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Csak felnőttek olvashatják!
A Marczali Henrik nagy, világtörténeté

nek első kötetén'kivül alig jelent meg az 1898. 
év negyedik szakában hasznosabb és neve- 
zetesb munka. Annál több könyv jelent meg 
a karácsonyi könyvpiaczon, melyeket a 
gyermekek és serdülő ifjak haszon nélkül 
és titokban, de mindenesetre gyönyörrel 
olvasgatnak. A süldő-lányok (bakfis) és ka
maszodé fiuk összetakaritott krajczáraikon 
megvásárolják a legújabb pikáns tartalmú 
könyveket. A melyik két-három darabot vá
sárolhat, boldognak érzi magát. A kétnemű 
fiatalság elkölcsönzi egymástól olvasásra azo
kat a könyveket, a melyeket felnőtt ember 
is alig olvashat arczpirulás, vagy esetleg 
izgatottság nélkül. A „Hölgyek öröme", „Pa
pok tükre", „Szöktetés a zárdából", „Ba
rátfülek* 4, „A pápaság bűnei44, „Asszonyok 
a kaszárnyában“, „Kikapós menyecskék**,  
„Félszüzek", „Csiklandós történetek", „Ub- 
rik Borbála", Catulle: „A szűz király", „A 
meztelen ember", „Éva Kosztümében**  stb. 
stb. Hát bizony az ilyeneket csakis felnőttek 
olvashatják, de azok is haszon nélkül. A 
gyermekifjak azonban, mihelyt arról van 
szó, hogy a könyveket csak felnőttek ol- 
vasTiatfák, annál inkább kapnak az alkalmon 
s annál inkább vásárolják a ledér irányú 
irodalmi termékeket. így lesz lassanként 
„romlottá az intelligencia* 4, mely képtelen
nek fog bizonyulni arra, hogy nemzeti esz
ményekért lelkesedjék és vezesse a gyönge 
ngadozó akaratú népet. A fiatal házasok 
tanácsadója útmutatásai szolgál arra, hogy 
miként kell ... de hát ezt már kiirnom 
sem szabad.

Az ilyen irányú könyvek elébe az élel

T A R CZ A.
Új esztendő.

’^^szlik foszlik a sötétség,

* Virrad újra, semmi kétség 
Ragyog az ég napkeleten, 
S bár nem sül a nap melegen, 
Szivünk-lelkünk újra éled, 
Szebb a világ, szebb az élet, 
Mert te itt vagy, uj esztendő!

Gyászolt a magyar eleget,
Vigadott is, de keveset.
Többször borult, hányszor derüli, 
A szerencse el elkerült.
Vájjon mit hoz az új nekünk ? 
Földerül-e borús egünk?
Tőled várjuk, új esztendő!

Virrad, virrad, dereng az ég,
A szivünkben uj reménység.
Feledjük a múltnak baját,
Búbánatát, ezer jaját,
A mi rósz volt: mind feledve, 
Újra fakad szivünk kedve — — 
Ist n hozott új esztendő !

SzerkeaitöBég é« kiadóhivatal:
LANDESMAN B. KÖNYVNYOMDÁJA 

hova a kéziratok <a előfitetézek intézendők

mes kereskedő még nyomtatványt is akaszt, 
melyen az áll, hogy „csak felnőtték olvas
hatják !“ Ezt az intést aztán a serdülő ifjak 
úgy szokták megszívlelni, hogy annál tö
megesebben vásárolják a Faublas lovag ka
landjait s Casanova pikáns verseit stb. A 
nemzet klasszikusának pedig csekély az ol
vasó közönsége. Ott szerénykedik egy Vö
rösmarty, Petőfi. Arany, Bajza, vagy Tompa 
a kirakatok zugában és az arany fiatalság 
— tisztelet a kivételnek — alig veszi észre 
azokat az Írókat, a kik a magyar nemzet 
jövendőjét épitették. Így szorítja ki lassan 
a nemzet eszményeit az ösztön s igy alapítja 
meg uralmát az önzés. Az emberek egy 
része csupán földi élvezeteket hajszol. Nem 
gondolják meg az ilyenek, hogy az élveze
tek oly bosszúállók: a legtöbbször tönkre 
teszik az ember vagyonát és egészségét.

Nem gondolják meg az ilyenek, hogy a 
nemzetnek erőre és hatalomra van szüksége, 
ntig az élvezetek satnya nemzedéket nevel
nek a honnak. Maga a végzet boezulja meg 
magát azokon a népeken, a melyek a val
láserkölcsi élet gyönyörű virányait élhagyva, 
az élvezetek és testi örömök iszapjában fet- 
rengenek. ? történet logikája kérlelbetlen : 
elvész az a nép, uielV a; erkölcsöt semmibe 
veszi. A nemzetnek támasza, talpköve a 
tiszta erkölcs, mely ha elvész: ..Róma ledől, 
rabigába görnyed**  — mondja balhatatlan 
költőnk, Berzsenyi. A pikáns történeteket 
olvasó fiatalságból rendesen nem jó család
anyák és családapák származnak. I la pedig 
a családiasság terén, mely a magyar nemzet 
régi, büszke hölgyeit és férfiúit oly magas er
kölcsi nívón tartotta, oly fénylő nimbussal vette 
körül — öszbangtalan állapot áll be. hát

Késő.
— lluinoroszk. —

Antalfyék Balaton füreden mulattak. Már túl 
voltak ugyan a mézesheteken, de azért szép, hol 
dog, gondtalan párocskaként, élték napjaikat, és 
most is vidáman nézték a vidéket az ízlésesen 
berendezett szobából. .

A menyecske ugyancsak szemrevaló teremtés 
volt világos pongyolában; a fürdéstől még nedves 
szőke haját a hintaszék párnájához támasztotta; 
levelet tartott kezében.

— Szegény < >szkár, sóhajtott fel, férjének 
nyújtva a levelet.

— Oszkár szegény ? Azt hiszem, van miből 
élnie.

— De nem él, csak tengődik. Mi az élet 
háziasság nélkül ? Sajnálom őt, ép úgy, mint Ala
dár barátját.

— Édes Irén, nagyon is tragikusan nézed a 
dolgot. Ha a két fiú nősülni akarna, hát meglő 
hetné. A mennyire én tudom. Európa egyes részé 
bon még vannak anyák, kik örömest adnák férj 
hez eladó leányaikat.

— (’sak gunyolójál!
— Oszkár és Aladár egyik másikát majd 

megszabadítja a zavarától.
— (>h, ha házasodnak, azok szerelem nélküli 

házasságok lennének, pedig mindkettő azt mondta, 
hogy szerviem nélkül sohasem házasodnék.

— L’gy?
— Bevallották nekem, hogy csak egy nő

HIRDETÉSEKET a kiadóhivatal, valamint a< öaasaa jű- 
hirü hirdetési irodák fölvesznek

Nyllt tér koraakl.t 20 kr. HlrdetM dijak Móra aratkkMk.

ilyenkor pusztul a vagyon, egészség — 
pusztul a nemzet. Az állandóan, pikáns re
gényeket olvasó hölgyek elregénvwedr.ek. 
Ók is úgy gondolkoznak, eselekesznek, úgy 
élnek majd, mint az egyes regények sze
replői.

A beteges gondolkozást!, ideges regény
írók sokszor alanyositják magával a regény 
tárgyával a saját beteges világnézetüket. 
Ha azt a beteges világnézetet — Quo semel 
est imbuta recens, servabit odoréin testa 
din. (Horatius) — a regény olvasó kisasz- 
szonyok elsajátítják, bizony meg nem kö
szönik ezt majd a regényíróknak a boldog
talan férjurak. Egyébiránt a figyermekek 
erősebb természete is sokat módosul a re
gények olvasása folytán. Azért bizony meg
válogathatná az arany fiatalság azokat a 
könyveket, a melyeket elolvasni akar, de 
meg a szülőknek is törődni kellene azzal, 
hogy csemetéik milyen irányú könyveket 
olvasnak ?

Különösen a nőket akarnám emanci
pálni, a rossz könyvek olvasása és a változó 
divat alól s ez volna a valódi nőemancipáció. 
Hisz a nők a tudomány, művészet, ipar stb. 
egyes ágait oly ügyesen és szakavatottan 
kezelik és művelhetnék, mint a férfiak. Hol 
van az az idő, a mikor még latin nyelven 
konvergáltak hölgyeink ? Hová lett az az 
idő. amikor egv női díszruha női ivadékról 
női ivadékra szállott át a családban ? . . . 
A viszonyok megváltoztak, az emberek el
feledték az ősök egyszerűségét mindenben. 
Pedig az anyaflild most sem terem többet, 
mint régen. A nagyúri tonnák pedig nin
csenek alkalmasabb terjesztői azoknál a 
regényeknél, melyek aprólékosan leírják a

van a világon, a kinek kezét szivük vérével is 
kivívták volna . . .

— És azt neked mondták?
— Nekem.
— Együtt?
— Dehogy ! Külön külön.
— Miért nem vívták hát ki azt a kezet ?
— Késő volt.
— Késő ?
— Az ám ! Az a nő már nem volt szabad. 

Különös, hogy egy és ugyanazért a hölgyért 
epekedtok.

— Ki lehet az a csoda hölgy. Ismerem ?
— Meglehet.
— Nagyon kiváncsi vagyok.
— Az a csoda hölgy most a tied.
— Micsoda?! Hahaha.’ Most már értem! 

Aladár és Oszkár esktidöztek, hogy nőül vettek 
volna, hogy ha még szabad lettél volna. Jeles fir
mák! Elhasznált, de mindig hatásos bókkal próbál
koztak.

— Bók?
— Persze! Mi más lehetne?
— Mi más ? Valóban lehetetlennek tartod, 

hogy barátaid szeretetreméltónak találjanak?
— Szeretetreméltónak ? Oh, azt igen. De nőül 

venni ?! Az egész más. Megcsontosodott agglegé
nyek azok a fiuk. Jobb szeretik persze, ha valami 
vén gazdasszony helyett csinos kis menyecske 
szolgál fel nekik teával, de azt is jobb szeretik, 
ha az a menyecske nem a saját feleségük. Szere
tik a tüzhélyel, de azt, a melyet bármikor el
hagyhatnak úgy, hogy ne kelljen félniük kukli- 
prédikációktól.

Lapunk mai száma 6 oldalra terjed.
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nagyazerll budoárokat, szalonokat a a butrok 
ékességét, az öltözetek fényét annyira ma
gasztalják. Tudjuk: mire vezet a rósz köny
vek olvasása. A köznépnek nem sokat kellett 
olvasnia a szoczializmus iratait, hogy maga 
is szoczialistává váljék. A miiveit ifjaknak 
sem sokat kell olvasni a ledér irányú köny
veket, hogy észrevétlenül akklimatizálják a 
ferde depravált irányt. Azért é helyen is 
méltó dicsérettel kell adóznunk a vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter urnák, a ki legtöbb 
beszédjében hangsúlyozza és hivatalos leiratai
ban annyira ajánlja a valláserkölcsi nevelést. 
Hisz a nevelés minden baj panaceája s az 
ország palládiuma. A ledér irányú könyvek 
olvasása pedig ellenkezik ezzel a nevelési 
elvvel.

Máthé Miklós, 
lantomén g. kath. lelket.

Gazdasági szemle.
— Az év története. —

Rideg számok felsorolása nélkül akarunk az 
1898. év gazdasági eseményeiről beszámolni.

Ha végig nézünk az év történetén, sok vi
gasztalót nem találunk, mert egy momentumot sem 
tudunk felsorolni, mely legalább nemileg kárpó 
tolná azokat a csapásokat, a melyeknek az 1898. 
esztendőben ki voltunk téve.

Nézzünk csak sorra az egyes gazdasági ága 
kát.

Az állam háztartás mérlegét még e szomorú 
esztendő sem tudta megbillenteni és igy már ma 
biztosan mondhatjuk, hogy deficzitünk nem lesz. 
Mindazonáltal az állami háztartás mérlegének ada 
taiból is konstatálhatjuk, hogy a jólét az országban 
sülyedőben van. Erre mutat az, hogy a szeszfo 
gyasztás hanyatlóban van és hogy a szegény nép 
még erről az egyetlen élvezeti czikkről is kényte
len volt lemondani. A fogyasztási adók hanyatlását 
azonban bőven pótolta a többi adók illetékek emel
kedése. Ez pedig a gazdákra nézve nem igen vi
gasztaló dolog, mert ha a fogyasztási adók folyton 
terjedő nyomor következtében tovább is hanyatla- 
nak, nagyon kevés reményünk lehet arra, hogy a 
földadót, mely olyan súlyosan nehezedik a gazdára, 
le lehetne szállítani.

A mezőgazdasági eredmények jobbak ugyan, 
min*  a múlt esztendőben, de azért •. iöbblettermés 
nem volt elégsétres arra, hogy a szenvedett hiányt 
pótolja. Egyes vidékeket pedig éppen akkor pusz
títottak el a veszedelmes elleniek, mikor már a 
gazda teljesedve látta reményét. Igaz ugyan, hogy 
a biztositó intézetek némi kárpótlást nyújtottak a 
károkért azoknak a gazdáknak, a kik bizttositva 
voltak, de sajnálattal tapasztaltuk, hogy Magyar 
országban még igen sokan vannak, kik a biztosítás 
eszméjével nem igen tudnak megbarátkozni. A 
gabona árfejlődése nem volt egészen kielégítő. 
Ennek a bajnak pedig leginkább a rossz tarifa 
politikában és főleg az elhibázott vámszerződésekben 
kell keresnünk okát. Ez az oka, hogy liszt kivi 
telünk hanyatlóban van és hogy a világhírű buda
pesti malmoknak üzemredukéziéit kell foganatba 
venniük.

— Valóban ?
Irén kiment az erkélyre ; összeszoritott ajkak 

kai, összevont szemöldökkel állt ott. Keze gyors 
mozdulatain, inelylyel a csipkekendőt gyürögette, 
meglátszott, hogy haragudott Nyilván tartósabb 
duzzogásra készült.

— De édesem, csak nem haragszol? kérdi 
a férj utána sietve.

Semmi válasz.
— Hiszen te vagy a legkívánatosabb asz 

szonyka az egész világon, de az a két agglegény 
csak bókolt. Hidd meg . . .

Semmi válasz.
— No már mégis különös, hogy ilyesmi miatt 

összeveszünk . . . Mondom, hogy nem akartalak 
megbántani, de a mi igaz, az igaz.

Semmi válasz.
— No várj csak, be fogom bizonyítani, 

mondja hirtelen a férj, kinek ajkán furfangos 
mosoly jetent meg.

Azzal lesietett a lépcsőn a kertbe, onnan 
az utcára.

— Rezsői Hová mész? Rezső! kiált fel a 
menyecske, de hasztalan.

A férj tovább sietett.
•

Csak két óra múlva jött vissza. Gyöngéden 
intett Irén felé, a ki epedve várta már. l'jságla 
pót tartott kezében.

— Olvasd! szólt és átadta az újságot nejé
nek.

Irén olvasott:

A szép fejlődésnek indult magyar ipar is 
pang. Világosan meglátszik külkereskedelmi mér
legünk hanyatlásán, hogy iparczikkeinket ki nem 
viszik, de az iparczikkek behozatala ijesztően 
emelkedik. Kiviteli piaczainkról kiszorít bennünket 
a szomszéd Ausztria és a mi piaczainkat is el
árasztják a vámmentesen idehozott osztrák ipar
czikkek.

Mindaddig tehát, mig önnálló vámterületünk 
nem lesz és hazai iparunkat megvédeni nem tud
juk, addig a magyar ipar fellendülésére nem szá
míthatunk. Elismerik azt mindenfelé, tudja ezt 
mindenki, de a bajon nem segíthetünk, mert a 
diktáló szerepet vivő Ausztria másképpen akarja. 
Iparvállalataink közül csakis nehány vasgyár ért 
el nagyobb eredményeket, mert Budapesten igen 
sok volt az építkezés, de mert immár az építőipar 
is pangásnak indult, nagyon valószínű, hogy ez az 
egyetlen boldoguló iparág és fejlődése is megakad.

A kereskedelem bajai szintén egyre szaporod
nak. A hitelt megingatták a sok fizetési zavarok 
és a folyton dráguló pénz is hatalmas gátakat ve
tett a kereskedelem fejlődése elé.

Pénzügyi viszonyainkról jót nem mondhatunk. 
Bankjaink és pénzintézeteink csak nagy erőlködés
sel fizetnek majd a múlt évihez hasonló osztalékot 
és ezt is csak úgy érhették el, hogy a kereske
delemhez szükséges tőke árát egyre emelték. 
Különösen rosszul állanak a különféle jelzáloginté
zetek, melyeknek nagyon sok üzletről le kellett 
mondaniuk, mert külföldön nem igen lehetett a 
zálogleveleket elhelyezni. E tekintetben sok szem
rehányást érhet néhány vidéki pénztárt is, melyek 
úgy látszik teljesen megfeledkeztek hivatásukról 
és olyan üzletekbe bocsátkoztak, a melyek a ta 
karékpénztár eszméjével homlokegyenest ellentét 
ben vannak. Hogy tehát a:, ilyen intézetek ezentúl 
ne kompromittálhassák külföldi hitelünket, nagyon 
is helyén lenne, ha a kormány lényegesen meg 
szigorítaná azt a törvényt: mely a záloglevelek 
kibocsátását szabályozza.

Tisztelt olvasóinkhoz!
N e g y e d i k évfolyamát kezdi meg lapunk. 

Rövid pályafutása alatt minden szerénység mellett 
is elmondhatjuk, hogy városunk és felső Zemplén 
vidékének a közérdeket szivén viselő tényezők 
sorába lépett.

Az alap, melyen lapunk nyugszik, nem is 
annyira üzleti, mint közérdekű, és mi a közérdek 
rovásál a soha sem fogunk magánérdek szolgála
tába szegődni. Önzetlenül és becsületesen fogjuk a 
közügyét szolgálni és soha más, re’’t az igazság 
keresés,, nem Tog bémiunkőt vezérelni.

Ennek hangoztatása mellett kérjük t. olvasó
inkat. pártolják lapunkat s tekintsék azt olyannak, 
a mely önzetlenül szolgálja őket. Munkálkodásunk
ban buzgók leszünk ; figyelmünk kiterjed a köz
ügyek minden ágára. Bárhonnan jön : a mi jó, azt 
dicsérjük ; a mi rósz, azt hibáztatjuk ; a mi tisz
tességtelen, hazafiat lan, azt kárhoztatjuk.

Ez a mi programmunk.
Elő fi-irtási árak:

Egész érre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt.
Szíves támogatást kér

A Felső-Zemplén**  kiadóhivatala.

„Ma reggel borzasztó szerencsétlenség történt 
Füreden. Antalfy Rezső, közéletünk e derék, ki
váló tagja, ki a múlt héten érkezett ide bájos 
nejével . . .“

— Köszönd meg! szólt közbe a férj.
Irén tovább olvasott:
„ . . . fürdés -közben nagyon is messzire 

merészkedett, görcs fogta el, és mielőtt segítségére 
jöhettek volna, a vizbefult. Szép és fiatal özvegye 
siratja.*

A menyecske rémülten fi kiköltött:
— Mit jelent ez ? kérdi zokogva.
— No ne sírj, hiszen láthatod, hogy a szép 

és fiatal özvegy férjecskéje itt áll ép és egész 
ségesen.

— Édes! Édes! zokog Irén és átöleli férje 
nyakát. Micsoda gonosz ember találhatta ki ezt 
a kacsát

— Én.
— Te ? !
— Oh, csak a helyi lap három példányába 

került ez a hir. A szerkesztő jó barátom; meg
tette a kedvemért. Egyik példányt megtartjuk.

— Es a másik kettő?
— Oszkárnak és Aladárnak jut.
— Miért akarsz rájuk ijeszteni ? Szegények, 

legalább ide fognak sietni.
— Úgy is ide Ígérkeztek; legalább sietni 

fognak.
— Es hogy mented majd ki magadat előt

tük ?
— Ez az én gondom lesz.

VEGYES HÍREK.
— Boldog uj évet kívánunk lapunk t. 

olvasóinak és munkatársainak.
— Kinövésé*.  A közoktatásügyi miniszter 

a sztrajnyáni állami iskolához, a régebben kineve
zett, de állomását el nem foglalt tauitónő helyébe 
Hordossy Irma oki. tanítónőt novezte ki.

— Alaptőke felemelés. Mint értesülünk, 
a „Nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank*  kebe 
lében az alaptőke felemelése czóljából uj részvé
nyek kibocsátása van tervbe véve.

— Korcsmák szaporodása. Azuj szesz 
forgalmi törvény életbeléptetése folytán a s.-a.- 
uj helyi m. kir. pénzügy igazgatóság két uj korcsmát 
engedélyezett a fogyasztási adó bérlőknek, kik az 
egyiket Sntrajnyánban, a másikat az alsó ulczában 
nyitják meg.

— A nagymihályi sör fős de és maláta 
gyárban e napokban fejezték be az átalakítási 
munkálatokat. Az uj gyárosok óriási befektetések 
árán renoválták a sörfőzdét, mely ma már felső 
Magyarország egyik virágzó ipartelepe, amely képes 
bármelyik modern gyárral a versenyt felvenni.

— Nőegyleti hangverseny. A nagy 
mihályi izr. nőegylet 1899. évi január hó 14-én 
alaptőkéje gyarapítására hanversenynyel egybekö
tött tánezvigalmat rendez. Mint a műsorból látjuk, 
az előadás eléggé változatos lesz s tekintve, hogy 
a hangverseny iránt már most nagy az érdeklődés, 
bízvást lehet szép sikert várni. A nőegylet külön
ben megérdemli a támogatást, miután nemes fel
adatának igen szépen felel meg és a lefolyt évben 
is mintegy 800 frtot fordított jótékony czélra. A 
műsor a következő : 1.) „La G rangé" ária a Hu
nyadi ez. operából. Énekli: Hódy Ella kisasszouy 
drámai énekesnő, a debreczeni színház tagja. —- 
Zongorán kiséri: Valkovszky Béláné úrnő. 2.) A 
krakéler. Monológ Ábrányi Emiltől. Előadja : Fás 
József ur. 3.) Népdalok. Előadja zongorán : Val
kovszky Béláné úrnő és hegedűn : Sztankó Elemér 
ur. 4.) „Santuzza*  ária a Gavalléria Rusticánából. 
Magyar népdalok. Énekli : lilidy Ella kisasszony. 
Zongorán kiséri: Valkovszky Béláné úrnő. Ezt kö
veti : Táncz.

V&oáiZut. A gróf •Sztc’éay tHada’om 
rengetegeiben deczember hó 27-én ritka szép két 
vadkan került az ott vadászó Sinkovec főerdész és 
liartus Sándor zsákmányául. Ezek egyike csak a 
negyedik golyó által találva esett áldozatul és 
200 kilogrammot nyom.

— Korcsolyázás. A korcsolyázók nagy 
örömére a Labocz befagyott és Karácsony másod
napján már szép társaságot leheteti látni a jégen. 
Kár hogy az ezen sportot űzök ez idén nem gon
doskodnak a hid alatti jég tisztán (állásáról, ez 
lenne ugyanis a legalkalmasabb hely n korcsolyá
zásra. Hát a „korcsoly a-egy let*  hol késik az éji 
homályban ? !

Három nap inult el.
Anlalfyék kibékültek ugyan, de a menyecske 

feltűnően hallgatag volt. Néha néha odaszóll férjé
nek :

— Még sem járja, hogy barátaidat, a kik 
hosszabb utazásra indultak, ideszalajtod.

— Csak no féltsd őket.
— Legalább bérelj ki számukra m> gfi lelő 

lakást.
— Arra is ráérünk.
Újabb huszonnégy óra múlt el.
Az étkezőben négy személyre terített asztal 

várakozott. Pezsgős poharak sem hiányoztak.
— A hajó alighanem elkésett! mondja Irén, 

kitekintve az ablakon.
— De bizony már láttáin elvonulni az érke

zett utasokat.
— Szegény Oszkár! Szegény Aladár! Isten 

tudja, mi tartóztatta őket.
A levélhorbó lépett be.
— Ah, Oszkártól! kiált Irén; feltépi a borí

tékot, aztán felolvassa a levelet:
Igen tisztelt Asszonyom !

Mint villám a derült égből, úgy csapott le 
reám az iszonyú hir. Elkésve érkezett hozzám 
a „Balatonfüredi Harsona*  száma, melyet valaki 
nekem beküldött. Már koszorút sem küldhettem 
feledhetetlen barátom ravatalára. Természetesen 
első gondolatom az volt, hogy önhöz siessek, de 
a világ, a gonosz világ az ily lépést, bár a 
leghívebb barátság sugalmazná ia, balul magya
rázna. Oh, ha egészen önálló, független lennék, 
da<‘oltam volna a gonosz nyelvekkel, de anyám 

Folytatása a mellékleten. 



utak bérleti-gyeihez a jövő ávr- két fénykép szük
séges, amelyek egyike az államvasutaknál me«- 
őriztetik. Miután ez a körülmény a bérletjegy 
tulajdonosok előtt ismeretlen, ez utón figyelmez
tetjük a nagy számban beérkező megrendelések 
küldőit azzal a további megjegyzéssel, hogy mind 
két fénykép a tulajdonos által azok hátoldalán 
sajátkezűié# aláírandó.

~ Felhívjuk t. olvasóink figyelmét Kanitz 
Ödön balassagyarmati gyógyszerész Antiealm. 
hajkihullás, fejkorpa, kopaszodás elleni szer hirde
tésére.

IRODALOM.
, Nagy Képen Világtörténet ne

gyedik füzetében az ős egyiptom történetének foly
tatását kapjuk a thebaei korszakból; ezt követi 
a kulturális állapot vázlata és ugyancsak ebben a 
füzetben kezdődik meg az emberiség bölcsőjéről 
fönmaradt hagyományok elbeszélése. Az esetné 
,*y ck szintere is változik. Afrikából átmegyünk 
Ázsiába, Ázsiának ama vidékére, a hova a bibliai 
hagyomány a páradicsomot és fajunk előállását 
helyezte. Azok a hagyományok, a melyeket Khal- 
deáról a Képes \ ilágtorténet szóban forgó negye 
dik füzete elbeszél, régibbek a bib’ia hagyomá 
nyalnál. Ez ősrégi hagyományok minket tnagya 
rókát kivált abból a szempontból érdekelhetnek, 
hogy a szkythákról tanítanak, a kik .a legrégib
bek az emberek közöttu. A mi őstörténetünk össze 
foly a skythiák történetével. Természetes, hogy a 
roppant távolság és a hiteles emlékek hézagos 
volta miatt a skythák mesés földjéről, mesés faja 
ról pozitív dolgot igen keveset tudhatunk. Az 
ősmondák is csupán annyit tartottak főn. hogy a 
legelső hóditó nemzetek föllépése, tehát a legrégibb 
őskori államok megalakulása előtt, másfél ezt r 
éven át ogész Ázsia a skyithák kezében volt. Ezt 
az érdekes szöveget az apróbb képeken kívül, 
három igen sikerült reprodukczió is illusztrálja.

— Budapesti Napló, az újságírók 
lapja. Az a tizennyolcz magyar újságíró, a ki 
hogy függotlenitse magát minden politikai befolyás 
és minden vállalkozó tőke nyűge 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 év leforgása után a szabad 
elvű magyar közönségnek legkedveltebb újság 
szolgáltatója lett. Magával hozván fényes s jóhirü 
irói neveket, lámulatos szorgalommal és kitartás 
sál gyűjt vén mindennap össze mind azt, a mi e 
szerkesztőség, e lap szabadelvű és föltétlenül, min 
den irányban független politikájának, nemzeti ér
zületének és magas Ízlésének minden huszonnégy 
órában ismétlődő bizonyságot adja: — a Buda
pesti Napló ma már nemcsak keletkezesének tör 
ténetében uj és eredeti, de a közönség szimpátiái 
nak gyors felköltésében eddig nem látott példát 
mutat. Es minden szám arra vall, hogy a Buda
pesti Napló alapitói megérdemlik ezt a támogatást. 
A Budapesti Napló nak friss és megbízható érte 
sülései, lelkes, temperamentumos, komoly, tártál 
más, hatásukban valósággal szenzáczíós politikai 
czikkei, amelyek nyomatékossá teszik a politikai 
súlyra döntő jelentőségű újság véleményét, tárcza- 
rovatának magas irodalmi színvonala, gazdag in
formatív anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, ötle 
tes, változatos, eleven rovatai s mindenrendü köz 
töményeinek 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 szives vi
szony fejlődött ki. Naponkint jelentkezik ez a 
Szerkesztői 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 fel 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 szerkezte, Ábrányi Emil, Balkay 
Béla, Clair Vilmos, Ucrri 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 lelkesedését, öszszes hírlapírói 
kvalitásait viszi a harezba. Hűséges szövetségese 
ebben a külső munkatársak díszes serege, a nn ly- 
bői csak Agai Adolf, Balogh Pál, Beksics Gusztáv, 
Bessenyey Ferencz. Beköti Antal, Eötvös Károly, 
Feszi Géza, Géczy István, dr IlagarA Viktor, 

dr. Halász Ignáez, Kupa Árpád,Lengyel Laura, 
Malonyai Dezső, Munkácsy Kálmán, Szabóné Nogáll 
Janka, Szana Tamás, Szántó Kálmán, Tömörkény 
István és Tutsck 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 tőke 
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 szabadelvüségnek az érdekeit szolgálja : ebben 
a függetlenségben semmihez sem hasonlítható ha
talmas erőforrása van. Olvasóink figyelmét újból 
is felhívjuk a Budapesti Naplóra és' ismételve a 
legmelegebben ajánljuk ezt az újságot olvasásra 
az újdonságok iránt érdeklődőknek és valóságos 
elki épülésükre azoknak, akiknek a magyar hír 

lapirodalom magas színvonalában és magyar írók 
és újságírók hangyaszorgalmában kedvük telik.

CSARNOK.
Egymagám bolyongok . . .

(A Karola-dalokból.)

Egymagám bolyongok
A szürke aszfalton,
Ébren vagyok, járok-kelek, 
De csak mégis alszom.
Alszom és álmodom
Te rólad, egyetlen, 
Aki pedig talán nem is 
Törődöl én velem . . .

Egymagám bolyongok
A szürke aszfalton . ..
Rajta függ a tekintetem 
Egy sötét ablakon.
A Te ablakod az,
Látom, nem vagy otthon ;
Tán valahol zsuron vagytok, 
Azon gondolkodom . . .

Egcmagam bolyongok 
A szürke aszfalton .-.
Nagyon boldogtalan vagyok, 
Boldogtalan nagyon .. ■ 
Miért nem láthatlak ?
Miért vagy most zsuron ?
Hisz’ hogy nem szeretsz ott lenni, 
Azt amúgy is tudom ...

Egymagám bolyongok
A szürke aszfalton . . . 
Gondolatban veled vagyok 
Imádott angyalom . - . 
Ott vagytok a fényes 
Csiliáros teremben, 
Asszonyok, férfiak sokan, 
Lányok csak kevesen . . .

Egymagám bolyongok
A szürke aszfalton . . .
Látom, mint vesz erőt rajtad
A gyötrő unalom ...
Folyik a szapulás,
A nagy világmosás,
De hiába, már hiába, 
Zsurokon ez szokás ...

Egymagám bolyongok
A szürke aszfalton . . .
Szinte hallom, hogyan kacag 
Ott az a sok asszony.
A szóvivő urak
Mondanak ékeket, 
De melyek csak pirulásra 
Kényszerítenek téged.

*

Egymagám bolyongok
Künn a szürke éjben, 
Még az ég sem csillagzott ki
A nagy szürkeségben . . .
Az ablakod sötét,
Nincs kivilágítva. — 
Hej, ha tudnád, mily bánatos 
Aki ezt megírta .. .

fíródy Aladár.

Szerkesztői posta.
3/. 3f. ■ Lasztnmér? Köexönet a küldeményért. Minél 

gyakrabban annál jobb.
-V. «/. (Síinna.) Ajánlatát kössfinette) vüsszSk. A 

tiaztadetpéldányt megindítottuk azon biztos reményben, hogy 
gyakran fogja lapunkat fölkeresni.

MeMarlhymt. (Helyben.) Álnév alatt beküldött köz
leményekre egyáltalán nem reflektálunk.

Üzép leány. (Helyben.) Nem teljesíthetjük kérelmét.
F. Jf. Helyben.) Detektív szerepre <«• házasság köz- 

vetítésre nem vállalkozhatunk.
dió. Alkalom adtán sorát ejtjük. A tisztvletpűldányt 

megindítottuk és szives támogatásáért fogadja előre ie köszö- 
netünket.

II . M. (Homonna.) Mindkét pénzintézet a legnagy«dib 
bizalomnak örvend. Bátran elhelyezheti azok bármelyikébe 
betéteit.

A lap szerkesztéséért felelős a kiadóhivatal.
Kiadóhivatali művezető Láüdal József.

HIRDETÉSEK.
1775. szám

ki 99.

Hirdetmény.
Nagy-Mihály városában 

1899-ik évben megtartandó 

országos vásárok 
napjainak meghatározásáról.

1. Boldogasszony vásár január 30. 31.
2. Virág „ márczius 20. 21.
3. György „ április 24. 25.
4. Antal „ június 12. 13.
5. Nagybolilogassz. „ augusztus 7. 8.
lí. Lukács „ október 9. 10.
7. Karácsonyi „ deezemb. 19. 20.

Nagy-Mihálv, 1898. deez. 15-ik napján.

Tóth Árpád, Sulyovszky István.
v. jegyxő. v. ügyész.

Szladek József.'
v. bíró.

Felhívás!
Az alólirott adószedésre jogosított fél 

a m. kir. kincstárral kötött és a s.-a.-njhelvi 
in. kir. pénzílgyigazgatóság által jóváhagyott 
szerződés értelmében, az 1899., 1900. és
1901. években is Nagy-Mihály és Sztrajnván 
községek területén a bor-italadó és a ltus- 
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 főként az adókö
teles feleknek tudomására hozom.

Egyben tisztelettel felhívom a tisztelt 
borfogyasztó közönséget, hogy borkészleteik 
nek pontos bevallását, habár az már meg
adóztatva lenne is, alólirottnál 1899. évi 
január hó 2-ig annál inkább is el ne mu
lasszák. mert ennek elmulasztása esetén az 
adószedésre jogosított fél törvényadta jo
gával fog eljárni.

Ilercz Józ»ef.

NAPTÁRAK
nagy választékban

LANDESMAN B.
könyvkereskedésében kaphatók.
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Melléklet * „Fel«6-Zemplén“ L ■zimáhot.

— XépviMUi beuámoló. A töke-tere- 
besi kerület országgyűlési képviselője gróf Andrássy 
Tivadarul, hó 30 ín tartotta Gálszécsen beszámoló
ját. A közszeretetben álló nemes grófot az András- 
syak ősi fészkéből a Gálszécs felé vezető Gerenda 
községnél mintegy 300 főből álló lovas bandérium 
a hosszú úri fogatok sora várta s kisérte a beszá 
móló helyére, Gálszécsre. A gróf beszámolóját az 
1500—1600-ra menő választók általános helyeslés 
sel kisérték, képviselőjüknek bizalmat szavazván. 
A beszámolót követő banketten mintegy 200 an 
vettek részt s e helyütt is lelkesülten tüntettek 
szeretett képviselőjük mellett.

— Megszűnt politikai l&p. A „Sáros
megyei Közlöny, cziinii Eperjesen megjelenő politi 
kai és társadalmi hetilap, 17 évi fennállás után, 
mull év végével megszűnt. Szerkesztője s kiadótu
lajdonosa lledvy Bódog a lap utolsó számában köz
zétett búcsúszavában a megszűnés okaiul azt hozza 
fel, hogy egyrészt Sárosmegyében egy minden 
irányban független lap, mely nem tömjénez, nem 
futkos pzubvencziók után, — a kiadó károsodása 
nélkül fenn nem állhat, másrészt azt tapasztalja, hogy 
.a vármegyei ellenzéknek nincs szüksége sajtó 
orgánumra.- „Sárosinegyci Közlöny* * Sáros vár 
megyében az első tisztán magyar nyelven megje
lent lap volt.

— Épületátadái. A felső BodrogszabA- 
lyozási társulatnak Tőke 'Verebesen emelt igazga
tósági és nagyszabású melléképületei, melyek itteni 
derék ipaosaink, Bujdos és Kozma ezég vállalatát 
képezték, e napokban lettek befejezve és a jövő 
hét folyamán fognak a bizottságnak átadatni.

— A ruthének uzsorásainak réme. 
Így nevezték el Bereg és Ugocsa vármegyék te 
rüklén dr. Szabó Bertalant, a beregszászi kir. tör 
vényszék vizsgálóbiróságának fiatal albiró tagját, 
ki fiatal kora daczára páratlan erélvlyel, ritka 
szakértelemmel, de e mellett körültekintő tapinta 
tossággal vezeti a két vármegye területén jelenleg 
a ruthének ellen felmerült uzsoráskodási esetekben 
megkezdett bűnügyi vizsgálatokat. Bereg várme
gyében A.-Vereczkr, a Szolyva és Ilosva környé
kén már múlt hó folyamán befejezte n vezett biró 
a vizsgálatokat ; legközelebb pedig l’gocsában 
folytatta és végezte azokat. Több mint ezer pa 

aszost és tanút hallgatott ki az említett vidéken 
s számos meglepő és elborzasztó uzsoráskodási 
esetre nézve szerzett be hiteles adatokat.

- Meghívó. Az erdőbényei ev. ref. ének
kar 1899. január hó Bán az orgona alap javára az 
ev. ref. iskola helyiségében dallal egybekötött 
tánczmulatságot rendez. Belépti díj tetszés szerint. 
Kezdete este 7 órakor.

— Állami anyakönyvi statiiztika. 
A nagyniihályi anyakönyvi hivatalnál IMIK, évi 
januárból tői deczember 29 ig házasságot kötött: 
57 pár; bejegyeztetetett 273 születési és 212 ha
lálozási eset.

van ! Egy anyám van, és ő kért, hogy ne utaz
zam, ő tanácsolta, hogy az ön érdekében is tar 
tózkodjam . . .

Igen, igen, nagyságos asszonyom, le kell 
mondanom a személyes találkozásról, de lelkileg 
ott vagyok és könyezek fájdalomtelt szívvel. Ilii 
barátja maradok, még ha sohasem találkoznánk 
is többé.

Őszinte tisztelője:
(tszkár.

Percnyi némaság.
Aztán kérdi a férj :
— Beszélt már néked Oszkár valaha az 

anyjáról ?
— Nem . . . nem emlékszem.
— No én sem. Azt hiszem, ebédelhetünk. 
Asztalhoz ültek. A gazdátlan terítékek na 

gyón kellemetlenül hatoltak a menyecskénkre.
De ime, ismét itt a levélhordó. Másik leve 

let hoz.
yságos özv. Antalfynéuak. szól a 

levélhordó.
— Lám. az Aladár cirkalmazott betűi, jegyzi 

meg Rezső.
— Csak olvasd te, szól a menyecske hal 

kan, de szive erősen dobogott.
A férj szép lassan felvágta a borítékot, az 

tán olvasta:
Nagyságos asszonyom !

Szinte lehetetlenségnek tetszik, hogy most 
szavakat találjak. Első gondolatom volt, hogy 
önhöz siessek, de az orvos határozottan megtií 
tolta. Azt mondta, hogy az izgatottság megöl

— Casinói közgyűlés. Folyó hó 27-én 
tartotta a helybeli Casinó évzáró közgyűlését Szír- 
may József elnök távollétében Füzesséry Tamás 
elölülése mellett. — A közgyűlést választmányi 
ülés előzte meg, melyen többek között négy uj 
tag lön fölvéve, kikkel az egylet ma 130 tagot 
számlál, még pedig kültag 32, beltag 98; oly szép 
szám, a milyennel kevés ily provinciális helyen 
fönnálló efajta egylet dicsekedhetik. A közgyűlést, 
elnök, miután a szép számmal egybegyült tagokat 
üdvözli, megnyitja s fölkérte Sulyovszky István 
egyleti igazgatót az alapszabályok értelmében évi 
jelentése előterjesztésére. — Sulyovszky István egv 
leti igazgató a már tőle megszokott hévvel s lendü
letes szavakkal ecseteli az immár távozó, a küszö 
bőn levő eszsendőben, az egylet úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben érdeklő mozzanatait; mi 
dőn elősorolta mindazon czélokat. melyeknek szol 
gálatában az egylet áll, csak örömmel constatálja, 
hogy ezekmk meg is felelt, — kéri a jelenlevőket, 
hogy az egylet tagjai között fennálló barátságos, 
jó viszonyt tartsák tol, ápolják, gondozzák a jövő
ben is; tekintve az anyagiakat megemlíti, hogy egy
letünk sohase állott oly jó lábon a pilis és minussal, 
mint jelenben, kitűnik ez az alábbiakból ; igazgató él
teti Szirmay József elnököt, köszönetét mond a pénz 
tárnok s könyvtárnok fáradhatatlan munkásságuk
ért s végzi évi jelentését. A számvizsgáló bizottság 
jelentéséből kitűnik, hogy a lefolyt év bevétele: 
2016 frt 61 kr.. kiadás pedig: 1840 frt 53 kr s 
igy pénztári maradvány készpénzben 176 frt 08 kr, 
mely összeghez adván a tagdíj hátralékban levő 
222 frt 13 krt. a jövő évre 398 frt 21 kr többlet 
vittetik át. — Közgyűlés Fröhlich Gyula pénztár 
noknak elismeréssel fölmentvényt ad. — A jövő 
évre szóló költségvetés 2030 frt 67 kr bevétellel 
szemben 230 frt 08 kr kiadással állapíttatott meg 
s fogadtatott el. a fentebbi kiadási tételben foglal 
tátik a tekeasztalon még hátralékban levő 150 frt 
tartozás kifizetése, nemkülönben a könyvtár gva 
rapitására szánt 150 frt. A közgyűlés további 
folyatnál, az alapszabály kívánta módon, vagyis 
titkos szavazással, választmányi taggá választatott 
Vas ily János s vál. póttaggá Spiegel Samu. — A 
közgyűlést hirlapárverés követte, melyen a lapok 
jó áron keltek el.

— Leányok önképzőköre. Ungvári e 
napokban alakult meg egy leány-önképzőkör. A 
kör védnökségét Kende Petemé, tiszteletbeli elnök
ségét dr. Virányi Sándorné és Schürger Ferencz 
vállalta el. Ifjúsági elnök 2'abódy Ida. A körbe ed 
dig mintegy 4<• leány iratkozott be. Az „Erzsébet- 
kör czélja a szellemi munkálkodás, irodalmi tevé
kenység. A magunk részéről sok sikert és hosszú 
életet kívánunk e nemes czélu egyesületnek.

— Uj járásbiró Király-Helmeczen. 
A kiály helmeczi járásbírósághoz kinevezett Sté 
pán László klr. járásbiró — mint Iwelzönk írja 
— oda megérkezett és a hivatal vezetését átvette.

hetne. Azonnal Olaszországba kellett utaznom. 
Oh. fájó szívvel teszem, és várom az alkalmat, 
hogy önt ismét láthassam. Sajnos, nem tudom, 
mikor lesz az lehetséges.

Megtört szívvel maradok
igaz barát ja : 

Aladár.
— Szegény, megtört szivü Aladár, gúnyo

lódik Rezső. De azért jó volna tudni, melyik 
szép asszonynál eny rezgeti össze a szivét.

*
Néhány nap múlva újabb levél érkezett: 

Antalfynéuak. Illatos, háromszegletes levélke.
Forrón szeretett barátnőm .'

Hát igaz, a mit Aladártól hallok ? Özvegy 
vagy ?.’ Ah, mily csapás ! Mennyire együtt ér 
zek veled ! Pedig tudod, hogy mézes heteimet 
élem és férjem a világ legjobb embere! Aladár 
sokat beszélt rólad. .ló fiú, de nagyon boldog
talan. Bocsáss meg, ha mostani hangulatodban 
még pletykákkal untatlak, de lásd, a szegény 
Aladárt igazán sajnálom. Kétségbeesve vallotta 
be nekem, hogy csak egy nő van a világon, a 
kit feleségül szeretne, és az én vagyok, de már 
későn jött, hogy megkérjen. Szegény fin!

Milndyt lehet, Budapesten felkereslek! 
Addig is vigasztaljon az ég! Ölül és csókol 

barátnőd 
Notus.«

Nincs tovább.
Pedig még érdekes volna megírni a jó ba

rátok és a szép „özvegy- első találkozását.

— Farsangi mulatság Gálsiéctan. A 
„gálszécsi kath. kör*  1899. évi január hó 22 én, 
a Nemzeti Szállóban műkedvelői színi előadással 
egybekötött farsangi mulatságot rendez. A táncz
mulatságot megelőzőleg a gálszécsi műkedvelői 
fiatalság Margittay Dezső „Cserebogár- cimü 5 fel- 
vonáson népizinmüvét fogja előadni a kővetkező 
szereposztással: Kormai nyug, huszárőrnagy Lu- 
csánszky Mihály, Hon leánya Gajdos Gizella, báró 
Székely, Szarvas Béla, Eszter, Leffelholcz Anna. 
Buzás falusi biró, Sutay János, Borbála neje Koval- 
csik Anna, Bandi fiók Koleszár János, Galambosné 
Jendrék Istvánná, Panna leánya Horváth Gizella, 
Buczkó egyházfi Takács András, Márton fia Sutay 
Gusztáv, kisbiró Koleszár András, inas Jendrek 
András. Jegyek válthatók kizárólag csak a műked
velői előadásra is, mely esetbon az I-ső hely ára 
8() kr., a Il ik hely 50 kr. és a III ik hely 30 kr. 
Színi előadásra és bálra szemelyjegy ára 1 frt, 
család jegy 2 frt, kezdete este 7 órakor. — A 
„gálszécsi kath. kör“ nek erre a mulatságára szí
vesen hívjuk fel olvasóink, különösen pedig Gál
szécs és vidéke közönségének figyelmét. Kivána 
tos lenne, hogy e nemes és szép célt szolgáló kör
nek ez a mulatsága teljes sikert arasson. Hogy 
igy lesz, nem kételkedünk benne.

— Erzsébet lobogó. Az Erdélyi Kárpát 
Egyesület dicsőült Erzsébet királynénk emlékére 
a régi Mária lobogók mintájára Erzsébet-Iobogót 
készit. A költségekhez való hozzájárulásra lelkes 
fölhívásban Magyarország asszonyait kérte fel. 
Minthogy a gyűjtést az egyesület most számba 
kívánja venni, felkéri az ivtartókat, hogy gyűjté
seik eredményét az Erdélyi Kárpát Egyesület 
titkári hivatalának Kolozsvárra beküldeni szíves
kedjenek. Megjegyezzük, hogy a lobogó felavatása 
a Mátyás szobor leleplezése alkalmával a jövő 
évben lesz Kolozsvárt és hogy zászlóanyának 2iu- 
guszta kir. herczegasszonyt kérte fel az egyesület, 
ki remélhetőleg személyesen fogja az első Erzsé- 
b el - lobogót fe 1 a v at n i.

— Felülfizetes. A homonnai izr. filléregy
let által 1898. évi deczember 17 én rendezett mű
kedvelői előadás nyilvános számadásából tévedés
ből kimaradt BoZ/er Mór 2 kor. felülfizetése. — 
Utólagosan felülfizettek még: Neuchloss Marcell 
(Budapest) 10 kor. Zinncr Henrik (S. A. I jaelyU 
10 kor. Halmi Mérné 2 kor., kiknek benső köszö
netét mond az elnökség.

— Harangszentelés. Torontói Erzsébetlak 
rém. kath. hitközsége felejthetetlen Erzsébet ki
rálynénk emlékének megörökítésére temploma szá
mára harangot készíttetett. A harang, mely Szt. 
Erzsébetnek és megboldogult királynénknak mii 
vészi kivitelű dombormű képével van díszítve, 
valamint „Magyarországi Szt. Erzsébet tiszteletére, 
Erzsébet királynénk emlékének 1898. szept. 10.“ 
szövegű felirattal ellátva a „Budapesti szivattvu- 
és gépgyár részvénytársaság, ezelőtt Walser Fe
rencz*  harangöntödéjéből kerüli ki. Torontói Er
zsébetlak hitközség kérelmére főmagasságu Vaszary 
Kolos bíboros herczegprimás ur m. hó (deczember) 
28 án szentelte fel ünnepélyesen a harangot buda
vári palotájában.

-- Tilos keresztnevek. A jogfejlődést 
kiegészítő kényszer ellen kinek volna kifogása ? 
Iskolába /.v// járni, vallásfelekezethez kell tartozni, 
nevet is kell viselni — igen helyesen. De az már 
szinte a nevetségesség határáig való tulságbame- 
nés, a mikor arra kényszeríti az apát a törvény, 
hogy a gyermekének azokból a nevekből válasz
szón csupán, amelyeket kegyesen engedélyez e 
célra az állam. Francíaorazd^ban pedig igy van 
ez. amint annak az apának az esete tanúsítja, akit 
elutasított az anyakönyvvezető azzal a kívánságával, 
hogy gyermeke a Virtane névre hallgasson.

— A \ iviane név nincs közte a 3750 névnek, 
amelyet a XI. év Germinal havának második 
napján hozott törvény engedélyezett.

lény lég létezik ez a törvény a század elejé
ről, azokból az évekből, amelyektől a római szá 
mos jelzőst Napóleon szedte el. Nem revideálták 
azóta es igy van, hogy akkori idők divatja szerint 
talán ma is ilyen neveket ajánl az újszülöttek 
számára :

Bistamone, Corcodéme, Evelpiste, Hor 
midas, Mommolu, Pampharnuce, Modoldono 
borco . . .

Ezeknél mégis csak szebb a Viviane.
^yes k^rletJe£y®k as állam vas

utakon. Mint értesülünk, a magy. kir. államvas



körülbelül 40—50 deka búzaliszthez 
éua, 5 Jer.

Használati utasítás! A liszt a sü
tőporral egyenlően összekeverendő és az ösz- 
szes hozzávalóval tésztává gyuratik; azután 
rögtön a sütőbe teendő, még mielőtt .meg- 
kelni11 hagyjuk. •/, kilo liszthez elegendő 1 
csomag 2 dekagramm,

STELLA vegyészeti gyár

LEDERMANN D.
Budapest, VII., dohány-ütem 81. sí. 

Kapható minden jobb fűszer

kereskedésben.

284. ss.
1898. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a troppaui es. és 
kir. járásbíróság 1898. évi L. H. 943/6. 97/2. számú végzése 
következtében Dr. Gergő Izor Bpesti ügyvéd által képviselt 
Mkhr.-Schlea. Actiengesellschaft für Drahtindustrie Troppau ja
vára Pápai Pál homonnai lakos kereskedő alperes ellen 364 frt 
35 kr. s jár. erejéig 1898. évi auguszt. hó 27-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 500 írtra becsült 
2 drb. csikó lovak nyilvános árverésen eladatnak.

Moly árverésnek a homonnai kir. járásbíróság 1898. évi 
V. 75/7 számú végzése folytán 364 frt 35 kr tőkekövetelés, 
ennek 1897. évi május hó 24-ik napjától számítandó 6%-os 
kamatai és eddig összesen 41 frt 70 krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig Homonnán végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő eszközlésére 1899. évi január hó 10-lk 
napjának délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881 évi LX. L-cz. 107. §-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Homonnán 1889. évi deezember hó 26. napján

Tomory,
kir. bir. végrehajtó.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
t
♦
♦

3udf»oest, Vili., Üllöi-ut 18. szám.

fknmtM, tehát soha mef 
nem ürguló papíron.

Egy-«gy köt*t  *ra  
rendkívül díszes ííítór- 
köttaben, börháttal 4a 

TáMontábHval
• frt.

MM jdtelk mef.

240 főzetben.
Több n»i MDmIUp Mm tesz.

Betenklnt agy fittet fog 
kdsnbocsáttstnl.

Egy-eoy (Osat ára 
80 kr.

A fttntee beátatoedUaeebe- 
kittel Ublkk itelhttenter

i J(agy Képes Vtlágtörténet mejs«rtd«t6:
a) Füzet— ktsrtéshsn heteakinti 30 kros fittetekben 

minden rendes bstsi MnyvtrasnAl.

b) Kötetes kiadásban 13 kötetben, 8 MJAvetl 
o) kötetenkinti utánvéttel bérmentve,
b) havi 1 frt 60 kros részletfizetésre.

*
t laMal a Mfl ri|, MHrt tMMMi laUnaML

* 

képes prospektust 
vagy 

mutatván yfüzetet 
ingyen és bérmentve 

küld a mü kiadóhivatala

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

Képes diszmü a müveit közönség szamara.

ÁlBkSST ANTAL, BOROVSZKY SAMU, F0GARAS8Y ALBERT, GERÉB JÓZSEF, 
GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAT GYULA, MIKA SÁNDOR

k&treműködésével sierkeszti

MARCZALI HENRIK
Mintegy 2500 szövegképpel, 500 mOmelléklettel, 60 színes mOlappal 

50 történeti térképpel, 8500 szövegoldaliul.

5^° /)(agy Képes Világtörténet uéija. ^^21
\ Jelen munkával az első nagy világtörténeti mii Jelenik meg magyar nyelven.
X Tervében, cxéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egyaránt nagy és Jt> CJ
lentűs ez a vállalkozá s.

A magyar tudomány nyújtja a magyar közönségnek az élet könyvét*  a világtörténetet. 
Nemzeti művelődésünkre nézve fontos mozzanat ez.
Egy régi hiány pótlása, egy régi szükség kielégítése, egy régi kötelesség teljesítése.

x Jtagy Képes Világtörténet uiuztricziói.
A Nagy Képes Világtörténet összes illusztrácziói kizárólag egykorú vagy korhű ábrázola 

tok lesznek. Képes mellékletei, történeti térképei, a szöveg közé nyomott rajzokkal és 
irásmásolatukkal a Világtörténet egy olyan kicsinyített históriai múzeumot nyújtanak az előfizető
nek, a minőt a maga valójában lehetetlen beszerezni. Ezek a nagy európai múzeumokból, 
családi és nyilvános könyvtárakból és levéltárakból, építészeti műremekekről egy begyűjt ott s a 
legnagyobb műszaki tökéletességgel reprodukált illuaztrácziók rendkívül emelik a mű becsét, 
az egésznek művészi értéket adnak. ______

Ez a tizenkét kötet a legfényesebb magyar könyvek közé tirlozik.
Ez a tizenkét hatalmas könyv arra való, hogy nemzetünk minden . műveltjének tanítja 

barátja, tanácsadója, minden úri háznak ékessége legyen.
A mű kiadására egyesült két könyvkiadó intézet bizalommal' ajánlja, tehát nagy, 

magyar vállalatát a nagy magyar közönségnek, |

Franklin Társulat
magyar irodalmi intését ás könyvnyomda

Révai Testvérek 
irodalmi ialessl ráasvoaytkraaaág $Előfizető gyiijtaék szíveskedjenek a. kiadóhivatalhoz fordulni.



fejkorpa,
kopaszodás

Kipróbált és csalhatatlan szer
* hajkihullás,

mely teljesen ártalmatlan, a hajat puhítja, nörenz*i 
é» auuak MÓp szint ad.

Gyermekeknél is sikeresen használható *<- 
Probaúveg I korona, Nagy üveg 2 korona. 

5 üreg bérmentTO küldetik.
Főszétköldés: KANITZ ÖDÖN gyógytiriból

BALASSA-GYARMAT
Minden gyórytárban kapható.

ragaszok, stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás!

it
f. _________

ellen az

ANTICALYUS

LANDESMAN B. 

könyvnyomdájában 
(A ..FELSŐ ZEMPLÉN - KIADÓHIVATALA) 

föutcza Nagy-Mihályon föutcza 
felvétetnek mindennemű 

tnVomdai munkál 
és pedig:

körlevelek, levélpapírok és borítékok 
czégnyomással, számlák, táblázatok. 
lakadalmi és báli meghivók. gyászla
pok. -névjegyek, röpiratok.i szaklapok, 
takarékpénztári nyomtatványok, leve
lező-lapok. árjegyzékek, szépirodalmi 
és tudományos müvek, egyházi, isko
lai és uradalmi nyomtatványok, fal

Évek óta kitűnő pótléknak bizonyult a babkávéhoz.. 
szív- és gyomorbajoknál, vérszegénységnél orvosilag ajánlva. 

Legkedveltebb kávéital a családok százezreinél.

Jutányos árak!
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesittetnek.
Nagy raktár a legújabb divatu 

levélpapírokban 
simán és diszitéssel.

Irodai szerek nagy raktára.
■

Jí

NÉVJEGYEK
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AMERIKAI ZSEBÓRÁK.

■ :

I
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Jótállással, hogy a nickel színét nem változ
tatja. szerkezete pontosabb és jobb, mint a 

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

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

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

megtakarító.
— Ára darabonként 3 frt. —

A penge *** csillagos aczélból és a többi 
szei alpaccából vannak.

Egy külön penge hozzá I frt.
Megrendelhető:

POLLAKSÁNDOR 
fbbizományosnal 1

BUDAPEST, V kér. Kálmán-utcza 17.
Gyfljtőknek fi drb után egy ingyen küldetik.
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eljegyzési értesítések, tánczrendek, lakadalmi- és báli meghivók 
a legcsinosa'b'ban. IrészfilixelE 

LANDESMAN B. könyvnyomdájában.
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Gyurócsik Zsófia
HARISNYAKÖTÖ-1NTÉZET

ZST agy.Mlhályon.

\ au szerencsém u n. é. közönség szives tudomására juttatni, miszerint egy

HARISNYAKÖTÖGEP
beszerzése által azon kellemes helyzetben vagyok, mindennemű úri-, női- ég 
gyermek-harisnyák készítését, úgyszintén használt harisnyák javítását, a leg
rövidebb idő alatt jutányosán eszközölni.

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfogásába részesitend,. 
vagyok teljes tisztelettel

G-SnxrócsUE Zsófia.
Munkák felvétetnek GYURÓCSIK GYÖRGY föutczai üzletében.

Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában.
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