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, kiadóhivatal, valamint az összes jó- 
letési irodák fölvesznek

kr. Hirdetési dijak előre fizetendők.

TÁRSADALMI FI E T 11LAP.
ELŐFIZETÉSI Dfj : Egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, 

negyed évre 1 frt. Egye, .záui áré 10 kr.

MEGJELENIK minden csütörtökön.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

LANDESMAN B KÖNYVNYOMDÁJA 
hova a kéziratok és előfizetések intézendők

HIRDETÉSE

Nyilt-ter soroi

Előfizetési felhivás!
„l* első-Zeniplén* szerkesztéséért to

vábbi rendelkezésig a felelősséget, a kiadó
hivatal vállalta el.

Nehéz feladatra vállalkoztunk, midőn a 
müveit társadalom jogos igényeivel szemben 
ezt tettük, de bátorított azon tudat, hogy 
már ez ideig is oly szellemi erőket sikerült 
támogatásunkra megnyerni, kiknek neve, 
tevékenysége és szellemi tehetsége elég biz
tosíték arra nézve, hogy müveit közönségünk 
igényeit ki fogja elégíteni.

1‘rogramnmnk, felső Zemplén érdekei
nek előmozdítása, a társadalmi béke és sze
retetnek állandó fentartása, a tisztességes és 
becsületes ügynek felkarolása és védelme, az 
emberbarát! és közművelődési ügyek előmoz
dítása, a személyeskedéseknek teljes mellő
zése s mindazoknak megvetése, melyek a 
tisztességes, komoly irányú sajtó erényeivel 
meg nem egyeznek.

Lapunk munkatársai :

Andrejczó József, az ungvári püspöki hivatal 
igtatója, lapunk belmunkatársa.

BartllS Sándor, az „()rszág-Világ“ szépirodalmi 
hetilap munkatársa.

Bauer Mór dr., ügyvéd Budapesten. 
Barnai Andor, lapunk belmunkatársa. 
Blanár Ödön, gymn. tanár l’ngváron. 
Bródy Aladar, Budapesten.
Brügler Bertalan dr., ügyvéd Budapesten. 
Clair Vilmos, a „Budapesti Napló** belső 

munkatársa.
Csurgovich György gör. k. lelkész Szakikon, 

lapunk belmunkatársa.
Erényi Nándor, a „Magyar Géniusz11 segéd

szerkesztője.

T A R_C Z A.
Karácsony est.

— Életkép. —

1893 Karácsony estéjét Budapesten a kalap- 
ulcza egy szűk udvari szobájában töltöttem. 
Olyan kicsi volt a lakásom, hogy alig lehetett 
benne mozogni, de azért vaczogott a fogam 
a hidegtől, - mert hát biz’ én még a szentestén 
se fütöttem. Elképzolhoted, nyájas olvasóm, milyen 
szomorú volt nekem ez karácsonyom idegenben, 
egymagainban, szűk szobában, vaczogó hidegben, 
summa suinmárum 1 frt 02 krral zsebemben. A 
vacsorám egy hentes boltból került ki pengő 1;> 
vasért. De hát egy szegény kánon joghallgatónak 
még az is jó, ha annyira futja. Ellökvén az est
ebédemet, gondolataim visszaszálltak abba a kis 
falusi lakba, ahol születtem, ahol az én jó szüleim 
laktak ; ahol karácsonyfa állott ilyenkor az aszta
lon s boldogság honolt az arezokon. Ennek min
dennek vége örökre. A jó öregek rég meghalta! 
a jó testvérek rég elváltak. Ilyen az élet !

Lehetett vagy 9 óra: biztosan azért nem tu 
dóm mennyi, mert az órám a zálogházban volt. 
Igazán megfáztam. Vágytam ki abból a kis szo
bából, ebből a hidegből, valami meleg helyre. De 
hova ? Hisz nincs rokonom, ninca egy önálló jó 
barátom ebben a szép és nagy fővárosban ! De 

Eötvös Balint dr., ügyvéd Budapesten. 
Fábián István, lapunk lulmunkatársa. 
Füzessery Pál, körjegyző Varaimon. 
Gál György, Győrött.
Gergely István, a „Budapesti Napló** bel

munkatársa.
Gonda Dezső dr., ügyvéd Budapesten.
Haslinger József, a „Kassai l’jság** segéd

szerkesztője.
Haas József, G álszéesen.
Hollo Marton, a „Budapesti Napló** belső 

munkatársa.
Hutka József, ev. rét. lelkész. Bánóezon. 
Kállai József dr., ügyvéd.
Kellner Mihály dr.. ügyvéd, lapunk belső 

munkatársa.
Kelemen Jakab dr.. ügyvéd Budapesten. 
Kozlay József, ev. ref. lelkész l’azdieson. 
László E. Floris, lapunk belmunkatársa. 
Loyko Imre, tanító Pazdieson.
Mathiasz József.
Marton Miksa dr.. a „Budapesti Napló** bel

munkatársa.
Mathe Miklós, gör. k. lelkész kasztoméról! 

lapunk belmunkatársa.
Papp Dávid dr.. ügyvéd Budapesten.
Pékár Gyula, a „Budapesti Napló*1 belső 

munkatársa.
Rakmanyi Endre, körjegp.'í Z.-Sztárán.
Rosznáky Gyula, S.-A.-l’jhely ben.
Rozsa Miklós, a „Hazánk*- belmunkatársa.
Simonovics Ignácz dr.. varaiméi járásorvos, 

lapunk belmunkatársa.
Székely Albert dr., ügyvéd Sümegen.
Thury Zoltán, a „Budapesti Napló** belső 

munkatársa.
Unghvary Ede, Sztropkón.
Vályi Zsigmond dr.. lapunk belső munka

társa.

valahova csak el kell menni megmelegednem. So 
káig barangoltam az utczákon, amíg aztán a nagy 
körúton beléptem egy fényes kávéházba. Itt — 
gondoltam magamban — Itt krért megmelegszem 
s hozzá éjfélig olvasgathatok is.

Tele volt a terem mulatókkal, — víg embe
rekkel. Kaczagás, — untalan arcz mindenütt. Az 
asztalok mind el voltak foglalva. De még sem ! 
Közel a muzsikusok emelvényéhez egy kis kerek 
asztalnál egy nő ült egymagában szomorú mosoly 
Ívni, lesütött szemekkel.

Látván, hogy másutt helyhez nem jutok, oda 
léptem a kis asztalhoz s kértem a magányos nőt. 
hogy engedje meg miként oda ülhessek. Nagy fe
kete szemeivel haragosan rám tekintett s intett 
fejével, hogy hát ha már muszáj, hát csak üljek le.

Én rá se mertem nézni. Hamarosan kiürít 
vén picolómat az újságok ünnepi számai közé te
metkeztem s olvastam rendületlenül, csak akkor 
tettem le a lapokat, ha a czigányok egy-egy olyan 
nótát húztak, melyet ismertem, melyért én is lel
kesültem . . .

Érdekes szomszédnőm csupa szem és tül 
volt, mikor a barna gyerekek húzták. Szabályos 
arezvonásai kipirultak; ajkairól eltűnt a szomorú 
mosoly, két nagy fekete szeme pedig könynyekben 
úszott. Igazán szép volt az a lelkes, titokzatos te
remtés !

A czigány prímás — egv még egészen halai 

Lapunk mai száma 8 oldalra terjed.

E né ékesebben szól minden di-
esérgetésm'j ly munkaerőkkel a nyilvá
nosság el< . büszkeség ! A szépirodalmi
részről is : jobban fogunk gondoskodni,
munkatársainkon kiviil töblf fővárosi elismert 
tárezairók Ígéretét bitjük, kik tárcsáikkal 
lapunkat fel fogják keresni.

Ezek előrebocsátása után azon tisztelet
teljes kérelemmel fordulunk a n. é. közön
séghez, méltóztassék lapunkat anyagilag is 
támogatni, mert csak igy érhetjük el a ki
tűzött czélt, csak igy fog nekünk sikerülni, 
hogy elvállalt kötelezettségeinknek eleget 
tehessünk.

Ezentúl sem fogjuk kímélni az anyagi 
áldozatot, melylvel lapunk fentartása jár, s 
nekünk legnagyobb törekvésünk az leeud, 
hogy a müveit olvasó közönség osztatlan 
elismerését kiérdemeljük.

Kiváló tisztelettel
A ,.Felső-Zemplén“ kiadóhivatala

Landesman B. könyvnyomdája.

Előfizetési árak :
Egész évre __ _ 4 frt.
Eél „ ... ... 2 „
Negyed „ ... ............. 1 „
Tisztelettel kérjük mindazon olvasóin

kat, kik lapunkra előfizetni szándékoznak, 
hogy ezt a bét folyamán annál is inkább 
szíveskedjenek eszközölni, meit jövő számun
kat már csak azoknak küldjük meg, kik 
előfizetési dijaikat e hét folyamán beküldik.

Azon t. olvasók, kik egyszerre előfizet
nek egész évre, ajándékul egy díszes „Heti 
előjegyzési naplart" kapnak.

Vidéki olvasóink részére nyomatott 
pénzutalványokat csatolunk, melyre csak a 
név, előfizetési összeg és lakhely Írandó a 
beküldés előtt.

művész, amint észrevette szomszédnőmet, — me
rően rászegezte barna szemeit s igftzi hévvel húzta 
a nótákat. Sokáig, sokáig farkas szómét néztek 
egymással.

Szünet van. Az én szomszédimul a pódium 
felé int s az ifjú prímás meghajlik az asztalunknál. 
A szép leány — oly halkan, hogy én se hallottam 
meg — valamit mond neki, mire az újra kezébe veszi 
a hegedűt és húzza húzza keservesen ezt a nótát : 

„Kinyílott a tiszttartónk ablaka.
Barna fiirtíl kis leány néz ki rajta. 
Jaj Istenem igy sóhajt fel utasába : 
Miért is vagyok a tiszttartó leánya?

Megismétli kétszer háromszor s aztán a szom 
szétlom intésére elnémulnak a vonók. A prímás 
újra asztalunkhoz ül, mire az én szomszédom pezs
gőt rendel. Es se egy, se kettő a leány koezint 
és iszik, .lön a második, harmadik üveg. A lány 
többé nem ízleli, de a barna fiú jóízűen szürcsölget.

Egyszer csak m’ történik ? !
Az én szomszédnöm — ki felől nem tudtam, 

mit gondoljak, — arczára ereszti kerek kalapjáról 
a süni fehér fátyolt s az ón s az egész publikum 
ámulatára a pódiumra lép. Kezébe veszi a prímás 
alkalmatos kis jószágát és elkezd játszani — s a 
banda többi tagjai utána. Felzug az előbbi nóta : 
nKinyílott a tiszttartóék ablaka“ . . . felzug, de 
sokkal szebben, ezerszer intenzivebben. Mindenki 
az én karcsú szomszédomra bámul, minden szem 
’a primások legszebbjére tapad, ki makacsul hátra



Karács
A küzdelmes élet, 

állapotok közepette, int « 
a lelkünk, szivünkbe jó 
állitat költöznek. Akiből 
ki minden jó és nemes, aki 
nagyszerű átalakuláson meg 
nak a harangszónak hallatára, 
ünnepének beálltát jelzi. 1 
esett megnyugszik, a szerené 
tud. a gőgös megalázkodik. » 
megenyhülnek kínjai és a jo 
betlehemi pásztorttiz bevilá 
felmelengeti a sziveket. Átért 
a legmagaszosabb tant, int 
hogy szeressük egymást, mert ágy akarja az, 
ki e világot megalkotó. És ugv érezzük, 
hogy mi, a kik egész esztendőn keresztül 
agyarkodunk egymás ellen, gyűlöljük egy
mást, most csakugyan szeretjük egymást . . . 
Csodás metamorfózis nagyszerű napja te, 
szent Karácsony ünnepe !

Pedig mennyit 
künk születtél 
vedtél kim )S 
eltávolodtunk 
erény útjáról, melyet nekünk mutattál és a 
keservek keservei között befutottál. Es a te 

It, sivár köz- 
rre megpihen 
■ek és szent 

nem veszett 
, tud érezni : 
ieresztül an- 

• Karácsony 
% kétségbe- 
ii remélni 
■uorulmak 
Idogok. A 
lelkikbe.

s átérezziik 
arra oktat.

vétünk ellened, ki ne- 
karácsonvkor és értünk szen- 
lialált lmsvétkor. Mennyire 
tőled, mennyire letértünk az

irgalmasságod az. hogy e szent napon egy
szerre kiragadva érezzük magunkat a min
dennapi élet fertőjéből és közel jutunk hoz
zád, ki bűneinkben is szeretni tudsz ben
nünket.

Szeretni! Ez volt a Te jelszavad, nielvet 
Te kiáltottál be elsőnek a világba, melyben 
a szivek megkérgesedtek a szeretetlenségtől. 
A szó bejárta a világrészeket, a tengereket, 
vizek és földek viszhangozták s az emberek 
elismerték. De valahány ember élt ezen a 
földön eddig, mind megtagadta a szeretet 
tanát. Es valahányszor az emberiségre vir
radt karácsony, a Te születésednek ünnepe, 
az embereket megszállja mint egy száműzött, 
de koronként vissza-visszatérő angyal a sze
retet. melyről gyarlóságukban megfeledkez
nek a hétköznapok küzködései alatt.

De el most a hétköznapokkal, üljük 
ma ünnepet: szeressünk! A templomból, a 
Imi imádkoztunk vétkeink megbocsátásáért, 
utunk a szegénység, a nyomor tanyáira ve
zessen bennünket, a hol az O szegényei él
nek. a kik rászorulnak szeretetünkre. A kik

veti fejét s fátyola alól bátran néz végig a soka- 
dalomon . . . Kicsi kis kezében valóságosan sir, 
zokog a kedves jószag. Egy két akkord s a nótá 
nak vége. Felhangzik a taps és tetszésmoraj. Az 
érdek* s nő leugrik a pódiumról s a kis asztalhoz 
ül, érczes hangon kiáltva az ámuló pínezérre : 
„tizetek Készül aszalnia s pirul a dáma. Keresi 
a bugyellárist, de nincs. Egy pillanatra elsápad, 
de csak egy pillanatra s aztán igy szól ;

„Pinczér, a tárczám otthon maradt. On en
gem ma lát először. Nem hitelezhet. Vegye ez 
órát számlámra zálogul s adjon holnapig egy ti 
z« st.-

A pinczér teljesít mindent. Az igazi prímás 
a pezsgőtől, vagy talán egyéb mástól is megindulva, 
fejét a kis jószágon nyugtatja. Szomszédom a 
ropogó tízest bele teszi a hurokba s aztán büszke 
tartással távozik

Fizetek én is. Ideje az éjféli misére menni.
Alig teszek 2—3 lépést az utczán s zaj és 

elfojtott női sikoly iiték meg fülem* t. Lépteimet 
meggyorsítom. Mit látok?

Szép szomszédnőm egy palotához támaszkodva 
sir, mig előtte szemtelen vigyorgással egy kiélt 
képű uracs áll. De nem sokáig.

Alig érinté meg karját ismeretlen szomszéd - 
nőmnek; ez e szavakkal: „ön szemtelen-, arczul 
légy intő a tolakodót. 

fáznak, mig mi a kandalló kellemes melegé
nél gyújtjuk meg a karácsonyfák lángjait; 
akik éheznek, mig mi terített asztal mellett 
dicsérjük a napot; a kik szomorúak és ke
serűek, midőn mi megnyugszunk és áhítatba 
merülünk. Enyhítsük a nyomort, adjunk az 
Ínségeseknek, hisz nincs nagyobb boldogság, 
mint adni tudni, jót tenni. Nemcsak temp
lomi imával, de igy is szolgáljuk őt, ki ma 
született, hogy értünk éljen, szenvedjen és 
megváltson bennünket. Szeressünk, tegyünk 
jót és lelkünk meg fogja sejteni, szivünk 
meg fogja érezni, hogy O csakugyan meg
váltott bennünket. . . .

... Mi Urunk Jézus Krisztus, láss meg 
bennünket s világítsd meg a mi utainkat. 
Mert nagy sötétségben tévelvgünk és nem 
tudjuk, melyik a helyes ut. Elidegenedünk 
az isteni törvényektől, melyeket a Golgothán 
szenteltek meg, de annál jobban érezzük az 
éjszakát, mely ráborult a Golgothára, a hű
vös szelet: mely onnan indul útra és hideg 
fuvallata a szivekig hat. A merre szemünk 
ellát, nem látunk helvet, a hol megpihenhe
tünk, az izzó agyak százezernyi gondolatai 
között nincs egy, melyben megnyugodhatunk. 
Minél többet lesünk el az élet és természet 
titkaiból, annál kevesebbet tudunk a bol
dogságról és megelégedésről. Minél maga
sabbra szállunk agyunkkal, annál mélyebbre 
sillyedünk szivünkkel. Egész lényünket bi
lincseibe veri az önzés, mely tengerré áradt 
immár, tengerré, mely összecsapott az cin
be riség fölött. A tengerből árva, magános 
szigetekként emelkednek ki a Te bástyáid: 
az alázatosság, jámborság' és a hit. Így nem 
jó az élet.

Láss meg bennünket Urunk és világíts 
nekünk eltévelyedetteknek. Küldj közénk 
vezetőket, férfiakat, akikben megvan az a 
mi benned tökéfétes és a mi bennünk hi
ányzik. Ok vezessenek bennünket a Te ne
veddel, a Te szereteteddel és meg fognak 
javulni a mi erkölcseink. így erősitsd meg 
a mi elménket és mi könnyebben fogjuk 
elviselni az élet terheit, melyek minden ka
rácsony után nagyobb és nagyobb sulvlyal 
nyomnak bennünket. Világosságot, lángosz
lopokat küldj nekünk, Urunk, férfiakat, a 
kik méltók hozzád.

így imádkozunk hozzád szent Karácsony 
ünnepén.

Ekkor értem melléjük .’
„Tisztelendő atyám .’ kérem nyújtsa karját. 

Mentsen meg e szemtelen tolakodótól. Rendőr 
nincs, hiába kiáltok s igy félek, kérem kísérjen 
kaza !“

En engedelmeskedtem !
Szótlanul mentünk a Damjanics utczába. Ez 

pedig hosszú nagy ut. Az utcza végén a szép nő 
félénken körülnézett s aztán igv szólt :

„Innen már magam is haza megyek. Itt, e 
cs* nd* s utczán nem fenyeget veszély. Nem akarom, 
tisztelendő uram, hogy tudja lakásomat, mert ak 
kor tudná nevemet is. Ej. de mindegy ! Nem sze
retném, hogy balul Ítéljen meg ! On pap, önnek 
megmondok mind* nt. Én X. ¥.,* miniszteri tana 
esős leánya vagyok. Boldogtalan teremtés. Szül* im 
érdek házasságot kényszerítenek r* ám .’ En az ő 
jelöltjüket nem szeret* in; nem szerethetem. Ma 
az esti t/f9 órai vonattal érkezett, hogy aljegyző 
síinket megtartsuk. En megszöktem ! 1)*' megírtam 
mindent ’ Képzelem, milyen a rémület eltűnésem 
miatt. Sietek a mainál megnyugtatni Adieu !-

En is haza mentein. — Ennek ma öt éve.
Cnurgovich György.

* En e.«ak nem árulom el Sxcrzii.

A homonnai izr. filléregylet, műkedvelői elő
adással egybekötött fillér-estélyéről.

Homonna, 1898. deczember 20.
Műkedvelők bárminő előadásáról beszámolni, 

a /•. Z.-re nézve, különben a leghálásabb és lúg 
egyszerűbb feladat, amennyiben mindama tulajdo
nokról, melyek valamint az előadók úgy a színé
szet kellékei, jó eleve lemond — ellenben vesz 
azok helyébe egy jó adag — jóakaratot, meg egy 
még nagyobbat a —jóindulatból és kiszínezi ezek 
kel a megtörtént előadást olyképen, hogy nemcsak 
a műkedvelőknek nagy örömére, de a n. é. kö
zönségnek még nagyobb megelégedésére. Hisz’ 
* zen utóbbinak véréből és busából valók azok is, 
kik a jótékony ezél tekintetéből, ha már egyebet 
mm, hát bizonyára legalább 8—10 napig a leg
magasabb fokú lámpalázon mentek keresztül! De 
a feliforgó esetben, az említett paradizina sehogy 
sem alkalmazható; — sem a műsorra, sem a mii 
kedvelőkre, de a legkevésbbé sem a n. é. közön
ségre nézve. Mert most igazán a legjavából volt 
összeszedve mind a három .’ De ne beszéljünk ál
talánosságban, hanem részletezzük a dolgokat ugv, 
ahogy azok megtörténtek és fűzzük megjegyzésün
ket minden egyes darabhoz és ennek képviselőjé
hez — érdemlegesen.

Mint a múltkor közzétett műsorból kitűnik, 
a f. hó 17 én megtartott estélyen, mint „Lever de 
rideau-, Dr. Vdlyi ez alkalomra irt „Az előleg44 
czimü humoreszkje szolgált — Sztlankál Irma k. a. 
által előadva. A kisasszony junói alakja, bájos 
külseje és chikes mozdulatai, mintha csak arra 
lettek volna teremtve, hogy a darab szerepvivő 
alakját, a dúsgazdag és bájos özvegyet — Kincses- 
net, mint egy századvégi könnyelmű fiatal ember
nek — Hétszilvásy Jenőnek, megtestesült büntető 
de — végre kiengesztelő nemeziaét ábrázolják.

Nyomatékos és jól átérzett előadása, helyen
ként a megfelelő arezmozdillattól kisérve, végig 
lekötötte a distinguált közönség éber figyelmét, mely 
aztán zajos tapssal jutalmazta az egyes részletek
ben is ékesen kidomborított, remek előadást. Ha
sonló kitűnő tapsban részesült különben, az elő
adáson jelen volt szerző is. — Utána következett, 
mint valódi piece de resistunc • : Murai Károly, 
„Az uj nevelőnő- czimü, 1 felvonásod vigjátéka. 
Mintha csak egy fővárosi színitanodát varázsoltak 
volna az itteni színpadra — pajzán jókedvével, 
pezsgő életével és higanyszerű mozdulataival ! A 
hányán voltak, mindannyian n* in lámpaláztól rázott 
dilettánsok, hanem lelkesült és lelkesülő, színész
vérű typusok voltak. Első sorban Grátisz Aranka 
k. a. mint a czimszerepet játszó „uj nevelőnőu, 
különben a nevelő intézőt leggonoszabb és lég 
pajzánabb növendéke : Róza. Midőn ott állott, föd 
ros parókájával, a — mindenféle roszban törő fe
jén és a ruganyos csiptetövei fittes orrán — mint 
ha igazán „Gerson Anna- közvetitő intézetéből, 
ez estére megrendelt valódi nevelőuőt láttuk volna 
szemünk előtt — oly élethűen és oly jellemzően 
alakitá az eredeti nevelőnőt .’ Fényesen inutatá be 
ügyes játékát Friedman Olga k. a. is, „Mariu sze 
repében — ki intriguana szerepével élénk lián 
gulatba ejtette nemcsak növendéktársait, de min
denekelőtt a hallgatóságot is. Végre a nevelőinté
zeti csalódás elő varázsolásban hathatósan működött 
közre harmadiknak, 7yrnauer Hermina k. a. ki 
daczára még csak 17 éves korának, a legkomo
lyabb és legtiszteletreinéltób „igazgatónő t- ábrá- 
zolá. Ez utóbbival, a komolyságra nézve, ellentét 
bon meg kell említenünk a tűzről pattant Kelemen 
Erzsi k. a. t, mint „Zsuzsi- szolgálót, — az ele
ven, sürgő forgó, szájas és bizalmas „mindenest, 
kire ép cseléd változás ideje lévén, a hallgatóság 
közül bizonyára nem egy háziasszonynak eredbe 
lett kedve, ezt a ritka kincset a maga számára 
szerződtetni. Hát még a termetre nézve ugyan a 
legkis1 bb, de eredetiségre nézve határozottan a lag 
kimagaslóid) alak : a fiatalka Silber Szerén k. a., 
ki mint czigány, hegedűvel kicsiny kezében, de 
nagy tűzzel egész lényében, mintha csak a laboré 
menti czigánykunyhók egyikében pillantotta volna 
meg a napvilágot, olyan eredetiséggel kezelte a 
hegedűt, a midőn az uj nevelőnő parancsára, két 
intézeti növendék — Kranzthor Irén és Markovivá 
Ilona k. a. — sok bájjal és művészettel lejtették 
a megrendelt Solo t és ezután egv harmadik nö 
vendék — Friedman Olga k. a. — egy „angol- 
tánezban, szebbnél szebb „pás- kát vitt véghez az 
• •miitett kis czigány accoinpágnálása mellett—oly 
annyira hogy az, e ki ttős játék által elragadtatott 
közönség, viharos tapssal követelte annak ineguj 
rázását. A műsor harmadik pontja újból alkalmat 
adott a műkedvelők „star- jenek, Grauaz Aranka 
k. a.-nak a szavalat terén magát kitüntetni — va
lamint végre, a negyedik pont, t. i. a „Víg mo
nológ- előadása. Fiiedm^n Olga k. a.-nak. magát 
másod Ízben és most mint naivá-t a közönségnek 
kedvezően bemutatni. S evvel a műsor közmegelé 
gedétre befejezve lévén, az estély 11 ik része kö
vetkezett, mely époly kitartással és buzgalommal 
hajnalhasadtáig tartott és melyet csak a rendes 
szíinórában a tistb. elnök és r. elnök részéről a 
műkedvelők és rendezők tiszteletére bőkezűen nyúj
tott vacsora szakított meg. Még dicséretesen kell
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megemlékeznünk Dr. Moskovics Ervin ügyvédről, 
mini helybeli mecénásról, a ki ez alkalommal is 
a színpadi díszleteket készségesen engedte át a 
miikedvelői előadásra. — És végül, még pedig a 
„cnique suum** értelmében. Lengyel Samu igazgató 
tanító úrról, kinek legtöbb érdeme van abban, 
hogy ezen estély oly szépen sikerült és olyanná 
válhatott, a minőnek vált — miben persze első sor 
bany a két ernyedetlen elnök legjobban segédke 
zott neki — de ezért a legkiválóbb kitüntetésben, 
zajos ovációkban is részesült. rl.

VEGYES HÍREK.
— Boldog Ünnepeket kívánunk lapunk 

t. olvasóinak és kedves munkatársainknak a ka
rácsonyi ünnepek alkalmából.

— Sylvester-estély. A nagymihályi (’a 
sinó egylet 1898. decz. hó 31-én este 8 órakor a 
Barnai szálló nagytermében zártkörű társas közva 
csorát rendez.

— Adóhivatali helyiség változás. A 
helybeli adóhivatal e hét folyamán már díszes 
otthonába a dr. Glück félő újonnan épült házába 
tette át hivatali helyiségeit.

— Kinevezés. A főispán liárczy Gusztáv 
tb. vármegyei aljegyzőt, ki a helybeli szolgabiró 
hivatalhoz helyettes szolgabiróként van beosztva, 
a folyó hó 20-án tartolt vármegyei gyüiéseu liszté 
letbeli szolgabirónak nevezte ki.

— Az ungvár nagymihályi vasút. 
A kereskedelemügyi in. kir. miniszter értesitette az 
ungvár—nagymihályi vasul engedményeseit, hogy 
az állam hajlandó a maga részéről a kívánt se 
gélyt megadni s egyben felhívta az engedménye 
seket, hogy az építési óvadékot 1899. évi január 
hó végéig tegyék le s a financzirozást záros ha 
táridő alatt vigyék keresztül. Miután a megajánlott 
hozzájárulások biztosítva vannak, semmi kétség, 
hogy az engedményesek tavaszkor végre hozzá 
fognak a vonal kiépítéséhez. Fölösleges bővebben 
fejtegetnünk, hogy ezen vonal mennyire fogja 
emelni Nagy Mihály és vidéke forgalmát, kiváltba 
a tervbe vett nagymihály—varaimé—gálszécsi 
vonal kiépül.

— Fürdővétel. Mint értesülünk, a szolt 
ránézi fürdő megvételére nézve a budapesti Widder 
Testvérek czég alkudozásokat folytat a tulajdonos 
gróf Török családdal.

— Választmányi ülés. A nagymihályi 
Casinó választmánya f. hó 15-én Eüzessé.ry Tamás 
egyleti alelnök elnöklete mellett, a választmány 
összes tagjainak részvételével ülést tartott. A vá
lasztmányi ülés sok fontos tárgya közül említést 
érdemel : hogy’ az egylet, tekintettel az immár 
122 tagot számláló gyarapodásra, s hogy tagjainak 
igényeit e tekintetben is kielégítse, az eddig járó 
Budapesti Hírlap, Budapesti Napló, Pesti Napló, 
Pesti Hirlap, Magyar Újság, Magyar Hírlap. Ma
gyarország, Pester Lloyd, Neue Freie Presse, 
Ung, Zemplén, Felső-Zemplén, Abauj Kassai Köz 
löny, Bolond Istók, Borsszem Jankó, Üstökös, A 
Hét, Ország-Világ, Vasárnapi Újság, Leipziger 
Illustrirte Zeitung, Fliegende Blatter, Adalékok 
Zemplén vármegye történetéhez, napi, beli , szép
irodalmi lapokat az „Országos Hírlap** és „Felső 
magyarországi Hirlap “pal szaporította; elhatározta 
a választmány, hogy jövőben az alapszabályok ki 
vánta módon, minden hó első vasárnapján ülést 
tart; kimondta a választmány, mely szeriül az 
évzáró közgyűlést, ezt követőleg pedig a hirlap 
árverést f. hó 27-én d. u. 4 órakor saját helyisé
geiben megtartja. A fölvételre jelentkezettek kö 
ziil a választmány titkos szavazás utján, 10 hely
beli lakost tagjai sorába fölvett. — Több választ 
mányi tag óhajára határoztatott, hogy a december 
hó 31-én, Szilveszter estéjén megülni szokott és 
társas-vacsorával egybekötött estélyt a Barnai szál 
lóban a Casinó megtartja, ennek rendezésére Su- 
l.yovszky István igazgató kéretett föl, mit ö kész 
seggel elvállalván, bizton hisszük, hogy az estély 
a hozzáfűzött várakozásnak megfelelend, jól sikerül.

— Jubileum. Szieber Ede kir. tanácsos, 
kassai tankerületi kir. főigazgató e hó lóén ün
nepelte tanári működésének 49 éves jubileumát. 
Ungvárott ünnepelte ezen szép napot, a hol 49 
évvel ezelőtt tanári működését megkezdette és 30 
éven át mint tanár, illetve mint igazgató működött.

— Karácsonyfa az óvóban, A jó szív 
soh’ se tagadja meg önönmagát. — Így volt ez f. 
hó 23-án tartott karácsonyfa ünnepélyen is, híven 
a múltakhoz ; az óvodás és iskolás szegény gyer
mekek e napon lellek jó meleg ruhával és lábbe 
livel megjutalmazva, jutott a sok apróságnak is 
bőven a csecsebecséből, no meg az édességből. — 
A sok kis apróság hálaképen szépen dalolt s mon
dott versikéket; — üdvözölvén a szép számmal 
egybegyűlt közönséget. A kedves kicsikék szaba
tosan és értelmi sen előadott csevegéseiért érdéin 
illeti a két kedves óvónénikét, kik kellő szakava 
tottsággal buzgólkodnak a kicsikék szivébe oltani, 
hogy: .magyarnak születtem.“ Az ünnepély léte
sülte Sulyovszky István ovodai elnök érdeme, ki 
házról házra idővel előbb fillérről fillérre gyüjté a 
koronákat, azért, hogy eme szegény, fázó gyerme
kek könnyűit letörülje, a gyerekeknek feledhetlen 
jó napot szerezzen. — Így tőn O az óvódás gyér 
mekek „ezukros bácsi “ ja mint nevezni szokták ; 
szemtanúi voltak a jelenlevők azon fölnöttekben 
ritkán fellelhető leereszkedő játszi modorban, mely 
lyel a kicsinyek iránt viseltetik. — Áldja érte a 
jó Isten.

— Hajtóvadászat. Folyó hó 17 én líeiw- 
berger Sámuel pazdicsi erdőségében hajtóvadászatot 
rendeztek, a melyen I’illisy László, Füzcsséry 
Gyula, Dutkay István, Szirmay Jenő, Sztruhala 
.János és Loykó Imre vettek részt. Elesett 1 őz, 
4 nyúl és 2 róka, a mely eredmény a vidékünkön 
uralkodó vad szűkéhez képest elég kedvező volt.

— Gyilkosság és gyilkossági kísér
let. E hó 11-én, vasárnap, rémes eset történt 
Turja-Polenán és Poroskón. Előbbi helyen, eddig 
ismeretlen tettes, fél 6 órakor az ablakon keresz
tül célba vette az asztalnál nyugodtan olvasó 
Friedmann Bubin magánzót s fegyverét elsütvén, 
a szegény embert tüdején keresztül lőtte. Még 
annyi ereje volt, hogy székéről felállóit, aztán a 
díványon ülő fi lépégé mellé tántorogva, lerogyolt 
s e szót monda: „Na.’“ s 10—11 másodperc alatl 
kiszenvedett. — 8 órakor hasonló eset történt
Poroskón. < >tt meg Eisner Hermáim ellen kísérel 
tetett meg a lövés, de csak fejét szaggatta meg a 
golyó. Ellensége nem vehette jól célba, mert inéi 
lette ült egy ismerőse, akit úgy látszik, a merénylő 
nem szándékozott megsebesíteni. Eisner életben 
maradásához van remény. A gyilkosság s kisér 
tése bosszú müve.

— Adófogyasztási bérlet. A nagymi 
hályi és sztrajnyáni beszedési kör bor és liusfo 
gyasztási adó bérletét, az 1899 —1901 ig terjedő 
három évre Hercz József és társai helybeli lakosok 
bérelték ki.

— A homonnai jótékony nőegylet f. 
hó 18 án kiosztott az árvák és szegények között 
12 pár csizmát, 2 (fiú) téli kabátot és 5 (irány) téli 
ruhát ; ezen kiviil 8 munkaképtelen öregasszony
nak pénzsegélyt adott. — A kiosztás után Kéz 
László egyleti titkár a mentői nagyobb mérvű 
társadalmi tevékenységre buzdított s vigasztalta a 
szegényeket azzal, hogy az isteni gondviselés 
mostohaságát a nők által enyhitteti.

— Casinói közgyűlés. A nagymihályi 
Casinó f. hó 27 én d. u. 3 órakor választmányi 
ezt követőleg 4 órakor közgyűlést s végül hirlap- 
árverést tart. — A közgyűlés tárgyai: 1.) Igazgató 
jelentése; 2.) évi számadás beteijcsztése, pénztár 
vizsgáló bizottság jelentése; 3.) 189!* évi költség 
vetés megállapítása; 4.) Egy választmányi tag vá 
lasztása ; 5.) esetleges indítványok.

— Andrássy Dénes gróf adománya. 
A Franciaországban tartózkodó neineslelkü főur, ki 
oly sokszor áldozott hazája jótékony céljaira s 
művészi intézményeire, újabban 10.009 koronát 
adományozott a kassai Felsőmagyarországi Muzcuni 
lépcsőházának és előcsarnokának kiépítésére.

— Halálozás. Sárospatak város tisztikara 
fájdalommal tudatja Karne r János, városi állator
vosnak. fedhetetlen tiszttársuknak. 55 éves korá
ban f. évi december hó 15 én rövid szenvedés 
után történt gyászos elhuny tát.

— Adótiszti vizsga. Weisz Adolf és 
Sztanko Ernő nagymihályi adóhivatali gyakornokok, 
a s. a. újhelyi pénzügyigazgatóság vizsgáló bízott 
sága előtt, kitüntetéssel tették le az adótiszti 
vizsgát.

— Meghívó. A sárospataki hittanhallgaló 
ifjúság 1899. jánuár hó 28-án Sárospatakon, a 
városháza nagytermében tanulmányul céljaira zárt
körű táncmulatságot rendez. Belépti dij : személy* 
légy 2 korona, családjegy 6 korona Felűtűzetések 
köszönettel fogadtatnak 8 hírlapilag nyugtáztat
nak. Kezdete 8 órakor.

— Halva talált ember. Sztropkóról írja 
levelezőnk : Hetilesák Mátyás erdőkerülőt e hó 13. 
ára virradóra halva találták a nagy breznicei erdő 
malomárka mellett. Hulla boncoláskor kitűnt, hogy 
a szerencsétlen embert szivszél hüdés érte, a mi 
annak tudható be, hogy folytonosan ivott, most is 
hazamenet, mint mondják, részeg volt s ilyen álla 
pótban összeesve, lelte halálát. Hetilcsák Mátyás 
arról volt nevezetes, hogy sok földes urat végig 
szolgált a nagy-breznicei birtokban. A birtoko
sok ugyanis gyakran változtak, de ő már több mint 
39 éve szolgálja az uradalmat. Először akkor lépett 
szolgálatba, amikor még a nagy breznicei birtok 
a Hadik Barkóczy gróf tulajdona volt. A 60 éves 
kerülőt neje és gyermekei siratják.

— Isteni tisztelet. A nagymihályi ev. 
ref. híveknek Virág József lasztoméri lelkész újév 
első napján, az állami iskola szokott helyiségében 
isteni tiszteletet tart és egyszersmind az Ur va
csoráját is kiszolgáltatja.

— Holdfogyatkozás. A december 27 ike 
és 28 ika közötti éjjel érdekes holdfogyatkozásra 
van kilátásunk. Teljes holdfogyatkozás lesz ekkor, 
amely egész Európában látható. Az árnyékbalépés 
este 19 óra 53 perckor áll be. A holdnak ebben 
az órában éppen jelentékeny magassága van a hori
zont fölött, mert 27 én már délután 3 óra 46 perc
kor kel. Éjjel 12 óra 2 perckor kezdődik a teljes 
elsötétülés. 45 perc alatt a hold megtette fele út
ját a föld körárnyékában, vagy, mint a csillagé 
szók mondják, az elsötétülés tetőpontját érte el. 
1 óra 32 perckor kezdődik a hold kilépése az 
árnyékból, az elsötétülésnek vége 2 óra 41 perc
kor. Ekkor elhagyja a hold délnyugati széle az 
árnyékot és 3 óra 56 perckor kiszabadul a hold 
a föld félárnyából is és ismét beözönli fénye a 
hajnali álomban szunnyadó vidékeket.

--- Kassai Újság. Ezen a czimen uj lap 
indul meg a felvidék fővárosában. Felelős szer
kesztője : Fényes Samu dr. ügyvéd, fömunkatársa : 
Haslinger József, kiadótulajdonosa pedig a szer 
kesztőség lesz. Munkatársai a vidék legjobb nevű 
toll forgatói.

Irodalmi viszonyok Oroszország
ban. Jellemző az orosz irodalmi viszonyokra az 
a tény is, hogy a lapunk mai számában WA cárnő 
képe" czim alatt közölt költemény tartalma miatt, 
annak szerzője: Derztdvin, csaknem Szibériába 
deportáltatott s csupán hatalmas pártfogók mentet
ték meg a száműzetéstől.

— Forgó Újság. A K ossuth Lajos utczán 
pár nap óta nagy népesődiilet van, mely néha oly 
mérveket ölt, hogy a különben is élénk forgalmú 
utczán akadályozza a szabad közlekedést. Az em
berek az „Újságírói sorsjáték kezelőségének" egy 
kirakatát bámulják, mely valóban meg is érdemli 
a figyelmet. Egy feltűnő ízléssel kiállított hat ol
dalú oszlopon tizenkét budapisti napilap czime 
alatt olvashatók az illető lapokhoz érkezett legújabb 
távirati tudósítások, melyek óránk int változnak. Az 
oszlopot egy leleményes gépezet folytonos forgó 
mozgásban tartja, úgy hogy az oszlop valóságos 
forgó újság. Persze a kirakat nézői az alkalmat 
felhasználják arra, hogy azonnal ott helyben újság 
irói sorsjegyei vásároljanak, minthogy az első hu 
zás inár január 4-én inegtartatik. Egy 59 kros 
sorsjegygyel mely mi ml a hat húzásra érvényes 
°gy UJ9ÍXX) koronás főnyereményt és öt 20.000 
koronás nyereményt is lehet csinálni.

— Pályadij A „Magyar Eakereskedö^ 
szerkesztősége egy a faki vitelt közelről érintő tárgyra 
7.59 koronás pályadijat tűzött ki. A pályakérdés 
az, hogy mily módon lehétne az amerikai tölgyfa 
v» rsouyt leküzd ni és a magyar tölgyfa túlsúlyát a 
külföldön továbbra is biztosítani. Olvasóink között 
is lesznek bizonyára olyanok, kik e tárgygyal 
foglalkozni akarnak, azoknak kívánatra a szer
kesztőség Budapest, VI.. Dávid-utcza 15.) szívesen 
megküldi ingyen a pályakérdést és a feltételeket 
egész terjedelmükben.



— A bútoripar fejlődése napról napra 
nagyobb mérvű. Igazi élvezet végigtekinteni egy 
modern butorkiállitást, hol a legjobb háló, ebédlő 
és szalonbercndezésok mintaszerűen vannak össze* 
állítva. Valódi látványosság ezért a „Vemen és lengyel 
bulortermei Budapest. Kecskeméti utcza <>. szám 
mert meglepi) nagy választékban tartatnak ál lan 
dóan raktáron a legrenv kebb bútorok Nemes és 
L ngyel kitűnő jó hírnévnek örvendenek, és 
olcsóbban mint bárki árusítják a legszolidabb 
készítményeket

— Felhívás a magyar nőkhöz. A Bu 
dapesti Újságírók Egyesülete hazafias felhívást in 
fezeit a magyar nőkhöz az újságírói sorsjáték 
ügyének támogatása czéljából. A magyar nők bi 
zonyára fel is karolják azt a humanitárius és egy
úttal nemzeti ügyet. A sorsjegyek kiválóképen al
kalmasak karácsonyi és újévi ajándékokra, mert 
a mellett, hogy olcsók, rendkívül nagy’ nyeremé
nyekre nyújtanak kilátásokat, amennyiben egv 
sorsjegy gyei oly hat főnyereményt is lehet csinálni, 
melyeknek értéke 200.000 koronára rúg s a ke 
zelőség a nyereménytárgyakat kívánatra 20% le
vonással készpénzben vissza vásárolja. Az első 
húzás már január hó 4 én okvetlenül megtartatik 
a vigadó nagytermében, hol a közönség is jelen 
lehet. Mind a hat húzásra érvényes sorsjegy ára 
csak 50 kr.

— Anticalvus a neve azon elismert kipró 
bált szernek, mely hajkihullás, fejkorpa, kopaszé 
dás ellen a legsikeresebben használható. Az Anti- 
calcus a hajat puhítja, a fejbőrt tisztítja, s a haj 
mindennemű bántál mait eltávolítja. Nemcsak fér
fiaknak és nőknek, hanem gyermekeknek is kitü
nően ajánlható. Próbaüveget 1, nagy üveg 2 ko
ronáért küld a főszétkiildési raktár: Kanitz Ödön 
gyógyszertára Balassa <gyarmaton, de kapható 
minden más gyógyszertárban is

— Lapunk legközelebbi száma 1899. 
január hó 1-én jelenik meg.

IRODALOM.
— -í Nagy Képen Világtörténet bar 

madik füzetét küldte szét a kiadó ezég: a Frank 
lin társulat és a Révai irodalmi intézet. A nagy 
munka prospektusát és a teljesen megjelent első 
kötetet a sajtó osztatlan tetszéssel, párját ritkító 
elismeréssel fogadta. A közönség érdeklődése is 
arra vall, hogy Marczali Henrik szerkesztő és a 
kiadó ezég brztosan eltalálták, hogy milyen his
tóriai munkára van leginkább szüksége a magyar 
kultúrának. Szóval mostanában nem jelentkezett 
könyv hasonló fényes auspiciumok között. Es az 
érdeklődés, meg a bizalom nap nap után nőttön nő. 
Ez a körülmény a szerkesztőt és a kiadókat még 
az esetben is hathatósan sarkalná, hogy a legjob 
hat a legszebb formában adják, ha máskülönben 
is nem inspirálná őket a legnemesebb ambíció. A 
harmadik füzet az első kötet ötödik és hatodik 
ivét adja, a keleti népek, szabatosabban szólva : 
Egyiptom történetéből a inemphiai és a thebaei 
korszakot. A szöveget, a szöveg közzé nyomott 
képeken kívül, bárom pompás mümellékht magva 
rázzr. A füzetes kiadásból hetenként egy egv fü- 
z.' t jelenik meg és kapható minden könyvárusnál 
harmincz krajezárért.

Budapesti Napló, az újságírók 
lapja. Az a tizennvolcz magyar újságíró, a ki 
hogy függetlenítse magát minden politikai befolyás 
és minden vállalkozó tőke nyüg< alól, megalapi 
tóttá a maga erejéből, minden vállalat mellőzésével 
a szerkesztőség saját tulajdona gyanánt a Buda
pesti Napló t. mesés sikert ért el. A lelkes kis 
csapat most, harmadfél ev leforgása után a szabad 
elvű magyar közönségnek legkedveltebb újság 
szolgáltatója lett. Magával hozván fényes s jóhirü 
írói neveket, 1 ámulatos szorgalommal és kitartás 
sál gyűjt vén mindennap össze mind azt. a mi e 
szerkesztőség, e lap szabadelvű és föltétlenül, min 
dvn irányban független politikájának, nemzeti ér
zületének és magas Ízlésének minden huszonnégy 
órában ismétlődő bizonyságot adja: - - a Buda
pesti Napló ma már nemcsak keletkezésének tör 
tem tében uj és eredeti, de a közönség szimpátiái 
nnk gyors felköltésében eddig nem látott példát 
mutat. Es minden szám arra vall, hogy a Buda
pesti Napló alapitói megérdemlik i zt a támogatást. 
A Budapesti Napló nak friss es megbízható érte 
8 ülései. leik* s, temperamentumos, komoly, tártál 
inas, hatásukban valósággal sz-nzácziós politikai 
czikkei, amelyi k nyomatékossá teszik a politikai 
súlyra döntő jelentőségű újság véleményét, tárcza- 
rovatának magas irodalmi zin'onala. gazdag in
formatív anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, ötle 
tes, változatos, . leven rovatai s mindmrondü köz 
lemenyeínek változatossága és folyton gyarapodó 

bősége : napról napra ékesszólóan tanúskodnak arról, 
hogy a Budapesti Napló fényesen megfelelt a lég- 
vérmesebb várakozásnak is. a mely megjelenését 
megelőzte. A Budapesti Napló szerkesztősége és 
olvasóközönség közt páratlanul meleg és szívós vi
szony fejlő,lőtt ki. Naponkint jelentkezik ez a 
Szerk< sztoi üzenetek rovatában.

A Budapesti Napló szerkesztősége, a mely 
csakis addigi munkásságára, hírlapírói sikereire 
hivatkozva és a közönség szimpátiáira apellálva 
fogott hozzá bátor vállalkozásához, nem csalódott 
önbizalmában és nem csalódott a közönségben, a 
mely nagy szeretettel karolta fél ügyét az első 
percztől fogva. Es hogy a közönség ne csalódjék 
benne, arra vállvetve, szakadatlan buzgósággal és 
lelkesedéssel törekszik. A szerkesztőség a melynek 
belső tagjai : Vészi József, főszerkesztő, Braun 
Sándor felelős szerki ztő, Ábrányi Emil, Balkay 
Béla. Clair Vilmos, Cerri Gyula, Erős Gyula, Fái 
Béla, Gergely István. Hajdú Miklós, Holló Márton, 
Horváth Elemér, Janovics Pál, dr. Kovács Jenő, 
Latzkó Andor. Lyka Károly. Márkus .József, Merkl 
Adolf. Molnár Ferencz, Pékár Gyula, dr. Soltész 
Adolf. Sváb Tivadar. Thury Zoltán napról napra 
egész erejét, egész erejét, egész lelkesedését, ősz- 
szes hírlapírói kvalitásait viszi a harezba. Hűséges 
szövetségese ebben a külső munkatársak díszes 
sí rege, a melyből csak Agai Adolf, Balogh Pál. 
Beksics Gusztáv, Besst nyey Ferencz. Békefi Antal, 
Eötvös Károly, Feszi Géza, Géczy István, dr. 
Hagara Viktor, dr. Halász Ignácz, Kupa Árpád, 
Lengyel Laura, Malonyai Dezső, Munkácsy Kál 
mán, Szabóné-Nogáll .lanka, Szana Tamás, Szántó 
Kálmán, Tömörkény’ István és Tutsek Anna neveit 
említjük most.

Ez a rugója a Budapesti Napló eddigi pél
dátlan nagy sikerének és biztosítéka jövendő szi
lárd exisztenciájának. Es még egy. Annak az új
ságnak, a mely senkié* másé, csak a szerkeztöségé 
és a közönségé, a mely semmiféle idegen töke 
szolgálatában nem áll és csak a maga munkálkodó 
embereinek, meg a magyar közönségnek, a ma
gyar hazának, a magy. nemzeti ügynek és a ma 
gyár szabadelvűségnek az érdekeit szolgálja: ebben 
a függetlenségben semmihez sem hasonlítható ha
talmas erőforrás*! van Olvasóink figyelmét újból 
is felhívjuk a Budapesti Napló ra és ismételve a 
legmelegebben ajánljuk ezt az újságot olvasásra 
az újdonságok iránt érdeklődőknek és valóságos 
lelki épülésükre azoknak, akiknek a magyar hir 
apirodalom magas színvonalában és magyar Írók 

és újságírók hangyaszorgalmában kedvük telik.
A _ Vendég!ónak Lapja" a hazai szál

lodások, vendéglősök és kávésok szellemes magyar 
szakújsága, a „Vendéglősök Lapja** újévkor lép 
X\ . évfolyamába. Ez a közkodveltségű derék kis 
szaklap igazán apostoli hivatást teljesített tizennégy 
évi fennállása alatt. Egyik főérdeme az. hogy a 
vendéglősöket és kávésokat teljesen meginagyaro 
sitotta, a germanizmust addig üldözte, mig min 
denünnm kiszorította. A hazafias szellemű szaklap 
legjelesebb újságíróinkat csoportosította maga kö
rül. hogy magyarosító czélját elérje s nélkülözhet* 
lenné vált a vendéglősök és kávésok számára, a 
kiknek érdekeiért eredményesen küzdött s küzd 
ma is. Szellemes, magvas czikkei, mulattató köz 
töményei a nagy közönség érdeklődését is kivív
ták. úgy. hogy ma a legélénkebb újság a „Ven
déglősök Lapja* a rengeteg szakújság között. A 
csinos kiállítású újság 16 oldal tartalommal, kép
pel jelenik meg, előfizetési ára egész évre 6 frt, 
félévre 3 frt. negyedévre 1 frt 50 kr, mely összeg 
a kiadóhivatalba, Budapest, VIII. Akáczfa-ufcza
3. sz. alá küldendő. A lap szerkesztőjének, Ihász 
Györgynek, az ismert szakirónak érdeme, hogy a 
hazafias szellemű, kitűnő szaklap a XV. évfolya 
mát éri meg a vendéglős szakipar hü és kiváló 
szolgálatában.

CSARNOK.
Az előleg.

liumoroHzk. —

/>/•. Vályi Znigmondtól.
Nem ré*g, egyik kiváló fővárosi napilap „Apró 

liirdotés.k" izimii rovatában, Garinondbetükkel 
szedett, következő „Házassági ajánlat** volt olvas 
hatéi ;

„Kezét és szivét felajánlja egy disztin- 
guált megjelenésű fiatal ember annak a 
hölgynek, a ki őt 2O.OÍX) forintnyi összeggel 
pillanatnyi pénzzavarából mielőbb kisegíti. 
Kor, vallás és egyéb testi vagy szellemi 
tulajdonság, egészen mellék's. Megfelelő aján 
latok „ Kétszer ad, a ki tüstént ad" jelige 
alatt, e lap kiadóhivatalába intézendők.* 
Aki ezen, a manapság már „nem épen 

szokatlan utón.** mindenekelőtt nagy vagyont, és 
hozzá — de csak ráadásul — valamdyes feleséget 
is keresett, a főváros arany ifjúságának egvik 
általánosan ismert és kiváló alakja vala.

Hétszilváid. Szilrdssy Jenő, még alig volt 20 
éves, midőn őt, apjának hirtelen halála, nagy va 
gyón birtokosává tette. De alig múlt el 5 év, 

miközben sietve sietett a nevelő-intézetben akarata 
ellenére is felvett iskolai port magáról lerázni, és 
az ép ily módon szerzett ismereteket fejéből el 
tüntetni, és a mi fiatal emberünk egy szép napon 
arra ébredett föl, hogy temérdek vagyonának még 
csak nyoma sincsen; valamint annak tudatára, 
hogy mégsem lehet igaza ama görög bölcsésznek 
ki azt állította, hogy „sehol a természetben nem lé
tezik egészen üres tér.'' De bezzeg létezett ö nála ! 
még pedig mindenekelőtt üres volt minden tudó 
mán vtól — a feje \ továbbá üres volt minden 
nemesebb érzelemtől — a szive; de a legüresebb 
volt, a mi leginkább és a legfájdalmasabban jutott 
most tudomására : erszénye .’

De Szilvássy Jenő — a mai századvégi 
nemzedék egyik jellemző alakja, — nem azért élt 
és élvezett annyit, hogy most dús vagyona rom 
jain még azt sem tudta volna, miszerint, ha tönkre 
jutott is anyagilag, még mindig rendelkezik ő oly 
vagyonnal, t. i. ifjúságával, mely kellőkép áruba 
bocsátva, felér egy másik nagy örökséggel!

Mint olyan könnyelmű és könnyüvérü ember, 
csak egy perczig esett gondolkodóba helyzetén ; 
de már a másik perezben tisztában volt magával, 
tisztában tervével, sőt jövendőbeli életének prog 
vamjával is .’

„JPyron.’ Nagyszerű gondolat! Megnősü
lök! de hogy én erre a gondolatra csak most 
jutottam — miután erszényem teljes apálya miíjd 
nem arra csábított, hogy revolverem minőségét, 
saját koponyámon próbáljam meg! Hisz’ még csak 
25 éves vagyok, habár alig kétszer ennyi hajszál 
ékíti már fejemet!“

„De minek is léteznék Csillag Anna híres 
hajnövesztője! és minek a sok „eladó** lány és 
„bánatos* özvegy, hogy még oly csinos ember 
mint én, sorsa állal n** arra legyen hivatva, hogy 
azoknak nem annyira búját, mint inkább pénzét 
lehetőleg csökkentse ?! Nosza .Jenő, most vagy soha! 
Szedd ránezba magad és csapj föl szerencseva 
dásznak ! Addig, a mig erszényed pénztől duzzadt, 
te voltál a vad és mások a vadászok; most cserél 
jiink szerepet! keressünk nőt! persze — nagyon 
gazdagot! De nőin is adom be olv olcsón nyaka 
inat a járomba ! — Az igaz, keserű orvosság lein t 
az a uősülés — én nekem kivált ; de még kese
rűbb lehet üres gyomorral az aszfalton végig járni. 
Avagy talán dolgozzam !! En, egv Hétszilvássy és 
dolgozzam! Hisz családom traditiói szerint is, élni 
nem annyit tesz, mint dolgozni, hanem élvezni \ 
és épen én tagadjam meg őseim hagyományát ? ! 
Oh nem. én is csak élvezni akarok, mert — mert 
fiatal vagyok !“

így monologizált magában a mi Jenőnk, mi 
közben a tükör előtt rendbe hozta toilettjét s 
rendbe egyszersmind erszénye űrt sségén annyira 
zavarba jött gondolatait is. Elhatározta tehát, hogy 
megnősül ; nőül vesz bárkit, még az ördög anyósát 
is, ha csak elég gazdag. De nem is kellett ehhez 
folyamodnia; hisz iine tőszomszédságában már 
régen eped vigasztalása után egy fiatal, dúsgazdag 
özvegy: Kincsesné asszony — kinek viselkedése 
már rég elárulta neki, hogy szívesen megvigasz 
taltatná magát általa.

„Igaz ugyan, hogy valamikor szerelmesek 
voltunk egymásba — folytató monológját - és ő 
örök szerelmet is fogadott nekem ; én pedig, atyám 
hirtelen halála által felszabadulván, szégyenemre 
mondom, a faképnél hagytam. De — asszony 
sorsa csalódni, férfié csalatni. Es én — no — mi 
keményet mondjak ? Papucs alá jussak, ha a szép 
szomszédnő még most is nem ábrándozik utánam, 
és epedve nem várja egykori ideálja mielőbbi 
megtörtét! Nosza hát, itt az alkalom ! Az utczára 
menni és a szomszédságban a bájos özvegy laká 
sán a szobaleánynyal magát bejelentetni, perez 
müve volt. Szorította ugyan valami a szive táján 
is, a mikor a szobalány a „fogadó*\>a vezette — 
az igaz ; de csak nem lehetett az üres erszény, 
másnak kellett tehát lennie. Talán összeszorult szive 
midőn érezte, hogy minő szerepre vállalkozott 
mostan, a midőn nősülési szándékát, elég komoly 
színezetben előadni készült. De végre ez csak 
pillanatnyi tétovázás volt; a következő perezben 
már a szép özvegygyei szemben találta magát, a 
kinek lángoló szavakban adó elő, mennyire elha 
gyottnak érzi magát, milyen sivár az élet nő nél
kül, es milyen boldognak erezné magát oly nö 
oldalán, mint —

Do most hirtelen félboszakitá őt a bájos öz 
vegy — attól való félelmében, hogy újólag vallja 
be neki szerelmét, és ez esetben, csak valótlan 
ságot jnondana.

O pedig csak szánalommal nézhetné ama fér 
fiút, kihoz még mindig szívből jó volt és kinek 
megalázását, mint egykori ideáljának — koránt 
sem szándékolta.

„Ismerem előre is, — kedves Jenő, — most 
következő mondókáját. Azt akarja nekem mondani, 
hogy az addigi élvezetek mámorából hirtelen ki 
lett szakítva. Eddig követett életmódját nem foly 
tathatja tovább; nem pedig azért, mert az élvező 
t' kkel együtt, teménb k vagyona is elúszott. Vége 
van az aranyjuczi napoknak — és miután pénze 
nincsen, en velem szeretné most megértetni, hogy : 
„Íme, itt vagyok, megvehető vagyok, nem volna e 
kedve engem megvásárolni, hisz elég pénze van 
hozzá ? ! **



E szavakra Jenőnk rosszul kezdte magát 
erezni ; hirtelen elhalványult és izgatottságában 
ajkait harapta. Az özvegy részéről ilyen fogadta 
tásra nem számított. Nem csoda hát, ha a nö min
den szava ostorcsapásként zúdult rája, és nemcsak 
akaratát bénita meg, de szóláaképességét is. De az 
özvegynek is feltűnt a férfiú hirtelen elváltozása 
és kis szünet után, békülékeny hangon igy foly 
tatá:

„Bocsássa meg, k. Jenő, talán sértő, de sér
teni korántsem szándékolt szavaimat ! De máskép 
nem tehettem, mivel sértett női méltóságomnak, 
igy hiszem, többel tartozom, mint Önnek, volt 
ideálomnak ... De tüstént megkövetem < hit. mi 
helyest azt állítaná, hogy nincs igazam.”

„fsak folytassa kérem — mondá .Jenő — 
bűnbánó kifejezéssel arczán.

• „Nem, mig be nem vallotta, hogy igazam 
van.

„Nos hát. ha épen minden áron akarja, hát 
megvallom, hogy igazat szólt.

„Akkor lássuk közelebbről bajos ügyét és 
beszéljük meg őszintén annak orvoslását. On, apai 
jussát eltékozolta és az élvezetek mámorában egé
szen megfeledkezett egyről nemde — a nősiilésröl.

Pedig az életnek folyton háborgó tengerén
— tapasztalatilag — csak az idejekorán foganatba 
vett nősülén az az egyedüli biztos szer, mely a 
már, kivált, az apai jussot pazarló ifjúságot, nem
csak a korai anyagi és erkölcsi elziilléstől, de az 
élvezetek mámorában való végképeni elmerüléstől 
is óvja meg ! Mert a férti sorsa : a wó', inig a nőé 
korántsem a férjig hanem csakis a férj, még pe 
dig a boldog férj !

„Noha atya életében elég benső viszony ál 
lőtt fenn közöttünk, mégis elhalálozása után, de 
özvegységem bekövetkezése óta sein, tartotta érdé 
mesnek, hogy olyasmit tudasson velem, mi önt ma 
hozzám vezette — és igy arról, hogy neje lehessek, 
köziünk szó sem lehet. De evvel nincs mondva, 
hogy más ne lehessen, mert nősülnie kell, feltétle 
nül kell ! Sőt gyorsan kell, hogy személyét és 
arany szabadságát — igy fejezvén ki magamat — 
áruba bocsássa. “

„Sok ideje nincs már erre hamis pillantást 
vetve a férfi gyér hajzatára) siessen hát; segédkezem 
önnek a keresésben és minthogy lágyabb hangon 
folytatva) még ama időből, mondjuk : a „boldog** 
időből ismerem, melyek az ön erényei és mik gyen 
geségei; tekintettel jelenlegi viszonyaira és bűnbánó 
szándékára, talán nem lesz kifogása az ellen, hogy 
magamat legilletékesebbnek tartsam arra nézve, 
mily nőt keressek önnek, a kivel (elérzékenyülve 
boldog lehessen!**

Jenő szótlanul állott előtte és közben köny 
lopódzott szép barna szemébe. Pejét lehorgasztá 
és verteién ajkairól időnkint mély sóhaj repült el.
— Az özvegy észrevette felindulását és — nem 
lett volna nő — magába szállt; hirtelen ineglá 
gyűlt ő is és mintegy eddigi szigorát megbánva, 
ismét bátorítólag fordult a férfihoz:

„így van az kedves Jenő; szivét feltalálni, 
illetve megtagadni most, Önön a sor! De nekem 
is van némi jogom hozzá, azt csak megengedi?’” 
„És ezen régi jogomnál fogva én leszek az, a ki 
ön részére — feleséget fog keresni; és a kit én 
jelölök ki önnek, azt el is kell vennie !**

„Nem bánom asszonyom ha már önt nem 
bírhatom, mindegy nékem, bárki legyen az !“ — 
S mintha e közbevetést n< m is hallotta volna az 
özvegy igy végzé:

„Nézetein szerint egy gazdag nő eléréséhez, 
manapság csakis <77;/ biztos ut vezet és ez: oz 
apró hirdetések útja. Lépjen tüstént ez útra és si
kere kimaradhatatlan.**

„Igaza van asszonyom ; és én dicsérem is 
jószívűségét és éles elméjét, a melyek segítségével 
lehetséges lesz jelenlegi kétségbeejtő helyzetemből 
menekülhetni. Csakhogy ez ut követésért' is pewz 
szükséges, melyből tökéletesen kifogytam. Kérném 
tehát boldogitásoin elősegítésére, a 3 szőri közles 
költségét, vagy — tiz frtot — előlegképen !u

„ Szives-örömest! mert reményiem, hogy elő
legemet nemsokára kamatostól fogja megtérít 
hetni; csak Ígérje meg. hogy a 3 napon belül beér 
kező ajánlatokat, mind hozzám küldi : tneg pedig 
érkezésük sorrendjében és hogy „Memento“-ként 
megtartja ama lap egyes számait addig, mígnem 
valamelyikében, .óhaja teljesüléiül.”

„És most szerencse fel. kedves barátom, a 
viszontlátásra! Remélem, kedvezőbb körülmények 
között. “

A három napon ál hiába fáradott a mi Je 
nőnk a kiadóhivatalba; várta a beérkező ajánlató 
kai, mint a kánya az esőt ; de a kitett lépvessző
jére biz’ a legkisebb nőstény gimpli sem akart 
rászállani!

És már már arra szánta magát, hogy életével 
váltja meg á szép özvegy asszony kegyes előlegét, 
a midőn —- negyednapon, ép egy vasárnap, egy 
álmatlanul töltött éjszaka után — (a kávéházban, 
hol most már csak fhozom* ra reggel’zett) <■•'. „apró 
hirdetések rovatában, épp ama helyen, melyen a 
megelőző napokon saját ajánlata díszelgett, épp 
olyan Garmond betűkkel szedve, a következő,/■í/n’ 
nem érthető válaszra akadt :

„Ama fiatal ember, ki 2<HMM» frt árért kész 
arany szabadságáról lemondani és Hymen szolgá

latába állani, fölszólít tat i k, hogy e felhívás megje
lenése napján, délelőtti 11 órakor, lakk, klakk- és 
frakkban és a kellő okmányokkal ellátva, a „Hotel 
Royal" I emelet 1’3. számú szobájában jelentkez
zék. a hol a kikötött összeg elfogadása után az 
erre köve.kező polgári házasság megkötéséről, gon
doskodva leend."

A mi Jenőnk hirtelen magához veszi az új
ságszámot és lakására rohan. A legközelebbi pil
lanatban máris a szokásos és a hirdetményben kö
vetelt toihttel elfoglalva látjuk őt a tükör elölt és 
nemsokára cgv elegáns fiakk< reu robogott az Alid 
rássv utón végig, mialatt eszébe jutott, hogy mint 
vőlegénynek in spo illenék, hogy a Ml frt. hozo
mány arányában legalább annyi / frtos áru cso
korral kedveskedjék az ismeretlen boldog-boldog
talannak. Nyomban meg is állítja fiakerét egyik 
ottani virágüzlet előtt — és oda gyorsan belépve, 
egy, megvételre kész, gyönyörű szép kaméliás- 
csokrot pillant meg.

„De, Iram bocsásd meg bűneimet” - szól 
magában halkan. mivel fizessem én meg mos
tan flóra ez illatos gyermekeit? Hisz ezen újság
számon kívül egy árva krajezár sem terheli tulaj 
donjogi lel ki ismeretemet.”

De Jenő urasága nem hiába volt fn de sirele 
fenegyereke! Nyomban megvolt furfangos ötlete, 
melyet legott foganatosított is.

_ Kisasszony — mondá — a mint látja, nő 
siilési apparátusomhoz csakis a nélkülözhetetlen 
virágcsokor hiányzik még. Eriié tő sietségemben, 
toilettem változtatásakor a szükséges nervns reruin 
gerendám in ról egészen megfeledkeztem. De iine 
itt a nekem szóló felhívás ; fogadja ezt el — ké
rem — a csokor árára való előlegül !

Remélem, türelme, a mint nekem rózsát, 
magának aranyat hoz.”

Es a kisasszony, mosolyogva a jó ötleten — 
beleegyezett.

Evvel elrobogott s pontban 11 órakora „Ho 
tel Royal** megjelölt szobájába sietett föl. De iine ! 
A szobába lépve, maga előtt látja Kincsesnének 
— ennek özvegysége óta magához fogadott egyik 
távoli rokonát — kidomborodó papjával, kancsal 
szemével és biczegö lábával, de oly üunepi ruhá
zatban, hogy hogy már a gondolatnál is hülcdezni 
kezdett.

„Lehetségese ez?! Ily módon és evvel a 
torzalakkal akarja talán őt a hiúságban megsér
tett özvegy boldogítani, illetve lealázni ? Csak 
nem !**

Hideg borzadály futott egész testén keresztül! 
De e válságos pillanatban megnyílik a szobába 
nyíló másik ajtó és ezen menyasszonyi fátyollal a 
fején, mint valami tulvilági lény, boldogságtól és 
örömtől sugározva kilép Kincsesné, számos nász- 
vendégtől kisérve.

„Micsoda? Cgv látom Jenő, On most vona 
kodik frtra becsült értékét személyével be
váltani?! Hátakkor előlegem megtéri léséről eleve 
lo kell mondanom és kikötött kamatjáról szó sem 
lehet.”

„Oh nem asszonyom ! felelt Jenő — „megér
tettem Önt és az okosan kieszelt cselt, melyet az 
ön iránt a múltban követett eljárásomért méltán 
kiérdemeltem. Azonban engedje meg. hogy mielőtt 
a kikötött ár értékét személyemmel beváltanám, 
az előleget már most nem épp ugyanazon, Öntől 
(‘lfogadott pengőpénzben, hanem ép annyi csattanóé 
csókban térítsem meg. annak kamatját pedig, es 
kötésünk után megtörténendő végleszámoláskor, 
tetszése szerint egyenlítsem ki ; egyszersmind ünne 
pélyesen megfogadván a jövőre nézve, hogy ezen 
túl megbecsülöm én is ama franczia közmondást, 
mely azt tartja: Ce qiic la fémmé veut, Dión 
aussi le vént, vagyis magyarán: „,-t mit az asszony 
akar, azt az Isten is akarja

A cárnö képe?
Derxaávln.

A természet művészetének 
Nagy alkotója, Rafael;

Dicső, csodás, példátlan festő. 
Ki istenséget ecsetel . . .

Tudád te szabad ecseteddel 
A megfoghatlant festeni : 

Tudjad hát Istenhez hasonló 
Czárnőm képét teremteni.

(>h (‘eseteid őt hűen nékem : 
A termetét, vonásait . . .

Hogy szemem is meglássa bennük 
Szivének égi bájait,

Lolke magasztos érzeményvt 
És szellemének tetteit — 

Feliczia, a földi angyal, 
Vásznodon vén’ lefestve igy.

Tekintete égszin’ szemének
S a gyöngéd hamv ábrázatán —

* Mutatvány Máthó Mikién lasztoméri gör. kath. |»V- 
bánoHnxk „Északi l ény'* </ám alatt sajté- alá rendezett 
költ, mónykötetól.ól. .Teh n költemény egyik legkitűnőbb orosz, 
költ? milvo magyar fordításban. A költeményekre olőfitothetni 
Lasztomérban 11. p. Nagy-Mihály. Egy példány ára disz.kö- 
téaben 4 korona, flixve 2 korona.

Idők s elemeken keresztül, 
Mint fényes nap ragyogna ám!

Mint hajnalpirja a tavasznak, 
Ajkán nevetne a derű,

Mint az éden pálmája, állna 
Büszkén a deli termetű.

Ha illatos lombját a pálma 
Lehajtja és le a tetőt —

A szelídet, nomest, magasztost, 
így közelítsd meg s fesd le öt. 

l’ahcjszinü fürtöt homlokára.
Keblét gyöngyökkel hintsd tele, 

Ajkán, mint róasa illatozzék :
Bölcs lelke és szerctete.

Fesd le arczán a bátorságot, 
Szemében lelkét, a nagyot;

Irgalma, leereszkedése
S a gyöngédség ragyogjon ott. 

Ki ne feledd erkölcse bájait, 
Szelíd szavát, melv jóra kész — 

Lelkem úrnőjét fesd le teljes 
Dicsőségében oh művész.

Fegyverbe’ fesd, arany páncélban, 
S vitézségben szépségeit!

Fején tollas sisak ragyogjon, 
Szellő lengesse fürtjeit.

Fejét a ménje hányja büszkén 
És a kantárt habbal bevonja,

Hogy megcsodálja őt az észak 
S úrnőjévé válaszsza nyomba’.

Válassza meg és térdre hullva, 
Koszorút hozzon és jogart

S ő kérelmétől ellágvultan, 
Hallgatna önszivére csak.

Bilincseit bátran inegoldná, 
Mely, két őskor alkota :

Szabaddá tenné szolgáit, mind 
S mind lenne az ö magzata.

Trónja a skandináv, kamcsatki 
És az arany hegyórmokon,

Tajmurtól a Kubánszk vidékig : 
Negyvenkét oszlopon vagyon.

S tükrökként, mintha állanának 
Ott szerte a nagy tengerek . . .

Fél ég csillagi beragyogják, 
Körötte biborfény rezeg.

Magas fensége nagyságában. 
(’sodálatos termek helyén :

A hol a nagy Isten sugárzik, 
Képeden őt hadd lássam én.

Hogy trónjáról leszállva nyújtsa 
Szent törvények sorozatát.

Es lássa bennük a mindenség 
Isten s a természet szavát.

Hogy a távolban élő vadnép, 
M. lyet szőr föd meg pikkelyek,

Kiket tarkáz madarak tolla, 
Takar levél s bőröltözet . . .

Siessen mind az ő trónjához 
S szelíd törvényét értve majd :

A sárgás barna arezon végig 
így szemeikből köny szalad.

Fakadna köny és napjaiknak 
Boldogságát megértenék :

Egyenlőségüket felednék
S alattvalója vén’ e nép.

A rőtháju és a sápadt finn 
Nem kalózkodnék a vizen

S a kiaszemü hunn ott aratna 
Kalászt a szürke szirteken.

Figyelj, hogy mint beszélne akkor 
O számtalan népeihez :

„Én üdvötök keresni jöttem 
Meglelve azt tibennetek.

Hallgassatok egymás szavára 
S dicsőn alattam éljetek,

Oly boldogok legyetek mindig, 
Mily boldog az ember lehat.

Szabad gondolkozás tiétek 
S adom az önbecsérzetet

Alattvalók, nem szolgák vagytok! 
Lábaimhoz ti fejetek*

Nem ütitiek. Adok tinektek 
Jogot bajotok elém tenni,

Törvényinut tanulni, tudni 
S hibáikat is észrevenni.

Adok jogot gyűlésbe jönni 
(>tt aranyat, hogy gyttjtaetek

S követeket menesztve hozzám, 
Mindig ne is dicsérjetek.

Adok jogot, nem részrehajlót, 
Törvénygyülésbe, hogy tagot

Ti küldjétek s önhatalommal 
Gyakoroljatok a jogot.



HIRDETÉSEK.A költőnek nem tiltom azt meg. 
Ha zeng hizeigő éneket

S az uj. csodatevő kaldoknak, 
11a idéznek majd lelkeket.

A’»i mindenben, a mi nem káros, 
Közönyös lenni szeretek : 

Fenségesen s nyugodtan akkor 
Árasztom a jó tetteket.

Így szólna ő s izemében égne 
Lelki nagysága fényesen,

Szférákra osztanék a khaosz, 
11a ö kezével intene.

A napok mind uljokba térve, 
Köröttök ezer csillag volna, 

Kelnének városok a porból, 
Országok és világ támadna

Fesd le nekem ez uj világot
Nyári napjáuak reggelében,

Égi tüztöl aranyban égve
A ködbői, mint fakad az épen.’

Vizek tükrében nézve egymást: 
Torony, födél, halom, liget —

Most minden uj érzésre serken 
S ébrednek most az emberek.

Fesd le a sok ragyogó szentélyt 
És angyalok zengő karát,

Holott az illatos tömjénfüst,
Mint egy felhő vonulna át ;

Hogy a czárnő megilletődvén,
Tekintsen az egekbe fel

És csillogó könyének árja 
Fénylő harmatként lepje el.

Hogy, mint a kék ég éteréből,
Jön napsugár a főidre le :

Szálljon reá igy az egekből
A világfentartó kegye.

S képében földi boldogságnak 
Hintse elé virágait

S együtt reá a drágalét is 
Araszsza arany napjait.

Hogy lássam én a kiirt be fúvó 
Pásztorok nyáját a mezőn

S körülzsongó méhek raját is 
Virágzó hársak ligetén.

Ifjú kalászok hullámzását
A szellők átlengő nyomán

Es köszörült brilliánthalmok 
Omlósét a hajók után.

Hadd halljam én a pályatéren
A dördülő villámokat,

Hadd lássam a viharral járó, 
lefeszítő lovasokat ;

A kik a nyilat felhőkbe lőnék 
Másikkal általmetszve őt —

Vitában a nagy mindenségit
Ifjú Feliciánk előtt.’

Hadd lássam őt a trónon ülni.
Hadd lássam cári ékben én :

Korona, hárma* és bíborban —
S ő egy szempillantást terén, 

Földt t tengert belásson azzal
Egész birodalom szerint,

Eltet, lelket mindennek adva
S a népet kormányozva mind.

Murzák**, vezírek és pasákat —
Ezeket ö ihlesse meg :

Bírják az ősz haj bölcseségét
S divánban úgy ítéljenek.

Mint királyok : megóva törvényt
S járván igazság útjait,

Hordozni jogarát segítsék
Es a közjót őrizni itt.

Mint 'királyok királya : ő úgy
Ülné meg elüttök helyét.

Törvényeit megerősítve
A népek üdvösségéért . . .

És mondaná: „Minik a törvény,
Ha a díván nem tartja meg?

A nagy urak gonosz erkölcse
Romlásba ejt egy nemzetet!“

Oroszból: Mát hé Miki Óm, 
lantomért <j. kaiét. lelkén.

* A hárma a régi cuírok koronázási jelvénye : egy 
ékszer. mely gyöngyökkel és drágakövekkel van kirakva s 
a galléron viseltetik.

*• kíurta tatárfeje«le1om.

Nyilvános számadás
a homonnai izr. filléregylet által 1898. deczember 
17 én rendezett műkedvelői színi előadással egybe 

kötött jótékonyczélu fillérestélyról.
Összes bevétel 496 kor. 30 fii).
Kiadás.................... 228 kor. 20 till.

Tiszta jövedelem : 268 kor. 10 till.
Fel ül fizeti ek: aj a következő úrnők: Gróf 

Andrássy Aladárné ő nmltsga 10 koronát, özvegy 
Pápai Istvánná 2 kor. Fejes Jakabné 2 kor. Let 
kovits Sándorné iS.-A. l’jhely) 2 kor. Lapsánszky 
Genovéva 2 kor. Földes Albertné (Varannó) Weisz 
Izidorné (Mérni áros Sziget) 4—4 kor. Spira Izsákné 
3 kor. 60 fill. Krausz Arthurné (Húsz.) 2 korona. 
Kiéin Emilné 1 kor. b) a következő urak: Di. 
Stern Samu (Budapest) 10 kor. Neuschlosz Miksa 
(Budapest) 10 kor. — 8—8 kor Dr. Moskovics 
Ervin. Dr. Vályi Zsigmond. — 6—6 kor. Dr. Grün 
vald Ignácz, Gutttnan Zsigmond. (Budapest) Gy
esei Jenő (Mező Vári) — 5—5 kor. Doby Antal, 
Dr. Toronszky Elek. Kelemen Kálmán, Rohbracher 
Károly, Kiéin Leó. — 4—4 kor. Haraszthy Miklós, 
Perzsenszky Lajos, dr. Thomán Dávid, Polányi 
Dezső, Dr. Engliindej Mór (Banjaluka) Dr. Szigeti 
Albert, Szigeti Ignácz (S. A.-l’jhely) Stern Mór, 
Győző Béla (Bpest) Stern Kálmán Bpest) Mosko
vics Leó — 3—3 kor. Dr. Roth Mihály (Málcza) 
Dr. Günczler Samu Hossza Gyula, — 2—2 kor. 
Thomán István (BpestJ, Stern Adolf (Budapest), 
Kováts József, Kerekes György, Harenata Andor, 
Dr.Kelemen Ármin. Szamosi József. Mudrai András 
Lengyel Nándor (Varannó) Kornstein Jenő, Kei 
chard Dénes (S. A. l’jhely) Vadnai Károly, Érdé 
lyi Bertalan (Balassa Gyarmat Gultman Izrael 
(B. Szerdahely) Halasi Lajos, Szálkái Sándor. 
Szálkái Gyula (Mátészalka^ Révész Emil, Spitzer 
Sándor (Bpest) Krausz .lenő (Huszt) Króh Izsó 
(Ungvár Friedman Mór, Friedman Márk, Lengyel 
Samu. Mittelman Dávid, liirsch József — 1 — 1 
kor. Weinberger Mór (S. A. l’jhely) Földes Albert 
Varannó) Erdei Mór, Tyrnóer Jakab (Miskocz) 

Propper Fülöp, Friedman Dávid, Friedman Adolf.
Friedmann liózvi Tymauer Frida

titkár. pénztáros.
A nemesszivü emberbarátoknak ezen az utón 

fejezi ki hálás köszönetét
Homonnán, 1898. deczember 21 én

az elnökség.

— A sátoralja-uj helyi pénzügyigaz
gatóság a következő átirat kapcsán kért fel bon 
nőnket lapunk mai számában a szesz, ezukor és 
sörfogyasztás megadóztatásában 1899. évi január 
hó 1 -ső napjával beálló változásokról közzétett 
pénzügyminiszteri rendeletre, melyre az érdekelt 
közönség figyelmét felhívjuk.
52.656. szám.

A „Flsö Zemplén1* tekintetes szerkesztőségének 
Nagy-Mihály.

A szesz, cukor és sör fogyasztás megadózta
tása körüli eljárás az 1898 évi XVI. és XVII. 
t. cikkek alapján 1899. évi jánuár 1-től ezen tör
vények értelmében változván, annak a nagy közön 
ség körében minél elterjedtebb módon való isme, 
tetése a megye közönségének különös érdekében 
fekszik.

A nagy méltóságú m. kir. pénzügyministerium 
nak folyó évi november hó 30 án kiadott 98.726. 
számú magas rendeletéhez képest ezen tudnivalók 
egy hirdetménybe foglalva a tek. szerkesztőséggel 
azzal a felkéréssel közöltetnek, hogy azokat a kö
zönség érdekében, vagy esetleg kivonatosan a folyó 
évi december hó utolsó napjaiban, akár a hirde 
tesek között, akár a lap szövegében, de minden 
esetre csakis abban az esetben, ha ezt díjtalanul 
teszik meg, közölni szíveskedjék.

M. kir. pénzügyigazgatóság.
S. A. l’jhely, 1898. december 15.

Talapkovic# Vazul 
kir. tanácsos pénzügyigazgató.

Szerkesztői posta.
< m. (iy. (Szálúk.; Köszönet a küldeményért. A mint 

látja, siettünk felhasználni.
II. J. iGálszécs.) Lapunk irányának mcgfelelőleg, 

mindent szívesen veszünk.
li. A. Budapest.- E számra későn érkezett. Jövő 

számban hozzuk.
M. M. (Lasztomér.) A jelzett vezérczikket várjuk. 
Buti. Napló. J kórt csorepéldányt megindítottuk. 
Kiráurfá. - Helyben.) llogy mi lesz a folyó hú vé

gén ? — Deczember 31-ike.
S. (l’ngvár.) Mindenkinek személyes ízlésére van 

bízva az. hogy látogassa-e ama zártkörű testület helyiségeit, 
mielőtt annak rendes tagjául formálisan felvétetett.

L Varannó.) Reméljük, ezentúl jobban meg lesz 
elégedve.

A lap szerkesztéséért felelős a kiadóhivatal.
Kiadó-hivatali művezető: Lén dal József.

Felhívás!
Az alólirott adószedésre jogosított félek 

a ni. kir. kincstárral kötött és a s.-a.-ujhelvi 
ni. kir. pénzflgyigazgafóstíg által jóváhagyott 
szerződés értelmében, az 1899., 19(9). és
1901. években is Nagy-Mihály és Sztrajnyán 
községek területén a bor-italadó és a hús
fogyasztási adóbeszedésre és általában az 
adószedésre jogosítottat a fennálló törvé
nyek és szabályok értelmében megillető jo
gok gyakorlására fel lévén jogosítva, ezt a 
két község lakosainak és fiiként az adókö
teles feleknek tudomására hozzuk.

Egyben tisztelettel felhívjuk a tisztelt 
borfogyasztó közönséget, hogy borkészleteik
nek pontos bevallását, habár az már meg
adóztatva lenne is, alólirottnál 1893. évi 
január hó 1-én annál inkább is el ne mu
lasszák, mert ennek elmulasztása esetén az 
adószedésre jogosított felek törvényadta jo
gukkal fognak eljárni.

A nagymihályi és sztrajnyáni beszedési kör 
bor- és husfogyasztó bérlök megbizá-ából

//<? ’CZ József.

3*2. SZ. r
lb!W Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a s a újhelyi kir. 
törvényszék 1898. évi 7725. V. számú végzése következtében 
Dr. Moskovics Ervin ügyvéd által képviselt J. .1. Rubel czég 
felperes javára Csapé József és neje Cserép! Ilona c/.ókei 
lakosok ellen 2000 frt s jár. erejéig 189*. évi szeptember hó 
28-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
es 321 frt 2 krra becsült szobai bútorok, házi felszerelések, 
kerítésbe levő deszkák. oszlopok, egy háznak épületfa anya 
gai es egy kis meheaból álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. járásbirúaág V. 32U/2 
1*98 számú végzése folytán 2000 frt tőkekövetelés, ennék 
1*97. évi április hú 1 napjától számitandú 6°/0-os kamatai és 
eddig összesen t»9 trt 30 krban biróílag már megállapított 
költségek erejéig Homonnán a vasúti állomás melle.ti telepen 
leendő eszközlésére 1899. évi Január hó 5-lk napjá
nak délután 3 órája határidőül kitiizetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1**1 évi LX. t.-cz. 107. §-a értel
mében a legtöbbet Ígérőnek beesáron alul is eladatni fognak.

Kelt Homonnán 1**9. évi deczember hó 16. napján

Tömöry,
kir. bir. végrehajtó.
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sütőpor |
körülbelül 40 50 deka búzaliszthez I 

ára, 5 Irr. |
Haavnálati utaxltán! A liszt a síi- V 

tejporral egyenlően összekeverendő és az ősz ® 
szes hozzávalóval tésztává gyuratik ; azután ? 
rögtön a sütőbe teendő, még mielőtt .meg- Y 
kelni^ hagyjuk. ‘/, kilo liszthez elegendő 1 Y 
csomag 2 dekagramm.

STELLA vegyészeti gyár

LEDERMANN D.
Budapest, VII., dohány-uteza 81. sz.

Kapható minden jobb fűszer- * 
kereskedésben. i

Is
6

NAPTÁRAK 
nagy választékban 

LANDESMAN B. 
könyvkereskedésében kaphatók.



Töke-Terebesen, a rém. kath. 
templommal szemben egy üzlet
helyiség, két lakás és mellékhe
lyiségek, valamint a ház telkén 
levő nagy gyümölcsös kerttel el
adó. — Bővebb tudósítás özvegy 
Makranczy Károlyné háztulajdo
nosnőnél Tőke-Terebesen szerez
hető.

2511
1898. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mint telek 
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gálszéesi 
takarék és hitel pénztár végrehajtatónak Weinber- 
ger Simon és neje Kiéin Fáni végrehajtást szén 
védő elleni 540 frt töke követelés és* járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nagy-mihályi kir. 
járásbíróság területén levő Falkus község s határá
ban fekvő a falkusi 38. sz. tjkvben A 1 2. sor
136. és 137 hrsz. alatt felvett Cur. zsellérségből 
Weinberger Simon és nej. Kiéin Fáni tulajdonául 
jegyzett földtulajdonra 22 trt kikiáltási árban a 
falkusi 48. sz. tjkvben A f 2 sor 726. hr. szám 
alatt foglalt ingatlanból \\ • in rger Simonná szül. 
Kiéin Fáni jutalékára 741 frt kikiáltási árban, a 
falkusi 37. sz. tjkvben A 1—2 sor 135. 138. hr. 
szám ulatt felvett Cur. zsellérségből ugyancsak iie 
vezettek tulajdnoául jegyzett földtulajdonra 22 frt 
kikiáltási árban, a falkusi 41. sz. tjkvben A. 1 
sor 145 hrsz. alatt felvett Cur. zsellérségből ugy a” 
csak nevezetlek tulajdonául jegyzett földtulajdonra 
81 frt kikiáltási árban, a falkusi 42 sz. tjkvben 
A 1 sor 146 hrsz. alatt felvett Cur. zsellérségből 
ugyancsak nevezetteket illető földtulajdonra 22 frt 
kikiáltási árban, a falkusi 44. számú tjkvben A 1 
sor. 148 hrsz. alatt felvett Cur. zsellérségből ugyan 
csak nevezettek tulajdonául jegyzett földtulajdonra 
34 frt kikiáltási árban, végre a falkusi 52 számú 
tjkvben A 1 sor 7 hrsz. alatt felvett Cur. zsellér 
scgből ugyanénak nevezetű k tulajdonául jegyzett 
földtulajdonra 9 írtban megállapított kikiáltási ár 
bán az árverést elrendelte és h< gv fennebb inogj-• 
lölt ingatlan az 1899. évi február hó 28-ik 
napján délelőtt 10 órakor Falkus község 
birájának házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megáilapitott kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlan becsárának 10% készpénzben vagy az 
1881. LX. t.-cz 42. § ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. 
alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 ik § bán 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított 
átszolgáltatni.

K ir. járásidróság, 
Nagy-Mihály bán 1898.

Eladó ház

kalap-, divat-, rövid-, norinbergi- és díszműáru-üzletet

HZ3EZ1EZÍEZ3EZ1CZJIZJ

HANDLER MIKSA
kalap-, divat-, rövid-, norinbergi- és díszműáru* üzlete 
—NAGY-MIHÁLY. föutcza. Spiegel-féle ház.

\ an Szerencsein a n. é. közönség szives tudonuiaára adni, miszerint 
Nagy-Mihályban. föutcza. Spiegel-féle házban egy

nyitottam.
Midőn még megjegyzem, hogy dúsan felszerelt raktáram, valamint leg

jobb es legolcsóbb áruimmal képes leszek a n. é. vevöközönség minden igé
nyeit kielégíteni, ajánlom magam b. jóindulatukba és vagyok

kiváló tisztelettel
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mint telekkönyvi hatóság 
évi nov. hó 15-én.

lioflnár, kir. albiró.

__ ...___. ■_

AMERIKAI ZSEBÓRÁK.

1
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Jótállással, hogy a nickel sziliét nem változ 
latja, szerkezete pontosabb és jobb, mint a 

legdrágábakké.
------- Ára darabonként 3 frt. -------  

Jótállás mellett, mig a készlet tart. 
Hozzá ezüstös óraláncz 60 kr.

Onberetváló készülék.
Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállí
táson kitüntetve, gyakorlás nem kell. Meg- 
vágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka. 
Bőrbetegségtől megment. Tartós és pénzt , 

megtakarító.
— Ára darabonként 3 frt. — 
penge *** csillagos aczélból és a többi 

szei alpaccából vannak.
Egy külön penge hozzá I frt.

Megrendelhető: 
POLLAKSÁNDOR 

föbizományosnál
BUDAPEST, V. kér. Kálmán-utcza 17.

Gyűjtőknek t> <lrl> után ingyen klll.leiik,______

—. • • • ■ í ce. •< vO
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Gyurócsik Zsófia
HARISNYAKÖTŐ-1NTÉZET

XT a. g" 3’ - 3xzC i h. á 1 y o n .
-

Van Szerencsem a n. é. közönség szíves tudomására juttatni, miszerint egv

HARISNYAKÖTŐGÉP
beszerzése által azon kelleim s helyzetben vagyok, mindennemű úri*, női- és 

gyermek harisnyák készítését, ugyszintén használt harisnyák javítását, a leg
rövidebb idő alatt jutányosán eszközölni.

Azon r< menyben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfogásába rószesitend, 
vagyok teljes tisztelettel

G-37-cLrócsilr Zsófia.

Munk.ík felvétetnek GYURÓCSIK GYÖRGY fJíutczai üzletében.
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ékszerész, óra . arany- és ezüst-czikkek raktára 
----------  Nagy-Mihály. ----------

Karácsonyi és újévi ajándékoknak alkalmas díszes tárgyak : 

Arany és ezüst zsebórák.

ZZZZZZZZZZZZ íö
valódi ezüst gyertyatartok.

asztali készletek, 41:-^:.

valódi Berndorfi china-ezüst 

diszmü-áruk, 

gyémánt és brilliant-tárgyak 

gazdag választékban. 3 
......................................................... ..

Megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. --------------

Fontos! ! ! Óra,- arany- és ezüst-tárgyak részletfizetésre!! Fontos! 

<:><:> c>c> Javítások a legpontosabban eszközöltetnek, oooo

inga- és sálon órák,

□ I 5-í W i'i » í bt t'í i't *■<- bé {■- ‘.'í t't i't i't i't i't i't l’i i'í m t't M|

—

NÉVJEGYEK,
eljegyzési értesítések, tánczrendek. lakadalmi- és báli meghivók

a leg-csiaacsaVban Isész-ülnel^

LANDESMAN B. könyvnyomdájában



98.726 szám.

HIRDETMÉNY
a szesz-, ezukor és sörfogyasztás megadóztatásában 1899. évi január hó l-sö napjával 

beálló változásokról.

1. Az eddigi szeszitalmérési, czukorfogyasztiísi éa aör- 
italaddk 1898. évi deczember hó 31. napjával megszűnnek: 
ennélfogva 1899. január 1. napjától kezdve égetett szeszes 
folyadékoknak, ezukornak, cztikorárúnak és sörnek a zárt 
városokba i Budapest. I’ozsonv) való behozatala s nyílt 
helyeken való elánisitása és beszerzése alkalmával a most 
említett adók nem fizetendők úgy mint eddig, zárt váro
sokban a fogyasztási adóhivataloknál s nyílt helyeken az 
adószedésre jogosítottnál (községnél, bérlőnél.) Az egyes 
városok által a fentemlitett czikkek fogyasztása vagy be
vitele után szedett városi adókat és pótlékokat e rendelke
zés nem érinti.

2. Ugyancsak 1898. deczember hó 31-ével megszűn
nek az 1890. évi XXXVI. tövényezikknek az égetett 
szeszes folyadékok forgalmának korlátozására vonatkozó 
ama rendelkezései, a melyek szerint égetett szeszes folya
dékok egyik beszedési körből a másikba nem voltak sza
badon bevihetők.

3. Az eltörölt szeszitalmérési, ezukorfogyasztási és söritaladók 
helyett szeszforgalmi. ezukorfogyasztasi es sörfogyasztási adó el
nevezés alatt 1899. évi januar hó l-ével uj adok lepnek életbe.

4. Ezek az adók a kisebb mennyiségekben elszállított adó
köteles czikkek után az illető csikkeket előállító iparvállalatokban 
(szeszfőzdében, cztikorgyárban, sörfőzdében i fognak beszedetni ; 
ennélfogva azok, a kik ily czlkkeket a magyar korona országainak 
területén fekvő ilyen iparvallalatokbol kisebb mennyiségekben 
(égetett szeszes folyadékokat hektoliterfoknál, ezukrot 50 mé
termázsánál, sört .'<> hektoliternél kisebb mennyiségekben) SZÓ 
remek be. vagy a kik ily czikkeket a magyar korona országainak 
területén belül kereskedésekből vagy más üzletekből illetve felek
től szereznek be. a czikkek beszerzése és átvétele alkalmával 
adót fizetni nem tartoznak, mert az adó már az elárusító gyáros 
vagy kereskedő illetve tél által volt lefizetendő.

5. Magan felek valamint a szesz, ezukor és sör elárusitá- 
saval és feldolgozásával foglalkozó iparüzök az uj adókat, a meny
nyiben szabályellenseg esete fenn nem forog csak az alabbi a) 
és b) pontok alatt felsorolt két esetben tartoznak személyesen 
lefizetni és pedig:

a) ama czikkek után, a melyeket a magyar korona országai 
nak területén fekvő szeszfőzdékből, ezukorgvárakból (szesz és ezu- 
kortartására rémiéit szabadraktárakból) és sörfőzdékből a 4 ik 
pont alatt kitüntetett mennyiségeknél nagyobb menviségekbrn sze
reznek be. Meg van azonban engedve, hogy ezek után a nagyban 
szállított mennyiségek után is a most említett vállalatok fizessék a 
szeszforgalmi, ezukorfogyasztási és sörfogyasztási adókat s ily eset
ben a czikkek átvevői sein adófizetési kötelezettség sem ellenőrzés 
alá nem esnek. A ki tehat ilyen nagyobb mennyiségekben szerez 
be a magyar korona országainak területén fekvő szeszfőzdékből, 
czukorgyartelepekröl (szesz es ezukortartasára rendelt szabad- 
raktarakbol) es sörfőzdékből adóköteles czikkeket. saját érdeké
ben cselekszik, ha az árut akként rendeli meg, hogy az adót a 
küldő vallalat maga fizesse le.

b) az olyan égetett szeszes folyadékok, ezukor, ezukorkák, 
kándirozott gyümölcs, csokoládé, csokoládé gyártmányok, likőrök, 
és sör után, melyeket oly helyről szereznek be, melyre az 1898. 
évi XVI. és XVII. törvényezikkek hatálya ki nem terjed. Ezek a 
helyek : a vámvonalon kívül fekvő területek, a birodalmi tanácsban 
képviselt királyságok és országok Ausztria,) végre Bosznin és 
Herczegovina.

•’>. Azok a czikkek, melyek után az átlókat az előző 5. pont 
szerint az átvevő fél tartozik megfizetni, az átvevő fél által azonnal 
az átvétel után s még mielőtt azokat beraktározta vagy bárhova 
szállította volna, az átvevő lakhelyére (üzlethelyiségére) nézve 
illetékes pénzügyőri szakasznál Budapest* n fogyasztási adóhivatal 
nál bejelentendők. Ezért, a mennyiben az illető szakasz (hivatal) 
a szállítási útvonalon vagy ahhoz közel fekszik, legczelszeriibh. 
ha a bejelentés a czikkek elöallitasa mellett, mar utközton meg
tetetik az illető szakasznál (hivatalnál), a hol ez esetben egyúttal 
az illető czikkek meg is vizsgálhatok.

A fizetendő adók tételei a következők:
égetett szeszes italok után (likőr kivételével hektoliter 

fokonként 15 kr szeszforgalmi adó;
likőrök után hektoliterfokonként 15 kr szeszforg.-tlmi adó 

és hektoliterenként 2 frt ezukorfogyasztási adó;
ezukor után métermázsánként ti irt ezukorfogyasztási adó ; 
ezukorkák után métermázsánként 5 frt ezukorfogyasz 

tási adó;
kándirozott gyümölcs után métermázsánként 4 frt eztt 

korfogyasztási adó;
csokoládé és csokoládégyártmányok után métermázsán 

ként 3 frt 50 kr ezukorfogyasztási átló;
sör után hektoliterenként 5 frt sörfogyasztási átló;

7. A bejelentési és adófizetési kötelezettség valamint az el
lenőrzés s a külömböző kedvezmények és könnyebbségek tekinte

tében a részletes rendelkezéseket az 1898. évi XVI. és X\ II. 
törvényezikkek végrehajtása iránt kiadott, a Budapesti Közlöny
1898. évi november havi 258—262. számaiban közzétett utasítások 
tartalmazzák, a melyeknek külön kiadásai, még pedig szeszforgalmi 
adóra vonatkozó 60 krért, a ezukorfogyasztási adóra vonatkozó 50 
krért s a sörfogyasztási adóra vonatkozó 60 krért az Országos 
Törvénytár szerkesztőségében (Budapest, IV . kér. Molnár-utcza 2b. 
szám alatt) beszerezhetők.

Ez utasításoknak a fenti 1—6. pontok alatt foglalt fontosabb 
intézkedéseim kívül s termelési adó alá eső szeszfőzdék vállalkozói 
nak figyelmébe ajánltatik az n rendelkezés, mely szerint a terme
lési adó alá eső szeszfőzdék vállalkozói a szeszforgalmi adó 
szempontjából minden további bejelentési és adófizetési kötele
zettség s ellenőrzés alól felmentetnek akkor, ha a szeszforgalmi 
adót a szesztermelesi adóval egyidejűleg lefizetik: s igy a felek 
saját érdekükben cselekesznek, ha ezt az adóztatási módot vá
lasztják.

8. A ezukorfogyasztasi adóval megadóztatott ezukrot tar
talmazó tartályok es a sörfogyasztasi adóval megadóztatott sört 
tartalmazó hordók és ládák ezukorfogyasztasi adó zárjegyekkel 
illetve sörzárjelekkel lesznek ellátva. E zárjegyek épségben létele 
bizonyítéka annak, hogy az illető czikkek meg vannak adóztatva 
s hogy azok után az átvevő adót fizetni nem tartozik.

9. Az 1899. évi januar hó l-én készletben levő égetett sze
szes folyadékok, ezukor. ezukoraruk és sör után a birtokos a 
fenti 6 pont alatt kitüntetett adóknak megfelelő potadot tartozik 
fizetni s az altala az illető czikkek után esetleg előzőleg lefizetett 
szeszitalmerési. illetve ezukorfogasztási vagy söritalado részére 
az adoszedesre jogositott által vissza fog terittetni. Az ez iránti 
részletes rendelkezési két. kedvezményeket és könnyítés, két a Bu 
dapesti Közlöny 1898. évi november havi 267 ik számában közzé 
tett rendelet tartalmazza.

10. A potado alá eső készletek 1899. évi január hó l-töl
1899. évi január ho 3 ig irasban két példányban bejelentendők az 
illető készletek tartási helyére nézve illetékes pénzügyőri sza
kasznak

A bejentésre szükséges űrlapok az előállítási költség inegté 
ritése mellett minden pénzügyőri szakasznál és Budapesten a fo 
gyasztási hivataloknál is kaphatók.

Nem jelentendók be
a) azok a •készletek, a melyek Budapest székes fővárosnak 

és Pozsony sz. kir. városnak adóvonallal zárt területen találtatnak 
s a melyek után a szeszitalmérési, ezukor fogyasztási illetve sörilaladó 
már lefizettetett;

b) az adómentesen főzött pálinka, a mennyiben a szeszfőző 
és vele egy kenyéren levő háznépe vagy cselédei által leendő fo 
gyasztásra van szánva ;

c) az olyan égetett szeszes folyadék, a melyet szeszfogyasz 
tási átló terhel;

il) az a szesz, mely az 1888. évi XXIV. t. ez. 6. íjában 
megjelölt czélokra van rendelve, ha az államkincstár biztosítására 
szükséges feltételek teljesitvék ;

e) az a szesz, a mely valamely termelési adó alá eső, a. 
szeszmérőgép jelzései szerint adózó szeszfőzde részéről kivitel ezél 
jaira adómentesen raktároztatik;

/) az olyan ezukor, a melyet ezukoradó terhel;
ff) az egyes feleknél jelentéktelen mennyiségi kben készletben 

levő czikkek, a melyek az egyes magánfeleknél 5 liter alkoholt, 
25 liter likőrt. 10 kilogramm ezukrot vagy ezukorárut vagy 5 liter 
sört, az illető czikkekkel kereskedést vagy ipart űző feleknél pe
dig 10 liter alkoholt. 50 liter likőrt, 20 kilogramm ezukrot vagy 
ezukorárut és 25 liter sört meg nem haladnak.

11. Azok, a kiknek Budapest székes főváros vagy Pozsony 
sz. kir. város adóvonallal körül zárt területén a fenti 10 ff) pont
ban kitüntetett mennyiségeket meghaladó ezukor- vagy sörkészletük 
van s e készleteket a fenti 10. a) pont értelmében bejelenteni 
nem kötelesek, tartoznak gondoskodni arról, hogy ezen készletek 
tartályai a ezukorfogyasztási adózárjelekkel, illetve sörzárjegvekkel 
elláttassanak.

12. A fenti változások az 1888. évi XXIV. t.-cz. szerint tize 
tendő szeszadót, az 1888. évi XXIII. t.-cz. szerint fizetendő cztt 
koradót és a sörtermelés megadóztatására nézve fennálló törvények 
és szabályok értelmében fizetendő söradót nem érintik.

Budapesten, 1898. november 22 én.

A m. kir. pénzügy ministerium.

Nyom. Landesman B. könyvnyomdájába!).


