy 
tulszerencsétlenek vagyunk.
Most az egyszer talán érdemes lesz 
egy csöppet komoly maradni. Talán 
lesz végettem egy rövid fájdalmas pil
lanatod, kedvesem. Ha nem is lesz 
hosszantartó és mély, mit érezni fogsz
— ha nem is lesz számomra könnyed,
— egyre kérlek, kedvesem, ne vedd 
halálomat »á la Blague* — ne nevess! 
És most engedd föltárni szivemet utol
jára. Hagyd meg ezen utolsó levelem
ben még egyszer az én szerelmes os
tobaságaimat, az én »huszfilléres re
génybe* való setimentalis rohamaimat; 
engedd meg, hogy még egyszer el
mondhassam neked mindazt a végte
len szerelmet, mit szivemben irántad 
érzek. — Ne nevess! Utoljára történik 
ez — nem inditlak én soha többé. Nem 
vagy képes ezen utolsó kérésemet tel
jesíteni ? . . .

Látod Luis, te sohasem értetted, 
mily őrült szerelemmel csügtem én 
rajtad! Nem voltam falusi ártatlanság, 
mikor kedvesed lettem. Párisban, egy 
csinos, húsz éves szegény leány ritkán 
ártatlan. De én esküszöm neked arra, 
aki fölöttem nc/n sokára Ítélni fog — 
az Istenre — hogy te az én első s 
egyedüli kedvesem voltál; — előtted 
senki sem nevezhetett magáénak. Tes
tem és lelkem tisztán, érintetlenül kap
tad. De hisz ez neked úgyis mindegy 
volt, Téged boszantott az ellentállásoin, 
kegyetlenül kikacagtál ; mindent csak 
á la »Blague« vettél — s igy sohasem 
mertem megmondani:

»Luis, tudod-e, hogy te vagy az én 
első kedvesem?«

Hogy kacagtál volna I és válaszod : 
»ösmerjük már azt, régi vicc! Nem 
tudsz okosabbat ? Én már úgy szeret • 
telek, hogy minden más közönyös volt 
rám nézve. Óhajom volt a tiéd lenni; 
a többivel aztán nem törődtem. Te azt 
tetted velem arait akartál. Magától érte
tődik nekem jobban esétt volna, ha 
egy kissé tapintatosabban és gyengé- 
debben jártál volna el. — Legnagyobb 
vágyam volt veled falura menni s ott 
egy kis házban, — előtte kis kezecs
kével — csak nyolc napot mint férj 
és feleség tölteni veled . . . vagy csak 
kér napot, amint éppen akartad volna. 
De mikor én arról — a legóvatosab- 
ban — beszéltem, kinevettél úgy, hogy 
megijedtem. — Akkor még nem vol
tam ilyenekhez szokva. — Gúnyosan 
mondád : »Akkor rendeljünk magunk

nak erre az ünnepélyes alkalomra pász
tor öltözéket s vonuljunk egy kuny
hóba. — Két szív  s egy kunyhó! < 
Hallgattam s megadtam magam. Egy 
vendéglő szalon partientec-jében, ott 
a hol esténként ledér nőszemélyek ma
gukat pénzért adják oda, lettem a tiéd. 
S ha én téged nem imádtalak volna 
annyira, — úgy ez az éj abban az an
gol kávéházban életem legrettenetcsebb 
emléke maradt volna. De én áldom ezt 
az éjje.t, mert szabad volt téged bol
doggá tennem. Ez egyszer éreztem, 
hogy szenvedéllyel szerettél. Szeret
tél ? Szabad ezt a szót használnom ? 
Ezt a szót, a mely vagy felbőszít, 
vagy jókedvre ingerel ?! Az első idők
ben szüntelen ajkamon volt ez a szó; 
de nem sokára elvetted a kedvemet 
attól, hogy azt ki is mondjam. Vala
hányszor nyakad köré fonva karjaimat, 
föllángoló szerelmemben túláradó szív
vel kiáltottam: »Szeretlek kedvesem!« 
— ez nem volt sem uj, sem szellemes, 
tudom, de mély és valóban átérzett 
volt. Te mindig tréfáid egyikével fe
leltél. Vagy úgy kiabáltál, mint egy 
külvárosi színházban: »Zenét!« vagy 
mondtad : »Énekelj csak nekem vala
mit gyermekem,« vagy: »Hát még én 
már egész sovány vagyok a szerelem
tő l!« — Nem tudom ha ilyen beszé
dek más asszonyokat mulattatnak-e, 
nekem éles késként járta át szivemet. 
Mindezek dacára még sincs rossz jel
lemed. Miért okoztál te nekem csak 
fájdalmat. Nem volt fogalmad szivem
ről . . . Talán nem is akartál azzal

Lapunk 4  oldal.
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színház legelső művésznője (majd rész
letesebben fogom megírni, hogy miért) 
ismétlem, hogy Hegyi Arankát a város 
részéről egyedül a rendőrkapitány üd
vözli. Hja persze a művészet a rendőr- 
miniszter szakmájába vág. Igaza van 
nemes elöljáróság, — lássa Ön moso
lyogva bólint a fejével — igaza van. 
Semmi sem fehér a mi fekete és meg
fordítva.

De most nem akarom a nálunk vendég
ként időző nagy művésznő nevével kap
csolatosan ezt a mucsai kérdést tovább 
is feszegetni. Most beszéljünk másról.

A megérkezés hü tudósítása az, hogy: j 
Hegyi Aranka megjött városunkba 
kedden délben a Budapest felől jövő ’ 
gyorsvonattal. Az állomásnál Schmidt1 
Lajos rendőrkapitány és Biró Pál a í 
»l-'elsőmagyarországi 1 lirlap « felelős szer
kesztője fogadták. A művésznő két tagú 
kísérettel érkezett és a »Magyar Ki
rály* szállodában lakik. Fellép három 
estén át az újhelyi színházban: ma 
s'.érdén a »Cigánybáró*-bán, holnap 
csütörtökön az ő remek *Lili«-jében. 
Pénteken a »Kék asszony*-bán játszik.

Mindhárom darabban a művésznő 
valósággal elragadta a fővárosi közön
séget. Különösen pedig az ő »Lili«je, 
hát az valóságosan egy csodaszép ala
kítás. Mondhatom — lehetett talán két 
művésznő összehasonlításánál tudomá
nyosabb, nagyzolóbb müösmertetés, de 
— én soha annál érdekesebb, soha annál 
mélyebb és szebb kritikát nem olvas
tam, mint a mikor a »Lili« szerepében 
Brödy Sándor Hegyit Küryvel hason
lítja össze és azután Hegyi felé nyújtja 
a győzelmi borostyán-koszorút.

Tessék megfigyelni ezt az érdekes, 
fekete művésznőt. Judicről megírták, 
hogy a fügefalevélből legyezőt s a legyező
ből fügefa levelet tud csinálni. Hegyiről 
elmondhatjuk, hogy ebből az ingerlő, 
kedves és bájos operett játékból min
den niiansz meg van benne. Soha úgy 
nem hallottam beszélni az operett nyel
vén. Ls figyeljék meg a »Lili«-ben az 
ő művészetét: a páratlanul finoman paj
zánnak és a természetesnek mesteri 
összeegyeztetése ez a játék.

Csak nézzék meg és érezni fogják, 
hogy még a legigazibb színházi gour- 
mand raffineriájával is egy sajátosan 
exquisit műélvezetben fogja részesíteni

■ Önöket, akik oly régen hallották I legyi 
Arankát, a kiről a nevezetes Nép- és 
Magyarszinházi affér óta tudva van, 
hogy az ország első operett színpad
ján nélkülözhetetlen.

H Í R E K .
* A bodrogközi jótékony nő

egyesület, gr. Mailáth Józsefné ve
zetése mellett a perbenyjki Nye
sésben folyó évi május 23-án 
szinielőadás, előképek és bállal egy
bekötött jótékonycélu mulatságot 
rendezett. A fényesen sikerült ritka 
szép mulatságról lapunk következő 

I számában részletesen referálni fo
gunk.

— Kiss Áron püspök Sátoralja-Uj- 
helyben és Sárospatakon. A debreczeni 
ev. ref főiskola theologiai ifjúsága má
jus hó 27-én fogja visszaadni a sáros
pataki theologusok 1897. évi látogatását. 
A vendégek azonban Debrecenből is 
nem csupán Biológusok lesznek, hanem 
az akadémia jogi szakáról is, épugy 
mint annak idején Sárospatakról. A lá
togatás Kiss Áron püspök vezetése 
alatt fog történni s a testvér főiskola 
tanári karából a következők jönnek : 
Csiky Lajos, akadémiai igazgató, dr. 
Erdős József, theol. dékán, dr. Bartha 
Béla jogi dékán, Sinka Sándor gymn. 
Kovács Lajos képezdei igazgató, S. 
Szabó József, dr. Gyulás István, dr. 
Nagy Zsigmond, dr. Kérészy Zoltán, 
dr. Pecko Ernő s dr. Tüdős Kálmán 
főiskola, orvos. A theol. ifjak 58-an, a 
joghallgatók 12-cn jönnek. Érkezési idő 
május 29. d. u. fél 5-kor, amikor rövid 
üdvözlés után a vendégek a főiskolai 
imateremben fognak a főiskola részéről 
ünnepélyes fogadtatásban részesülni, esté 
pedig műkedvelői színi előadás lesz. 
A következő napon Sátoralja-Ujhelybe 
mennek, a hol a város közönségé a 
püspök tiszteletére a »Bock« éttermé- 
bnn nagyszabású lakomát rendez. Azu
tán Borsiba s Széphalomra rándulnak 
ki, a harmadiknapon búcsú ebéd Sáros
patakon.

* Vay Ernő gróf meghalt. Meghalt
»Nóczi*. A derék, szeretett, kedves 
»Noczi*. így hívták barátai, rokonai, 
mindenütt ezen a kedveskedő hangon

említették a nagy-mihályi fiatal kép
viselőt. A berkeszi szomorú kastélyban, 
a hol gyönyörű virág allék között 
nyugszik Vay Ádám esládjának egyet
len leány hajtása is, uj sirágyat vetnek. 
A letört liliomág nem maradt árván, 
utána'ment egy fiatal sudár jegenye. 
Derékon törte az Isten keze a legszebb 
korban.

Kedden halt meg az ifjú gróf a nagy- 
mihályi kerület országgyűlési képvise
lője. Az elhunyt egyike volt a Ház fia
tal tagjainak. 1866-ban született Ber
keszen, mint Vay Ádám, a volt szabol
csi főispán negyedik fia. 1896-ban. Sztá- 
ray gróf meggyilkoltatása után a nagy- 
mihályi kerület megválasztotta képvise
lőjéül. A szabadclvüpárt tagja. Elhuny- 
táról a következő gyászjelentést ad
ták ki :

Vajai és lukodi id. gróf Vay Ádám
v. b. t. t. saját és gyermekei: Tibor 
és neje Khuen Belasi Marguerite grófnő, 
Olivér, Gábor, és neje Zichy Mártha 
grófnő, Ádám és neje Zichy Mariatte 
grófnő valamint az összes rokonok ne
vében fájdalommal telt szívvel tudatja 
felejthetetlen fiának vajai és lukodi gróf 
Vay Ernő urnák, a nagymihályi kerü
let országgyűlési képviselőjének Buda
pesten 1899 évi május hó 22-ik napján, 
életenek 34-ik évében történt gyászos 
elhunytát.’ A megboldogult hült tetemei 
a halottasházban : Stefánia-ut 18. szám 
alatt, folyó hó 23-án délután 2 órakor 
az ev. ref. vallás szertartása szerint fog
nak megáldatni és Berkeszen folyó hó
24-én délután 3 órakor örök nyuga
lomra tétetni. Budapest, 1899. május 
hó 22-én. Áldás poraira!

— Kirándulás Thaly Kálmán tiszte
letére. Az Unginegyei Közművelődési 
Egyesület irodalmi szakosztálya e hó 
30-án, kedden, Nagy-Bereznán felolvasó- 
ülést fog tartani; a reggel 8 órakor 
induló és esti 10 órakor visszaérkező 
kűlönvonat költsége a nagy-bereznai 
ebéddel személyenként a 2 forintot nem 
fogja meghaladni. Az érdeklődők ér
tésére hozzák, hogy a kirándulásban 
részt venni óhajtók részére az aláírási 
ivek Rónay Antal, Schürger Ferencz, 
Mazuch Ede, Ferderber Vilmos dr. és 
Mocsáry Bélánál vannak letéve. Az elő

foglalkozni, ami szivembe végbe ment? 
Te úgy gondoltad, hogy én a legbol
dogabb asszony vagyok; hogy az az 
élet a melyet falytatok a a legirigylésre 
méltóbb a nap alatt! Színház, ebédek 
a vendéglőkben, Nizza, Monté—Carlól 
Mily irtozatos élet, olyan valakinek a 
ki igazán szereti, mily sokszor sírtam 
titokban. Az én természetem egy élet
nélküli nyárs polgárias asszonyé, be
vallom, de a ki több szívvel és gyön
gédséggel bir, mint húsz szellemes 
hölgy. — A legjobbat magamban az 
én határtalan szerelmememet, mint egy 
vétket kénytelen voltam titkolni. Hogy 
mennyit szenvedtem az én szellemsze
génységem miatt — veled szemben — 
nap nap mellett, azt leírni nem lehet. 
Miattad szenvedtem, mert láttam, hogy 
más asszonyok tréfái és Blague-i meny
nyire mulattattak; és mert a te ked
vesed szótlan félénksége bosszantott. 
Mily kemény szavakat kellett ily alkal
makkor hal kínom ! És a mint egyszer 
mentegettem magam — elösmerem nem 
ügyesen — és montam neked: »Mások 
lehetnek elmésebbek Luis, de senki 
sem szeret úgy, mint én«, volt bátor
ságod igy felelni: »Nekem az egész 
mindegy, ha szeretnek vagy se! Egy 
nagy frázisokkal telt szerelemhez, — 
mely a legkissebb mulatságot és Bla- 
gue-t nélkülözi, — nincs szükségem 
muitressere. Ha azt akarom hát meg
nősülök!« . . Nem nősültél meg — 
kedves barátom, de meg csaltad a te 
szegény Cecilc-cdet olyan asszonyok
kal, a kik mulatságosabbak voltak, mint 
ő. Nem titkoltad el előttem hűtlensé
ged, — erről bizonyítványt adhatok 
neked: oly kevéssé vigyáztál szavaidra,

hogy majdnem minden alkalommal tud
tam, mikor csaltál meg. És én olyan 
gyáva voltam, — szivem bár összetört 
— sem sirni sem neked szemrehányást 
tenni nem mertem. Egyetlen egyszer 
hogy bánatomat vigyázatlanságból észre 
hagytam venni, meglepetve néztél rám 
s mondtad :

»Hogyan? féltékenység?! Talán örök 
hűséget esküdtünk egymásnak ? Nem 
vagyunk mi mind a ketten szabadok ?

Te tetszel nekem — én tetszem ne
ked ; és mi ketten összeálltunk, hogy 
ebben a földi sirakm völgyben egy 
darab utat együtt tegyünk meg egy
mást a legkevésbbé untatva. — Ha
nem hála istennek mi azért megőriz
zük függetlenségünket.« En igyekeztem 
téged kedves barátom kielégíteni. Min
denképen megkísértettem az életet és 
szerelmet úgy fogni föl, mint te á la 
»Blague;« erre esküszöm. Harcoltam a 
könyekkcl, melyek neked a te hűtlen
séged miatti keservemet elárulták volna. 
Halállal a szivemben kacagtam, tréfál
tam. A »komediázásnak« az volt a kö
vetkezménye, hogy mindent valónak 
vettél, s azt gondoltad, hogy »senti- 
mentalis rohamaimból kigyógyultam. — 
Azt hitted végül, hogy én is a »Hla- 
gue« szerencsés állapotába jutottam 
. . . kis gratuláltál hozzá . . . Nem! I 
Most már elég. Nincs többé erőm ha
zudni s magam felett uralkodni. Az én 
komédiázásom utálattal tölt el. Undor
ral dobom el magamtól. Én megint 
én akarok lenni. Legalább egyszer os
merci meg az én igazi gondolkozáso
mat — olvass a lelkemben. Láthatod 
ezekből az utolsó soraimból mit szen
vedtem ebben az egy évben. Milyen

rongyokra szaggatták szivemet a te fo
gadalmaid és szeretteid. Hogy tapos
tad ezt a szegény lágy szivet, anélkül, 
hogy csak valaha is a gyöngédség egy 
vigasztaló komoly szavával ajándékoz
tál volna meg. Ez nem a te h ibád! 
Egy szerencsétlen véletlen hozott min
ket össze, minket, kik nem illettünk 
egymáshoz. Te bizonyosan elcsudálko- 
zol, ha meg nem tudod, hogy a te sze
gény kis Cecile-ed azért ölte meg ma
gát, mivel a borzasztó vig életet, melyet 
te vele éltél, nem bírta tovább elvé
tetni. Talán akkor megérted majd, 
hogy van még egy más szerelem is, 
— nemcsak a la »Blague«, egy szere
lem, amelyben szenvedünk — vérzünk 
s amelybe belehalunk. És talán óvato
sabb leszel a jövőben; nem okozol 
senkinek többé olyan fájdalmat, mint 
nekem. Isten veled kedvesem én nem 
haragszom rád, szivem örökre a tied. 
Egy szál gyufa — egy kis széngáz — 
egy óráig az ágyban és vége minden
nek ; soha többé nem mutatlak. Ugy-e 
úgy tűnök el, a mint te azt szereted : 
lárma és jelegetek nélkül. A nélkül, 
hogy valaki — rajtad kívül — halálom 
igazi okát tudná. A miért én téged 
olyan csöndesen, alázatosan hagylak 
el, hát ne gúnyolódj, s blague-álj ha
lálom felett, — ne találd azt nevetsé
gesnek, — regényesnek! Oh kedve
sem, még kevésbé feltűnően szeretnék 
meghalni; szeretném magam kicsiny- 
nyé, roppant csöppé tenni és úgy észre 
vétlenül eltűnni. Ne neheztelj! Ne gú
nyolj ki . . . Ne feledj el egyhamar! 
En szerettelek téged . . . Kedvesem! 
Isten veled !

jegyzéseket kérik f. hó 2l*ig teljesíteni, 
mivel a résztvevők száma korlátolt.

* Felhívás a város kereskedőihez és 
iparosaihoz. Székely Elek polgármester 
felhívást intézett a város iparosaihoz 
és kereskedőihez amely szerint az ipar 
törvény 60 és következő szakaszainak 
megfelelőleg minden kereskedő és ipa 
ros tanoncát szabályszerüleg szerződ
tetni és szabadítani köteles. Minthogy 
a sátoralja-ujhelyi kereskedők nagyié- 
sze tanoncukat sem szegődtetni, sem 
szabadítani nem akarják, — figyelmez
tetéssel a hivatkozott törvény §-aira 
felhívom a sátoralja-ujhelyi kereskedő
ket, hogy ez iránybani kötelességüknek 
30 napon belől tegyenek eleget, mert 
különben az áthágókat a törvényben 
megállapittatott birsággal fogom suly- 
tani. — A szerződtetés a kereskedelmi 
társulat titkáránál (izr. iskolai helyiség) 
naponkint d. u. 4—5-ig eszközlendő. 
A kereskedelmi társulat elnöksége.

* Egy házaspár tragédiája. Néhány 
évig lakott Gálszécsen Bohácsy Kálmán 
segédjegyző felesége és három apró 
gyermekével. — Néhány hónap előtt 
felesége megőrült, s felszállitották a 
Lipótmezőre. Azóta Bohácsy Kálmán 
apró gyermekeivel magára maradt. F. 
hó 17-én este a viruló egészségben 
levő férfi lefeküdt, éjfél után hirtelen 
rosszul lett, agyszélhüdés érte. Három 
apró gyermeke a mint az ágyacskáik- 
ból leugrottak, mezítláb ingecskéikbe 
öltözve sírva, jajveszékelve rohantak a 
város alsó végéről fel a főutcára or
vost hívni beteg apjukhoz, egyetlen 
támaszukhoz. Valóban megható volt 
a szerencsétleneket látni és hallani ke
serves sírásukat, amint végigrohantak 
a városon a sötét éjszakában. Ámde 
úgy látszik, az orvosokat nem hatotta 
meg szivettépő jajveszékelésük, mert 
egyik is, másik is azt üzente ki nekik, 
hogy most nem mehet le. Végül egy 
harmadik orvos felrezzent álmából a 
keserves sírásra s hallván a történte
ket, azonnal lesietett a beteghez. No 
de az igazságot híven meg kell je
gyezni, hogy másnap reggel a másik 
két orvos is ellátogatott a beteghez, 
csakhogy mindkettő — a mint Petőfi 
mondja — már későn érkezett, csak 
holttestet láthat. Valóban, nagy kár, 
hogy ott nem lehetett akkor Petőfi ju
hásza, a ki elkeseredésében nagyot 
ütött volna a . . . . fejére . . . .  Még 
el se temették szegény Bohácsyt, jött 
a sürgöny Budapestről, hogy meghalt 
— felesége . . . Vájjon ki viseli majd 
gondját a három nyomorult árvának ?!

— A rendkívüli egyetemes tanügyi
bizottság gyűlését Antal Gábor elnök 
május 23-ikára hivtá össze Budapestre 
s nem Sárospatakra, a hová egy ren
des gyűlés tartását tervezi talán már a 
jövő évben. A rendkívüli gyűlés egyet
len tárgyát a iogakadéiniai miniszteri 
reform-tervezet képezi. Különben erről 
a kérdésről D r Ballagi Géza jeles mű
vével kapcsolatosan még írni fogunk.

—  A kassai mütárlat. Az ország 
minden nagyobb városában megindul
tak a művészeti mozgalmak és a vidéki 
közönség szinte hihetetlen lelkesedéssel 
karolta fel a művészet ügyét. A vidéki 
műtárlatok rendezésébe Kassát is be
sorozták; ott azonban csodálatos, 
nem keltett a szép eszme méltó érdek
lődést. Sőt az »illetékes körök« azt 
hiszik, hogy a művészeti lelkesedés 
őszszel nagyobb hullámokat fog verni, 
mint most tavaszszal. Nem tudjuk — 
Írja a Felsőmagyarország — hogy azok 
az »illetékes körök« hol szerezték ama 
meggyőződésüket, melynél fogva a mű
tárlat megvalósulásának eszméjét min
dig távolabbra és távolabbra hesegetik. 
Hock Jánosnak, a művészet ezen lelkes 
apostolának, ugyanis már e napokban 
Kassára kellett volna jönnie, hogy a 
műtárlat érdekében széleskörű mozgal
mat indítson. Egy az U. Sz. szerkesz
tőjéhez intézett levélből látjuk, hogy 
utazását ehalasztotta. A kérdéses levél
ben Hock hivatkozik az illetékes kö
röktől nyert információira, hogy t. i. 
már most nem indítható meg a moz
galom a kellő siker reményében. Hock 
János junius elsején Miskolczra érkezik,
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hogy ott a vidéki mütárlatoknak pro
pagandát csináljon.

* A meg8zükitett törvényszék. Az
igazsagü gy’i palota érdekében közölt 
cikkelyeinknek örvendetes eredménye 
lett. Székely Klek polgármester a tör
vényszéki épület egészségtelennek ta
lált helyiségeit hivatalosan bezáratta. 
A bezárt helyiségek: a törvényszéki 
kiadó, pertár, irattár, telekkönyvi hiva
tal és a tárgyalási terem. A bírósági 
ügymenet a dolog uj állásában egyelőre 
bizonyara fennakad.

Ezek/ után csak kapunk uj igazság
ügyi palotát? Leghelyesebb volna ezt, 
ha ugyan a telektulajdonosokkal mél
tányos megegyezésére lehet jutni a 
vármegyeház szomszédságában lévő te
lekre építeni, hol oly palotát lehetne 
emelfii, melyben az általunk felvetett 
eszme megvalósításával az összes ál
lami hivatalokat el lehetne helyezni. E 
telek a város kellő közepén lévén, a 
rajta emelendő palota városunk szépí
tését is nagyban előmozdítaná.

— Gazdasági tanfolyam a néptaní
tók számára. A földmivelésügyi minisz
ter a gazdasági ismétlő-iskolák vezeté
sére hivatott néptanítók gazdasági ki
képzése céljából folyó évi julius hó 1-tól
28-áig a csákóvári, nagy-szent-miklósi, 
adai, pápai, kecskeméti, lugosi, jászbe
rényi, hódmezővásárhelyi m. kir. föld- 
mives iskolákon, továbbá folyó évi 
augusztus hó 3-tól 30-áig a rimaszom
bati, csakovári, nagy-szent-miklósi, pá
pai, adai, szent-imrei, algyógyi, kecs
keméti, jászberényi, hódmezővásárhelyi, 
csabai, szabadkai földmives-iskolákban 
2()— 20, összesen 400 néptanító szá
mára négyhetes gazdasági tdnfolyamot 
rendez. A négyhetes tanfolyam tarta
mára minden felvett néptanító ötven 
forint általányban részesül, amelyből 
útiköltség, ellátás, szóval minden költ
ség fedezendő lesz. A tanfolyamokra 
tényleg alkalmazásban lévő oly nép
tanítók vétetnek fel, kik mezőgazdasági 
tanfolyamon még részt nem vettek.

* Gazdasszonykodás. Ha asszonyaink 
egymásközt vannak a cselédükyön kí
vül állandó téma a gurmandéria is. 
Mert hiába, a jó konyha minden gaz- 
dasszonynak egyik büszkesége és min
dig iparkodnak egymástól eltanulni, kér
dezni, hogy ezt vagy amazt az ételt 
miknét készítik. Ezekre a kérdésekre 
ad feleletet három könyv, melyeket Er
zsi néni, a kitűnő hírnévnek örvendő 
irónő-társunk szakavatottsággal szerkesz
tett meg. Az egyik *Hogy kell be főzni)* 
a befőttek összes nemeit tárgyalja. A 
másik »Hal- és vadfélék készítése«, és 
a harmadik : a » Tészták Könyve«, mely 
az összes főt és sült tészták készítésé
vel ismertet meg. Mind a három könyv 
több kiadást ért már és ára mindegyik
nek diszkötésben csak 1 frt. A köny
vek mindegyike külön is kapható. Meg
rendelhetők Lévay Mór könyvkiadó
hivatalában Budapesten, IV. Egyetem
utca 1. sz.

* A villamvilágitás rohamos terjedése, 
nagy előnyösségénél fogva, a Siemens 
és Halske cég által létesített számos 
berendezések fényes sikereinél fogva is 
vált közmeggyőződéssé hazánkban is, 
hogy a mesterséges világítások közt a 
legszebb, legjobb és legjutányosabb a 
villám világítási módszer; ezé as első
ség és a jövő ; ennek bizonyítékai, hogy 
már Magyarországon igen sok városban 
be van vezetve a villamvilágitás s igen 
sok helyen most van folyamatban an
nak létesítése; mert ott, ahol a világí
tási módszereket alaposan tanulmányoz
zák, felismerik, hogy a villamvilágitás 
a legcélszerűbb. A Siemens és Halske 
cég nem csak hazánkban rendezett szá
mos villamvilágitási és erőátviteli tele
pet, hanem a Keleten is nagy elterje
dést biztosított magának; az utóbbi idő
ben Szerbiában létesített számos beren
dezést, még pedig oly sikerrel, hogy 
ezek elismeréséül 1. Sándor szerb ki
rály a Siemens és Halske cég nevében, 
annak budapest vezetőjét, Wiedenkeller 
Bélát a szent Száva-rend arany kereszt

jével s Molnár Lajos mérnököt pedig 
ugyanazon rend lovagkeresztjével tün
tette ki. Legújabban ismét Uzlce város 
bízta meg a Siemens és Halske ezéget 
villamvilágitási és erőátviteli berende
zéssel, mely a vizerő kihasználásával, 
mintegy 20 kilométer távolságról, ve 
zetve, a világításon kívül egy most 
épülő nagy fonó- és szövőgyár gépei
nek hajtásara is fog szolgálni.

A görög építési stílusokat ismerteti 
és magyarázza dr. Gyomlay Gyula, nagy 
munkájának most megjelent füzetében 
1*'ejtegetései során a görög építészet 
fejlődésének teljes történetét és hü ké
pét adja. A homerosi kor temploma 
voltaképen egy kamara volt, mely az 
isten képét és kincseit rejté magában. 
Díszt legfeljebb egy előcsarnok adott 
neki, melynek kiugró tetejét 2 faosz
lop tartotta. Később az oszlopsor kö 
rülölelte az egész templomot. Faoszlo
pok voltak ezek, legföljebb ha színes 
agyaggal bevonták. Csak lassan válto
zott át a templom kőcsarnokká. Az 
átalakulás az olympiai Héra templomon 
ment végbe, a melynek korhadó faosz
lopait egymásután kőoszlopokkal cse
rélték fel. Egyet azonban meghagytak 
a fa-támok közül, emlékéül a régi el
járásnak. Ezt az egyet Pausanias még 
látta. A kőépités aztán az oszlopokat 
teljesen átalakította. A régi anyag em
lékét a dór oszlop őrizte meg legto
vább, a lábatlan, egyszerű oszolopfós, 
16 rovátku felfelé karcsusodó oszlop. 
Az jón magasabb, finomabb alkotásu, 
talpazata és művésziesen alakított feje 
van. Karcsúbb és ritkább sorban áll 
egymás mellett Valamennyinek virága 
aztán a korinthosi, gazdag diszével, 
finom akanthus-leveleivel, könnyed alak
jával, mely játszva emeli a triglyphek 
és metopok vésett domborumüves ter
hét. Gyomlay könyve a Nagy Képes 
Világtörténet II. kötete, mely gazdag 
vállalatnak most megjelent 26-ik füzete 
tárgyalja a görög építési stílusok fejlő
dését. Az egész kötet ára diszkötésben 
8 frt. Egy füzeté 30 kr. Hetenként 
egy füzet jelenik meg. A munka rész
letfizetésre is kapható, a kiadótársa- 

* Dijnoki állás. A király-helmeczi és 
gálszécsi járásbíróságnál dijnoki állás 
van üresedésben, az ezen állást elnyerni 
óhajtók a sátoralja-ujhelyi kir. törvény
szék elnökénél jelentkezzenek.

SZÍNHÁZ.
* * Aranylakodalom -aranyhangulat.

Ritkán láttam még olyan lelkesedést, 
olyan tapsot, mint a milyen az elmúlt 
vasárnapon végigviharzott a helybeli 
színházon. Beöthy László és Rákosi 
Viktor > Arany lakodalom« látványos 
történeti színmüvét adták elő telt ház 
előtt. Szinte jólesett a francia szellem 
és francia muzsika után egy kis magyar 
levegő, telítve hazaszeretettel, honfiú 
lánggal, no meg a mi ilyen csataszerü 
daraboknál elmaradhatatlan : jó adag 
puskaporral. Hát bizony az édes fel
buzdulás mintha felemelte volna a por
ból az egész színházat a Marseilles 
hangjainál mintegy a színpaddal együtt 
dúdolt. Gyújtó hatás minden felvonás 
után. Zugó taps a magyarok győzel
mére. Baghy, Csókáné és Réthy, de 
különösen Breznay (Krausz bácsi) ele
mükben voltak — igen szépen játszottak. 
A rendezés — tekintve a helybeli szín
pad siralmas méreteit és állapotát — 
elég ügyes volt.

* * A csókon szerzett vőlegény. A
mi becézett, kedves szubrett-primadon- 
nánk Csongory Mariska valami kiváló 
élvezetet nyújtott nekünk hétfőn este. 
Oly bájos egyszerűséggel, annyi mű
vészettel és az ő egyéni graciozitásá- 
nak azzal a különös vcgyülékévcl ját
szotta meg a hatféle szerepét, hogy 
szinte kedvünk kerekedett volna ne
künk is csókon szereztetni.*) A három 
kóbor színész Bethleni, Vihary és Tha- 
raszovics felséges és eredeti három epi
zod alakot mutattak be. Az előadás

*) Kritikus url! Szerk.

vontatott volt kissé, az unalmas jele
netek nem folytak gyorsan.

* * A naiva. Azt a divatot akarom 
behozni a mi lapunknál, hogy minden 
egyes szerepkörről időközönként Írjunk 
egy pár szócskát. így került most sorra 
a naiva. Mivel pedig sorra került illik 
róla beszélni is. Tehát: Egy francia 
kritikus — aki mellesleg megjegyezve 
természetesen szellemes azt mondta, 
hogy a naivánál első főkellék, hogy 
naiv tudjon lenni. Ezen azután nagyot 
röhögött a kritikus—konkurencia, mond
ván, hogy a mi magától értetődik azt 
fölösleges leírni. És annak a franciának 
igaza van mert az a mondat tényleg tar
talmaz valamit. Mert teszem azt, ha 
Abonyi Aranka nem tudna naiv lenni, 
akkor ő nem volna jó naiva, de mivel 
ő tud naiv lenni azért ő jó naiva. Lás
sák e miatt a rossz vicc miatt a kicsi 
el fog pirulni, azt fogja hinni, hogy 
rejlik valami alatta. Hát nem jó naiva 
az, aki olyan hamar pirul ?

* Színházi műsor. Lapunk előző szá
mában közölt műsort az igazgatóság 
Hegyi Arankának, a kitűnő művésznő
nek közbejött vendégszereplése miatt a 
következőképpen változtatta meg: Szer
dán : Czigánybáro (Hegyi Aranka fel
léptével.) — Csütörtökön: Lili Henne- 
quin és Millaud remek francia vaud- 
villeje (Hegyi Aranka felléptével.) — 
Pénteken: A kékasszony (Hegyi Aranka 
felléptével) — Szombaton: A végre
hajtó. A vígszínház nagyszerű műsor
darabja. Vasárnapon: Édes. Délután: 
(gyermekelőadásúl) Hófehérke.

APRÓ REGÉNYEK.
LESZÁM O LÁS.

Irta: Sadn ti K álm án. (9)
Az asszonyt meghökkentette egy pil

lanatra a beszéd, de a mint a férfi ar
cába tekintett s látta azt kipirulva, a 
szemét láztól lobogva reszkető, vágyó, 
kivánságos ajkkal, felülkerekedett benne 
az asszonyi józan okosság s kacagásra 
fordította a dolgot.

— Akarnék, felelte, talán nagyon is 
akarnék, ha még mindig tizenhat esz
tendős lennék 1 Kivénültünk a szerelem
ből, Ferencz, maga is, én is.

— Én nem, az én szivem ma is husz- 
esztendősen dobog!

— Nem is hiszek én akkor neki: 
tanultam a magam kárán.

— És visszautasít? most? ma? en
gem ?

— Vissza, most, ma, magát! Nem 
is tudnék én ma már elég nagy asz- 
szony lenni a maga nagysága mellett.

— S tudja is, hogy mit utasít visz- 
sza?

— Talán még azt se tudom, de nem 
is akarom tudni. Már én csak meg
maradok egyszerű, igénytelen, falusi asz- 
szonynak az én egyszerű, jámbor uram 
mellett.

— A Kollár István melletti
— A Kollár István mellett, igen a 

ki hűséggel gondolt rám, a mikor más 
rég elfeledett; a ki fölkeresett a mikor 
más elhagyott. A ki gyöngéd szeretet
tel közeledik hozzám akkor is, a mi
kor a rigolyáimmal el-elkeseritem egy 
kicsit az életét s a ki reggeltől esteiig 
abban töri magát, hogy mivel tudna 
engem megörvendeztetni. S a kinek 
nem esnék jól többet a világ első sza
kácsának étele sem, hacsak én meg 
nem adnám az izit és soha álomra nem 
lelne, nem, még selyem függönyök alatt 
sem, hacsak én helyre nem igazítanám 
a feje alját. Lássa, és ma már az én 
szerelmemnek egyetlen célpontja s az 
én egész romantikára egyedül e körül 
forog! . . .

— És talán igaza is van! . . i De 
azért engem mégis ellenségül fogadott 
s gyűlölködve támadt ellenem! . . . 
Ugy-e pedig csak hogy a hiúsága volt 
megsértve ?

— S mindjárt vissza is akarta fizetni,

ügy e? Most vagyunk hát kvittek; nézze, 
most már adom is a kezem, — jó ba
rátságra I S nézzünk is most már lega
lább az én Istvánom után, aki már bele 
is őszülhetett a gondolatba, hogy ő 
Pesten fog ülni képviselőnek . . .  De 
hisz vissza is került már magától is!

Igen, Kollár István csakugyan vissza
került. Kissé félve nyitott be s habozva, 
zavartan nézett a feleségére, a barátja 
annál nyugodtabban, biztatón.

— Nos megtörtént a jelölés? kér
dezte a felesége.

— A jelölés? igen, majdnem hogy 
megtörtént s egészen a te kívánságod 
szerint, édes . . . ámbár majdnem a 
Ferencz kívánsága szerint is, szóval, 
épen tanácskoztunk, mikor hozzák a 
képviselő ur sürgönyét, hogy kiegye
zett a hitelezőivel s nem megy tanfel
ügyelőnek . . .

— IC szerint tehát választás se lesz ?
— És én egészen hiába fáradtami
— Hiába ? Oh, ha megkéred a fele

ségemet s ő maga elkészíti az ő tejfö
lös paprikás csirkéjét, akkor bizony 
mondom, nem hiába fáradtál!

— De vájjon elkésziti-e?
— Ha az uram kívánja, vájjon el 

nem készitem-e? . . . Ugy-e édes uram?
A pesti ur diszkréten elfordul, hogy 

ne lássa elmenőben, milyen meleg sze
retettel simul hozzá az asszony az urá
hoz.

(Vége.) ______

NYILT-TÉR.*)
Pálfi István kassai lakos feljelentése 

folytán, Gottlieb Ernő borkereskedő, 
sátoralja-ujhelyi lakos ellen, mestersé
ges bőrgyártás és forgalomba hozata
lának gyanúja miatt elrendelt kihágási 
ügyben, a sátoralja-ujhelyi járás főszol- 
gabirája, következő Ítéletet hozta: 

ítélet.
Gottlieb Ernő borkereskedő sátor

alja újhelyi lakos, az ellene mesterséges 
bőrgyártás és forgalomba hozatala mi
att emelt vád és következményei alól 
felmentetik, s ez ügyben a további el
járás megszűntei tik.
~Az előzetes vizsgálat alkalmával, a 

kassai m. kir. vegykisérleti állomás ki
küldöttjének dijában, a felszámított — 
frt — kr. az országos m. kir. chemiai 
intézet és központi vegykisérleti állo
más által felszámított vizsgálati díjban 
pedig 3J frt 07 kr. összesen 32 frt 07 
kr. megállapittatik, s ez összegnek ille
tékes helyen ki utal vány oztatása iránt 
t. Zemplénvármegye tekintetes alispán
jához, ezen Ítélet felterjesztetik.

Indokok:
Az előzetes hatósági vizsgálat alkal

mával, oly vegyi szerek, vagy anya
gok, melyek hamis bor gyártásra en
gednének következtetni, a vádlottnál 
nem találtattak.

A budapesti állandó borvizsgáló szak
értő bizottság f. évi április hó 8-ik nap
ján eszközölt vizsgálatának eredményé
ről azt a szakvéleményt adta, hogy nem 
merült fel gyanú, mintha a mintának 
vett bor tiltott módon készittetett, vagy 
kezeltetett volna.

Mindezek folytán, az 1893 évi XXIII. 
t. ez. és ennek végrehajtása tárgyában 
kiadott 53850/97. sz. keresk. miniszteri 
rendeletbe ütköző kihágás ténye meg 
nem állapíttatván, vádlott az ellene 
emelt vád és következményei alól fel
mentendő, s a további eljárás meg
szüntetendő volt.

Ezen ítélet a felekkel és a borellen
őrző bizottsággal közöltetik.

Kelt Sátoralja-Ujhely 1899. május 8.
Barthos

főszolgabíró.

A szerkesztőség üzenete:
Spatak. Legközelebb átmegyek.
E. N. Bpeat. A velencei kép kiállításról leg

nagyobb sajnálattal csak jövő héten küldhetek
tudósítást.

Kiadja:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G ,

*) E rovat alatt közöltekért a szerkesztő 
nem felelős.
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Nyíregyházára leendő elköltözködésem folytán, több évtized óta fenálló

üzletemet teljesen feloszlatom,
s a meglevő árukészletemet u. m.

férfi- nőt ruhaszövetek, vásznak, szőnyegek és függönyök stb. etb.
fig?" mélyen, a beszerzési áron alul ~̂ f§

^ ̂  véglegesen kiárusítom.
A Y é g e l a ü k s  l e g f e l j e b b  3— 4 h é t i g  fo g  tartani.

Midőn ezen felette előnyös bevásárlási alkalomra a t. közönség figyel
mét felhívom, maradtam

S.-a.-Ujhely, 1899. május hó kiválló tisztelettel

Kelner József fia.

»  <®i,
^  r  MQflJelenlk tizenkét Mogjolonlk füzetes ~ ^

kötetben kiadósban iső     ♦
famentes tehát soha meg 240 füzetben. ♦  

nem sárguló papíron.
* Egy-egy kötet ára mb ra..t »mniM,...» i . . .  ♦
* rendkívül díszes Mbár- '« « < * *  *
* kölesben, börí,állni «s ♦
á vászontáhlával Egy-egy füzet ára ♦
* 8  fp t. 30  kr. ♦
^ Minden négy hóban egy—egy A füzetei kiadáshoz diszos be- ^
0  k ö te t je le n ik  meg. kö té s i  tá b lá k  a sá llita tn a k .  ♦

1 jfjíagy Képes Világtörténet messzíruhítí: ♦
b u) Füzete« kiadásban hotenkinti 30 kros fűzőtekben  ♦  
á  minden rendes haza i könyvárusnál. *

fej K ötetes kiadásban 12 kötetben, 8 ír tjá va l  *
$  kötetenkinti utánvéttel bérmentve, *
á  fej havi 1 frt 50 kros részletfizetésre. *
á  -X- «
*  > riK iiits k  •  kelyi kiiyvksriikiééiliz vaiy aiilirt kiiéikkzz l i t f m f l k  4
* *  «
* Tájékoztató képes prospektust *
t> vagy «
» m uta tvány füzetet «
* i n g y e n  é s  b é r m e n t v e  4
*  Arű/d a  m ű kiadóhivatala *

0  Budapest, Vili., Üllöi-ut 18. szám. <

I 6 )   ̂ a ő f lz o tő  gyűjtők szíveskedj emelt o  k iadóhivatalhoz fordulni. (

Nyomatott Landeemann Miksa és Társa gyorssajtóján Öátor&lja-Ujhely.

Képes diszmü a müveit közönség számára. 9
ÁLDÁSSY ANTAL, B0R0VSZKY SAMU, FOQARASSY ALBERT, OERÉB JÓZSEF, I  

COLDZIHER IGNÁCZ, GYOBLAY GYULA, BIKA SÁNDOR I
közremtlködósóvel szerkeszti 9

MARCZALI HENRIK 1
M integy 2500 szővtgképpel, 500 műm el 1 ók le tte l 60 színes m illappnl C *

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldaliul. g

ji jfagy Képes Világtörténet aéija.
Jelen m unkáva l az első nagy világtőrténeti mii je len ik  meg magyar nyelven.
Tervében, czéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egyaránt nagy és je- GJ 

Jentős ez a vállalkozás.
A  m agyar tudom ány nyú jtja  a magyar közönségnek  az étet k önyvé^* világtörténetet.
Nemzeti művelődésünkre nézve fontos mozzanat ez.
Egy aági hiány pótlása, egy régi szükség kielégitése, egy régi kötelesség teljesítése.

jt Jíagy Képes Világtörténet uiosztricziói.
A Nagy K épes Világtörténet összes illusztrácziói kizárólag egykorú vagy korhű ábrázola

tok lesznek. Képes mellékletei, történeti térképei, a szöveg közé nyomott rajzókkal és 
irásmásolatokkal a Világtörténet egy olyan klceinyitett históriai múzeumot nyújtanak az előfizető
nek, a minőt a maga valójában lehetetlen beszerezni. Ezek a nagv európai múzeumokból, 
családi és nyilvános könyvtárakból és levéltárakból, építészeti műremekekről egybegyüjtött s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált illusztrácziók rendkívül emelik a mű becsét, 
az egészngjfcjpüvéBzi értéket adnak. ^

Ez a tizenkét kötet a legfényesebb m agyar könyvek  közé tartozik.
Ez a tizenkét hatalmas könyv arra való, hogy nemzetünk m inden m üveidének  tanítója  

barátja, tanácsadója, m inden úri háznak ékessége legyen.
A  m ii k iadására egyesült ké t könyvkiadó in tézet biza lom m al a jánlja , tehát nagy , 

m agyar vállalatát a nagy m agyar közönségnek .

Franklin Társulat - r v  Bévai Testvérek
magyai irodalmi intését és könyvnyomda. { f Q  O  J  irodalmi intézet rési vény társaság. ✓
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