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szebkesztöség:
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közlemény intézendő :
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Késiratok nem adatnak viaasa.
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— Nyllt-tér eoronkint 20 kr. — 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.
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Égést évre . . • . 4 fr’-
Fél évre . 2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

iiadóhivital:
Hova ax előtixotésok, hirdetési és nyilttén 

díjak küldendők :
Ieandetman B. könyvnyomdája.

+
Erzsébet királyné

Úgy látszik, hogy nincs foganatja az igazak imájának ?
Hiába dobogja milliók szive : Áldjon meg az Isten ?
Nincs sors, melynek értéke volna, ha milliók ajka rebegi a fohászt: Urunk, tartsd meg öt nekünk !
\ igasztalanul meredünk a sötétbe, melynek nincs más hangja, csak egy fojtott, kinos zokogás, mely ama milliók 

ajkáról, szivéből tör fel.
Igaz hát, hogy a remény csak pára, még akkor is, ha nemzetek lelke szövi ? Igaz hát, hogy a ki a reménybe veti 

bizalmát, fantom után kapott?
Ez hát a bizalom rémitő vége, a bizalomé, melyet a jövőbe vetettünk, s abba az életbe, mely egvszer újra épité 

romba döntött, mi szegény Hazánkat s adott minékünk bölcs, szerető, atyai jóságu királyt . . .
Ez lett a vég . . .
De lehet-e, hogy elvesztettünk, hogy ocsmány bűn köszürülte gyilok ragadott el tőlünk ? Lehet-e, hogy akadt em

ber, teremtett lény, mely megtudta ezt tenni.
Mikor égő szeretettel, s aggódó imádattal lestünk minden hirt Felőled, imádkoztunk Érted, — a mi Nagyasszo

nyunkért, — hogy régen kinzó betegséged vnoja el Rólad az Isten, — talán nem imádkoztunk azért, hogy más baj ne éljen?!
De ki hitte volna, hogy Te, kinek lelke telve gyöngédséggel, jósággal, a kinek nagy, nemes szive felül tudott emel

kedni minden gyülülségen, a ki éreztél ugy, a mint szived érzett s nem ugv, mint a halálosan megsértett családi tanács ha
tározd, ki hitte volna, hogy Te vak bosszú vagy eszeveszett cselszövény áldozata lehess !

Jer, boldog Nagyasszonyunk, vesd ide mi reánk lelki szemeidet, itt látod szeretett néped körében körül rajongott 
fejedelmi hitvesedet, a ki szivében hordva nagy szellemit, kiválasztottak közül való fiának emlékét, most Érted sir.

Ha most végigtekinthet halhatatlan lelkiszemed szép Magyarországodon, láthatod, mint szivéhez voltál nőve, mi 
mély gyász borul most reá, hogy fájdalmában most könyeket ont, miként Te tevéd, mikor az feküdt gyászos ravatalon, mi 
kor az ő Bölcsét sirátád.

Reményünk, ragyogó biztatásunk voltál te nekünk.
Tekints le uj, fényes otthonodból mi reánk. Tekintsd fájdalmunkat, szeretetünk elenyészhetetlen virágait, könyeinket, 

juttass áldásodból minekünk is, a kik most anyátlanul zokogunk.

Erzsébet királynénk szeptember 10 én déli 12 óra 40 porczkor hagyta el Genfben azon fogadót, hol lakott és a gőzhajó állomásra ment. 
Útközben egv ember rávetette magát ö Felségére és erős szúrást ejtett rajta, a királyné összerogyott, azután ismét talpra állt és 

elérte a gőzöst, a hol csakhamar elájult. A hajó kapitánya nem akarta elindítani a hajót, de később ö felsége kíséretének kérésére jelt adott 
az indulásra. A kikötő elhagyása után a hajó megállt és visszatért az állomásra.

A királyné nem tért többé magához.
Hordágyon visszavitték a fogadóba.
A királyné néhány perczczel azután, hogy visszavitték a fogadóba, meghalt. Konstatálták, hogy tőrszurást kapott a szive tájára.
Egv később érkezett hir szerint a királyné kirándulást akart tenni hajón s mikor a hajóba akart lépni, egy munkásembernek sike

rült közelébe tolakodni és tőrrel megszűrte a szive tájékán. Erzsébet királyné vérezve rogyott össze és a megrémült kiséret a hajóra szállította. 
Minthogy a nagy vérveszteség következtében a királyné elvesztette eszméletét, a hajó orvosa szükségesnek látta a sebesült királyasszonynak a 
szállóba való vitelét Hordágyra tették és megindult a szomorú menet a királyné lakása felé. De utközbon a királyné kiszenvedett.

A gyilkos Luccheni párisi születésű olasz anarchista, kit nyomban elfogtak.
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ERZSÉBET, t
Kit sirat e mély gyász? 
Kit gyászol a nemzet? 
Fekete zászlókat 
A szél miért lenget?
Szép magyar Nagyasszony, 
Mi drága bálványunk, 
Erzsébet királyné, 
Érted sir a gyászunk.
Gaz merénylő tőre 
Átjárta szivedet, 
A mely maga volt a 
Jóság és szeretet!
Miért mentél tőlünk
Idegenbe messze?
Mért hoztál ily nagy gyászt 
Erre a nemzetre ?
Mért nem maradtál itt 
Hü gyermekid között? 
Kikhez a .Szeretet" 
Szent lánczával kötött ?
Mi köztünk orgyilkos 
Gaz tőre nem ejt meg, 
Hiszen úgy szerettünk, 
Mint anyját a gyermek ! 
Óh szegény Nagyasszony, 
Mi drága bálványunk, 
Erzsébet királyné, 
Érted sir a gyászunk !
Gyászba borítottad 
Árva nemzetedet, 
Gyászba, sötét gyászba 
Koronás férjedet.

ügy fáj a mi szivünk 
Ezért a királyért, 
Kire a sors annyi, 
Annyi sok csapást mért.
Te jóságos Atyánk, 
Szenvedő királyunk 
Vigasz legyen Néked 
Ez a mi nagy gyászunk .’

Gál György.

Vegyes hírek.
— A vármegye gyásza. Erzsébet királyné 

elhalálozása alkalmából Molnár István főispán a 
következő elnöki körlevelet intézte az összes me
gyei bizottsági tagokhoz: „Elnöki körlevél. A tör
vényhatósági bizottság tisztelt tagjait folyó évi 
•zept. 15 én délelőtt 9 órakor kezdetét veendő 
rendkívüli közgyűlésre meghívom. Ezen közgyűlés 
tárgya: A Királyné O Felségének gyászos elhalá- 
zása alkalmából a vármegye közönsége részéről 
kifejezendő gyásznak és részvétnek, valamint a 
temetésen való képviseltetésnek megállapítása. Ha 
zatias tisztelettel kelt S. A. l’jhely, 1898. szept. 
hó 11-én. Molnár István s. k. főispán."

T A R_C Z A. 

Nászút.
A „Felső-Zemplén" számára irta: 

Heiiuliili József.

A kik még mindig kételkednek az önzetlen 
szerelem létezésében és kétségbe vonják e legma 
gasztosabb emberi érzelem uralmát; szolgáljon 
azoknak bizonyítékot Rajnay Ilka szomorú törté
nete.

Mint a kertész különös gondozásában része
sült üvegházi rózsa, igy nőtt fel Z. vármegyéin k 
ez a legbájosabb hajadona. Szépség, szívjóság és 
kedélyesség összpontosultak benne. Trillázó édes 
csengésű hangjával, könnyed modorával meghódított 
mindenkit már első látásra. Az őt körülrajongó 
ifjonczokkal azonban csak úgy játszott, mint 
macska az egérrel.

A midőn már azt hitte, hogy szive minden
korra •! van fásulva a férti világ iránt, hogy a 
szerelem csak mint fogalom létezik nála, akkor 
ibim*rkedt tt meg Bálint Andor huszárhadnagygyal. 
Egy pár látogatás, egy bálozás és a legbensőbb vi
szony fejlődött ki közöttük. A mar szunnyadni vélt 
érzelmek legnagyobb vehementiával törtek maguk
nak utat. Édes mámoritó érzés fogta el a leány

— A kisasszonynapi búcsú. E napon 
szokott lezajlani városunkban a szokásos búcsú, 
mely alkalommal a rendesnél sokkal élénkebb ké 
pet nyújt a város, mert a közeli falvakból igen 
sokan jönnek be. Az egyes családok házai is meg
telnek vendégekkel és vig mulatozás közt töltik el 
a búcsú napját azon reményben, hogy a jövő kis 
asszony napkor ismét eljön a viszontlátás ideje.

— Temetés. A folyó hó 8-án Fiizessórben 
elhalt id. Fröhlich Gyula temetése 9-én délután 
ment végbe a vidék intelligentiájának igen nagy 
részvétele mellett. Az érczkoporsót számos díszes 
koszorú borította és a csebbi róm. kath. plébános 
által végzett szertartás után a szomszédságban levő 
temetőbe vitték tisztelői a koporsót, hol nörök 
nyugalomra helyeztetett.

— Ellenőrzési szemlék. A nagymihályi 
járásban a következő napokon lesznek megtartva 
az ellenőrzési szemlék: Népfolkelési szemlék okt. 
hó 18 és 19 én Málczán a fürdőhelyiségben; részt 
vesznek a málczai, bánóczi és butkai körjegyzőségek. 
Október 21 és 22 én Nagy Mihályban a városhá
zánál ; résztvesznek a nagy mihályi, nátafalvi, rá
kóczi és füzesséri körjegyzőségek. Honvéd szemlék 
okt. hó 12 én Nagy-Mihályon; résztvesznek a fü 
zesséri, bánóczi, málczai és butkai körjegyzőségek ; 
okt. 12 én a nagy mihályi, rákóczi és nátafalvi 
körjegyzőségek.

— Tüzek. Az utóbbi napokban ismét kiju
tott a tiizekből. 9 én reggel Sztrajnyánban a dr 
IVszperényí József által bérben birt ház a hátulsó 
szomszéd felől kigyuladl és teljesen leégett; ugyan 
akkor leégett még mellette másik három ház is a 
melléképületekkel együtt. Ugyan az nap délután 
az alsó utczán levő liutkorszki testvérek portáján 
gyuládt ki egy nagy csűr, mely tele volt takar
mánnyal és szintén egészen leégett. Szombaton 
éjjel pedig ismét Sztrajnyánban volt tűz, mely 
elkalommal a pénteken leégett házak közvetlen 
szomszédságában égett le két ház a melléképüle
tekkel együtt. Szóval az elmúlt hét nagyon tüzes volt.

— Elvetemült bitangok. Hogy némely 
ember milyen vadállati cselekedetre is képes, iga
zolja a következő eset. E hó 8-án a nagymihályi 
uradalomhoz tartozó rubánczi majornál Karlyik 
János nevű uradalmi cseléd lefeküdt egy árnyékos 
fa tövéhez és édes álomba merült. E közben arra 
ment több izbugyai suhancz és a mikor látták, 
hogy a szegény ember alszik, közülök egy, kinél 
vastag és súlyos bot volt, oda ment hozzá és min
den tétovázás nélkül teljes erővel úgy sújtotta főbe 
a szerencsétlen embert, hogy élethalál között kel 
let beszállítani a helybeli közkórházba, hol ápolják.

— Felterjesztés kitüntetésre. Egy bizal
mas körben merült fel az az eszme, hogy váró 
sunknak immár 35 év óta működő bírája: Szladek 
József, méltó lenne arra, hogy felsőbb kitüntetés
ben részesüljön. Az eszme mindenütt rokonszenvre 
talál és ha tényleg meg fog történni a felterjesztés 
úgy bizonyára meg is lesz az eredménye, mert 
35 év, mióta az öreg szolgál, nagyon nagy idő.

egész valóját, szeretett és önzetlen szűzies szerelme 
viszonzásra talált.

Megfeledkeztek azonban azon tátongó űrről, 
mely közöttük lebegett: — .a kauezió."

Az öreg Rajnay azon emberekhez tartozott, 
a kik munkálatlansággal, folytonos dőzsöléssel, 
kártyázással töltik idejüket s ha elfogy a pénz 
mágnás mivoltukra támaszkodva, adósság csinálással 
folytatják a megkezdett életmódot. Már egészen a 
tönk szélén állott, birtokában legfeljebb csak neje 
tói lettéiről szóló kifizetetlen számlái voltak s pasz- 
szivái jóval meghaladták az activákat.

Arra alapította spekulálóját a gazdag pénz
üzér lovag Garay Kázmér, a ki Ilkának legszen
vedélyesebb imádóihoz tartozott; de a leány részéről 
csak megvetésben részesült. Az üzleti élet ezerféle 
szeszélyeit megszokott gazdag bankár nem adta 
fel a harezot. Látta ugyan, hogy mennyire vonzó
dik a leány Bálint Andorhoz, azonban ismerte 
Rajnay finnneziális állapotát és igy tudta, hogy e 
házasságból nem lehet semmi sem. Amellett, hogy 
az öreg nyakig úszott már nála adósságban, nejét 
maga elhalmozta a legszebb ajándékokkal.

Nem mulasztott el egy alkalmat sem, hogy 
az egész családot maga irányában lekötelezze igy 
toriéul aztán, hogy Ilka látva szüleinek egyetlen 
vágyait, feláldozta lelki nyugalmát, boldogságát s

— A butkai kbriegyxóaég gyáa»a. A 
mikor futó hírként terjedt el az n borzasztó bir, 
hogy szeretett királynénkat meggyilkolta egy el
vetemült gazember, a butkai körjegyző saját fele 
tőségére rendelt 30 drb. gyászlobogót és a körhöz 
tartozó községekben megfelelő helyeken kitUzette 
azokat. Igen szép tett, mely dicséri Szoták István 
körjegyzőt.

— Helyettesítés. A vármegye alispánja a 
Jelenek Gyula szolgabiró hosszabb időt igénybe 
vevő szembetegsége folytán a szolgabirói hivatal
hoz helyettesül Kálndsi Károly vármegyei Írnokot 
rendelte ki.

— Járási állatorvosok. Ungvármegye 
törvényhatósági bizottsága, a felmerült szükséghez 
képest, két járási állatorvosi állást fog szervezni. A 
járási állatorvosok évi fizetése 300—300, — úti 
átalánya 200—200 frt lesz.

- Nem lesz többé becsengetés. Mennyi 
gyermekkori romantika fűződik az iskolai Csenge- 
tyükhöz. Ha a szavát halljuk, most is erőt vesz 
rajtunk az az érzés, mely még palatáblás kisdiák 
korunkban elfogott. Hogy siettünk, ha az utczán 
hallottuk a hivó csengetyüszót s milyen zajos öröm
mel üdvözöltük, ha az előadás végén haza eresz
tett bennünket. Most már mindennek vége. A vil
lamosság, a rideg, a poézist kiölő villamosság, az 
iskolába is betolakodott már és kiszorította azt az 
ékes szavú csengőt. Az iskolában, a most beállt 
tanévvel leszerelik az iskolai csengetyüket és he
lyettük villamos ébresztőket alkalmaznak. A szolga 
megnyom a kellő időben egy gombot s minden 
osztályban egyszerre fog jelt adni az ébresztő.

— Az elöljáróság figyelmébe. Egy al
kalommal a nyáron igen nagy vihar volt, mely a 
többek között a Török uteza egyetlenegy utczai 
lámpáját is oszlopostól együtt kidöntötte. Ez elvi
tetett a városházához és ott hever anélkül, hogy 
valakinek eszébe jutna rendbehozatni és felállíttatni. 
Igaz, hogy egy lámpa kevés egy utczára, de ha 
már többet nem lehet felállítani, legalább a meg
levőtől se fosszák meg az uteza lakosságát..

Kinevezés. Tasnády Dezső, nehány év előtt 
ungvári ügyvéd, jelenleg kassai h. közjegyző, 
Lőcsére kir. közjegyzővé neveztetett ki.

— A mulatság vége. Tavarnán Ruszinkó 
.Jánosné a korcsmában mulatozó férjét és fiát haza 
hívta. Ez oly dühbe hozta Ruszinkó egyik szintén 
pálinkázó czimboráját, Duda Jánost, hogy egy’ li 
teres üveget úgy vágott a szegény asszony fejéhez, 
hogy legott összeesett. A menekülő Dudát ezért Ru
szinkó és fia üldözőbe vették, de vesztökre, mert 
Duda több társával Ruszinkóra tört és fejszével 
agyon ütötték. Dudáséin menekült ép üsttel, mert 
az iQu Ruszinkó fején oly nagy sebet ejtett, hogy 
életben maradásán kételkednek. A csendőrség a 
tetteseket elfogta.

— Esküvő. Tahy Béla ubrezsi körjegyző 
e hó 15-én tartja esküvőjét az Ubrezsre postames 
ternővé kinevezett Pogány Saroltával a szepesme- 
gyei Nagy Lipniken.

hideg közönnyel, de fájdalmas lemondással adta 
kezét a kiálhatallan bankárnak.

A hadnagy tudta, hogy Ilka csak őt szereti, 
tudta azt is, mi készteti őt az eljegyzésre, nem 
vádolta s mivel hogy vele többé neiu találkozhatott, 
levélileg búcsúzott el tőle. Sok szerencsét és mind 
azt a boldogságot, kívánta neki melyet a sors tőle 
megtagadott. Levélben arra kérte, hogy tartsa meg 
emlékezetében s néha néha imádkozzék érte, viszont 
Ígérve kedvesének, hogy szive utolsó dobbanásáig 
öt szeretni meg nem szűnik, — aztán elutazott. Leg
jobb barátai sem tudták hová — csak kedvese szi
vét gyötörte a ki nos sejtet* in.

Ez idő szerint mintha teljesen elvesztette volna 
a szép menyasszony régi jó kedélyét, vig dalában 
nem gyönyörködhettek többé a szomszédok, csak 
dalolt s akkor is oly szomorúan, mintha szivének 
egész keservét akarta volna dalába önteni.

Azonban IlkajószivÜ gyerünk volt, szerette 
szüleit s azon tudat, hogy e házasság által őket 
boldogokká teheti, erőt adott neki a lemondáshoz. 
Önző szülei nem tudták azt, mily áldozatra kész
tetik bájos gyermeküket, a bankár házában ural
kodó csillogó fény elkápráztatta őket, előre örültek 
a pompának, melyben gyermekük révén ők is élni 
fognak.

Ilka szülei előtt titkolta elégedetlenségét, látva
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— Eljegyzés. Városunk egyik közkedvelt- 
ségü gyakorló orvosa: Dr. Pogány Gerö, folyó 1,,', 
8-án jegyezte el Erdély-Kalotaszeg legbájosabb leá
nyát : a szellemdus és kedves esikcsatószegi Csald 
Ottikát.

— Vngvármegye 1899. évi előirány
zata. Ungvármegye jövő évi költségelőirányzata 
a következőleg állapíttatott meg: A) &iiá»é7kt.Tiszt 
viselő-, segéd és kezelőszemélyzet fizetése és lak
pénze 61,229---. Szolgaszemélyzet bére és lakpénze 
3690-—. Szolgaszemélyzet ruházata és lótartási 
átalánya 1112'—. Hivatalos helyiségek és fogházak 
bére 502-—. Irodai szükségletek 4594-72. Napi- 
dijak és útiköltségek 4000-—. Épületek fentartása 
805-—. Egyéb rendszeresített kia.lások 48066. 
Rabtartási költségek 40 —. Előre nem látott kia
dások 750'—. Székház epitési, esetleg házipénzt, 
tartalék alapra 1144-—. Összesen: 78,340'38. B) 
Fedezet. Állami javadalmazás 72,910-—. Ingatlanok 
jövedelme 798’—. Alapok járuléka 2038—. Ősz- 
szesen : 75,726. A szükséglet a fedezetnél tehát 
2614 frt 38 krral több.

— A forró lekvárba esett e hó 7-én, a 
karcsavai uradalom kömivesének í> éves leánygyer
meke. A szerencsétlen gyermeket, aki arczczal 
esett be az üstbe, az ott dolgozó napszámos azon
nal kimentette, azonban iszonyú kinok között 24 
óra alatt elhalt.

— Halottak napjának jubileuma. Az 
idén, november 2-án lesz 900 éve, hogy a halottak 
emlékének külön nap szenteltetett. A halottak ün
nepe Odilo benczés apátnak köszöni létrejöttét, aki 
998-ban a Cluiiy apátságban elrendelte, hogy éven
ként november 2-án a halottak emlékének áldoz
zanak az élők. A 900 ik évforduló alkalmával az 
idei halottak-napját több helyütt a kegyelet és áj- 
tatosság különös tényeivel készülnek megülni, igy 
első sorban is Rómában, hol e czélból a benczés- 
rend prímásnak Don Hildebrand d‘ Hemptinnenek 
elnöklete alatt már bizottság is alakult, hogy meg
felelő ünnepi programmot állítson össze és hozzon 
nyilvánosságra.

— 200 kimustrált szolgálati ló fog 
október 8 án és a következő napokon Kassán kész
pénzfizetés mellett eladatni. Az eladas az ujvásár- 
téren (a közvágóhíd szomszédságában) fog meg
történni s naponta 8 órakor veszi kezdetét.

Negyedik gyógyszertár Vngváron. Ku
lin Géza a budapesti vereskereszt-kórház gyógysze
része, Ungváron felállítandó negyedik gyógyszertár 
< ngedélyezéseért kérvényt adott be a belügyminisz
terhez.

— Könnyelműség. Első sorban a hatóság 
részéröl minősíthető könnyelműségnek az az eljá
rás, mely szerint az egyes kereskedőknek megen
gedik, hogy az udvarban és különösen a kertekben 
30—40 hordó petróleumot tartsanak. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a petróleummal való bánás mih 
nagy óvatosságot és elövigyázatot igenyel és ha 
továbbá figyelembe vesszük meg azt a körülményt 
is, hogy nálunk a tüzesetek felette gyakoriak es 

azok örömét, néha-néha megosztozni is látszott ab
ban, mosolygott, midőn szillei s irigykedő barátnői 
neki a reá váró szép jövőt ecsetelték, de midőn 
esténként kis szobájában egyedül volt, kótsegbeesve 
könyörgött az ég lírához, hogy szabadítsa meg őt 
iszonyú fájdalmaitól. Teher volt már reá nézve az elet, 
melyben pedig még nem rég annyi élvezetet talált.

Tömérdek nászvendég sereglett össze az es
küvőre, mind vidám arczczal gratulált a halvány 
menyasszonynak, ő azonban az üd>ki'ánato ia, 
csak mozgatta ajkait, szólni nem tudott, ny >e. 
lebilincselte a kinos fájdalom.

Midőn szüleitől elbúcsúzott és nászutjára menve 
a szép ara a cupéba szállt, elszorult szive. Eri t 
lenül omlott a kocsi párnáira, megeredt könnyeinek 
zápora, elrémült azon gondolattól, hogy most mar 
egyedül kell majd lennie azon emberrel, kit nem 
csak utált, de gyűlölt is, mivel megfosztotta ot 
boldogságától. Édes emlékek újulnak meg emléke
zetében. Az első bál, melyen megismerkedett Bá
linttal — a többi bálok, melyeken úgyszólván csak 
vele tánczolt, a jégpálya, melyen kelten egymáshoz 
simulva, korcsolyázás közben annyiszor ' a ot a 
meg egymásnak kölcsönös érzelmüket, szere mn -i . 
aztán utolsó összejövetelük, melyen örök hűseget 
esküdtek egymásnak s most annyira elszakítva egy 
mástól egy embér állal, ki pénzével uralkodik fölötte. 

sokszor nagyon veszedelmesek, bizony nem csele
kedne a hatóság felesleges munkát akkor, a midőn 
e tekintetben kissé szigorúbb eljárást tanúsítana 
és megrendszabályozná azokat a kereskedőket, a kik 
elég könnyelműen állandó rettegésben tartják kü
lönösen azokat, kik hozzájuk közel laknak.

— Sűrgönyzés a távolba. Rendulics Ist
ván kapitány, báró Dessewffy Sándor és társai a 
bécsi szabadalmi hivatalnál oly készülőkre kértek 
szabadalmat, melynek segítségével az egyik robogó 
vonatról a másikra, vagy az egyes állomásokra 
lehet sürgönyözni, úgy hogy ezáltal az összeütközés 
lehetetlenné lesz s az utazók útközben is társalog
hatnak az otthon maradottakkal. A nagyérdekü 
találmányt hajóközlekedésre is akarják átdolgozni.

— Gyászkirakat. Városunkban is lenge
nek a fekete lobogók, hirdetik szomorúan szeretett 
királynénk halálát. Ezenkívül az összes üzleti ki
rakatok közül csak egyetlen egy : a Landesman B. 
czég tartotta hazafias kötelességének azt, hogy üz
lete kirakatát a királyné arczképével díszítve, 
gyászkirakattá változtatta. Az ügyesen díszített ki
rakatot mindenki megtekinti és meghatva távoznak 
onnan.

— Magyar tanítók Svédországban. A 
stokholmi tejgazdasági gépgyár 1000 frt ösztöndíjat 
ajánlott föl a magyar földmivelésiigyi ministernek, 
hogy ezen az összegen négy magyar néptanítót 
küldjön ki 5—6 hétre Svédországba, az odavaló 
tejgazdaság tanulmányozására. Az ösztöndíjakat a 
következő néptanítók nyerték el: Schwarcz János 
népiskolai igazgató tanító Nagy Teremiáról (Toron- 
tál vármegy r^), Kircz József Tevéiről (Tolnavárme
gye), Rozics Géza Somogyvárról (Somógyvármegye) 
és Kerekes Lajos Mező Kászonyból (Beregvár- 
megye.

— Sajtóperünk. A kassai kerületi csendőr 
parancsnokság által lapunk ellen indított sajtóper
ben az elővizsgálat már folyamatban van és annak 
megejtésével a helybeli kir. járásbíróság bízatott meg.

— Dioráma. Mintegy két hét óta j látható 
városunkban egy igen változatos képcsoportból 
összeállított dioráma. Az intelligenczia nap nap 
mellett szorgalmasan látogat oda és nem győzik 
dicsérni az élethii utánzatokat. Tekintve, hogy a 
dioráma még csak nehány napig látható, felhívjuk 
arra azok figyelmét, kik még eddig azt nem te
kintették meg.

— Van még valami mondani valója? 
Pár héttel ezelőtt valamelyik alföldi törvényszék
nél elítéllek egy öreg parasztgazdát egy évi bör
tönre és 5 évi hivatalvesztésre. A mikor az Ítélet 
kihirdettetett, az elnök oda szól a paraszthoz:

— Van még valami mondani valója ?
— Igenis van tekintetes királyi törvényszéki 

uraimék.
— No mi az ?
_  Hát könyörgöm alássan csak az a kíván

ságom van, hogy az egy évi börtönt tessek elen
gedni és helyette az ötévi hivatalvesztést 10 évre 
felemelni.

Rátekintett férjére. Az nyugodtan ült s mint 
a ki ismét egy jo üzletet kötött, elegedett arczczal 
olvasta a börzei tudósitásokat. Undorral vette le 
szemeit róla, ijedten vetett egy pillantást jövőjébe, 
abban nem talált egyetlen biztató remény sugárt, 
most látta csak mily nehéz áldozatot hozott s 
érezni kezdte, hogy nem fog bírni megfelelni fo 
gadásának. Sokáig tépelődött magában, agyában a 
legkülönfélébb agyrémek kóvályogtak, majd meg 
jelent előtte eltűnt kedvesének képe, kiről távozása 
óta semmi hirt nem hallott. Mint villám futott ke
resztül agyán kedvesének utolsó pár sora, majd 
úgy vélte, mintha kedveseinek hívogató hangját 
hallaná, nesz nélkül nyitotta ki a cupé ajtaját . . . 
pár pillanat múlva mintha változott volna a vonat 
egyhangú zakatolásának hangja, zökkent egyet az
tán mélyen dübörgött, mint mikor a vonat kerekei 
beütődnek valamely testbe s átsiklottak rajta, majd 
folytatja egyhangú melódiáját s midőn a bankár 
kezéből ledobta a lapot, fiatal felesége után nézett, 
annak hült helyét találta. Ijedten futkosott a ko
csikban, majd valami rossz sejtelemtől megkapatva 
megrántotta a vészjelzőt, a vonat kerekeihez tapadt 
vér megmagyarázott mindent. Kis távolságra meg
találták a szép asszony isszonyuan szétroncsolt testét 
_ lelke elköltözött oda, honnan kedvesének hívogató 
hangját hallani vélte.

CSARNOK.
Kossuth Lajosnak 1848-iki leghí

vebb arczképe.
A fővárosi 1848—49-i Kossuth muz< um évek 

óta foglalkozik annak megállapításával, hogy a vi 
lág minden részéből összegyűjtött ezernél többféle 
Kossuth arczképek között, melyik a leghívebb kép

Az 1848 iki nyomtatott és fi stett Kossuth ké 
pék olyan sokfelék és egymástól annyira elütök, 
hogy e miatt a nagyközönségnek különösen az 
újabb' gén- l atiénak alig lehet fogalma arról, hogy 
hát milyen volt, hogy nézett ki 1848 bán a mi 
dicső kormányzónk. Ez az iigv valóban méltó arra, 
az évek óta folyó nagy munkára, a melylyel a 
budapesti 1848—19 i és Kossuth muzeutn megálla
pítani és elkészíteni törekszik a legnagyobb ma
gyarnak tökéletes Ilii képét

Kossuthnak nyomtatásban megjelent legelső 
arezképét 1841 ben Eybel rajzolta, ki a bécsi 
Belvedernek képtár őre és híres arczképtestöjo 
volt. Eybel 1844 ben másodszor rajzolta kőre, Kos
suth arezképét. Ez a két legrégibb nyomtatott kép 
igen szép, de a később készült nagyobb művészek 
képeiből, valamint az 1847-től 1853-ig készült
Kossuth fényképek és Dangerotypek nyomán egész 
biztosan lehet megállapítani, hogy az Evbel képe
ken Kossuthnak arcza nem egészen élethü.

Nem rég elhunyt jeles festőnk az öreg Ba
rabás 1848—49-ben négyszer rajzolta meg Kossuth 
arezképét. Ezek közt van egy, a mely az összes 
képekkel összehasonlítva igen sikerültnek mondható, 
de a másik három Barabás féle Kossuth kép nem 
jó, épp úgy nem sikerültek, mint a hogy Petőfit 
nem jól rajzolta meg a nagy mester.

A legelső 1847 i Kossuth Dangerotyp arca- 
kép báró Helfert v. b. titk. tanácsosnak, az 1848 i 
események híres történészének birtokában van, ki 
erről másolatokat ajándékozott gróf Kreith Bélának. 
Érdekes, hogy a másolatokat báró Helfertnek jo 
barátja Lobanoff herezeg a meghalt bécsi orosz 
nagykövet készítette.

A báró Ilelfert féle Dangerotyp, a Barabás 
féle legjobb kép és az amerikai ötféle Dangerotyp 
fényképek után és emlékezete nyomán festette 
meg Kossuth Ferencz ajándékkép gróf Kreith Bé 
Iának, Kossuth Lajos 1848 i leghívebb arezképét. 
Ugyancsak Kossuth Ferencz festette meg édes 
atyjának öregkori arezképét az élő Kossuthról oly 
híven, hogy a kik a legnagyobb magyart Turin- 
ban szerencsések voltak láthatni, azok meggyő
ződhettek arról, hogy soha életükben hivebb arcz- 
képet nem láttak, mint a minőt Kossuth Ferencz 
festett dicső atyjáról.

Ezen eredeti és leghívebb képekről festenek 
most a budapesti 1848—49 i múzeumban öregkori 
és 1848 i Kossuth arczképeket, városok és egyle
tek számára. 230 forintba kerül szép rámával egy 
térdig festett életnagy Kossuth kép, melynek ina 
gassága másfél méter, szélessége egy és egy har 
niad irtéter. Életnagy mellkép formában rámástól 
25, 50 frt, vagy száz forintba kerül egy-egy jól 
festett Kossuth vagy Petőfi kép, sőt tiz forintért 
is ad a budapesti 1848 as és Kossuth muzeutn 
egy fénykép ut. életnagy Kossuth képet. Fend 
árak mellett a festőnek és ármúzeumnak is kevés 
a haszna, miért is ez a vállalkozás inkább az 
1848—49i és a Kossuth kultusznak hoz áldozatot

A Bem Petőfi körképnél, a mely csatakép ma 
Budapestnek legérdekesebb látványa, ki van állítva 
1848 — 49 i muzeum legszebb része s itt látható 
(Városliget aréna ut 70. sz.) a Kossuth Ferencz 
által festett fennt leirt két nagyszerű Kossuth kép is.

Mielőtt a Kossuth Ferencz által festett 1848 i 
képet a Kossuth muzeum mint tökéleteset elfogadta 
volna, bemutatta a képet Barabás, Kovács Ernő és 
más olyan jeles művészeknek, kik Kossuthot 1848 
— 49ben és az 50 es években többször látták. 
Megnézték n képet a még élő 48 as jeleseink és 
Kossuthnak rokonai, barátai. Ezek után a kép ad
dig lett javítva, inig egyhangúlag kimondatott, 
hogy tökéletes.

Felelőn seerkenztő : 041 VillüOl.

Ki*<ló-tulajtl"no8: IuuideBnum B.
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JIIRDETÉSEK.
Tk. IMA ML

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. jbiróaág mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Rogo.*zkv Mihály és 
neje Csehily Erzsébet hagyatéki ügyében nevezett 
kir. jbiróaág, mint hagyatéki bíróságnak 6050/97 
illetve 4300 97 polg. szám alatt kelt végzés folytán 
a sátoralja újhelyi kir. törvényszék a nagymihályi 
kir. járásbíróság területén Iwö Nagy Mihály község 
határában fekvő a nagymihályi 287. szám tjkvben 
A I. 1-sor 372. hrszám alatt felvett Rogovszky 
Mihály és neje Csehily Erzsébet tulajdonául jegy
zett ingatlanra az árverést 3520 frban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1898. évi okt. 
hó 12-ik napján d. e. 9 órakor ezen tlkvi 
hatóság iroda Ti< iyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól el
adatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át vagyis 352 frtot készpénzben 
vagy az 1881. LX. törv.-cz 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. nov. 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlegez 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihály bán 1898. évi augusztus hó 17-én.

Bodnár, kir. albiró.

Nagy istállók.
Alsó-Ribnyiczén Szobráncz kö

zelében szép istállók - 150 drb. 
szarvasmarhára - bérbe adat
nak. Szalma ingyen. Takarmány 
megállapodás szerint. Bővebb fel
világosítás Ribnyiczén a földbir
tokosnál.

Segédjegyző 
alkalmazást nyer a varannói kör
jegyzőségnél. Fizetése havonként 
15 frt és teljes ellátás (mosás és 
ágynemű kivételével.) Ajánlkozások 
okmányolandók. Okleveles egyén 
előnyben részesül.

FÜZESSÉRY PÁL
körjegyző.

- - -  LANDESMAN B. - - -  
könyvnyomdájában

(A ..FELSŐ ZEMPLÉN" KIADÓHIVATALA' 

főuteza Nagy-Mihályon töutcza 
felvételnek mindennemű 

in^omdai munkák* 

és pedig:
körlevelek, levélpapírok és borítékok
czégnyomással. számlák, táblázatok.

lakadalmi és báli meghívók.' gyászla-

pok. névjegyek, röpiratok, szaklapok.
takarékpénztári nyomtatványok, leve-

lezö-lapok. árjegyzékek, szépirodalmi

és tudományos müvek, egyházi isko-

lai es uradalmi nyomtatványok, fal-

ragaszok, stb. stb. 

ízléses és gyors kiállítás!

Jutányos árak!
\ ideki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesittetnek.

Megrendeli! et ö:

! Újdonság! bm! Újdonság!

Saját arpykpn =_(UUZiRUp =—

— mint levélbélyeg
minden visít-v. cabinet-fénykép után.

25 darab ára 1 frt 25 kr.
Nagy raktár a legújabb divata 

levélpapírokban 
simán és diszitéssel.

Irodai szerek nagy raktára.

KEIL-LAKK
(O-lasnr) 

legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.
1 nagy palaczk ára 1 forint 35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr.

Viasz-kenőcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer képkeretek stb. bearanyozására.

kemény padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr. 2

Fehér „Glasur“-fénymáz
Legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ablikdf szkák stb. ujonnani befestésére.

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
Mindenkor kaphatók :

G-EjTÍTCZE IvXÖie czégnél

Se Fényképészét
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy- 

Mihályon, selyem-utcza, egy

•> tenVképcszcti *■ műtermet
nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet
nagyságaiig a legjutányosabb árszámitás mellett eszközlöm.

Az általam eszközlendö felvételek a legizlésesebb és legnagyobb 
pontosságú kivitelben részesülnek.

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

Rosenberg Hermán.

kézmü-, női- és férfi- divatáru-üzlete
— NAGY-MIHALY. ■-----------

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására juttatni, miszerint 

őszi bevásárlási utazásomról 
visszatérve, azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy úgy divat-, mint pedig 
COUrrent-CZÍkkak dús választéka által a a. é. közönség legkényesebb Ízlésé
nek és igényének is képes vagyok megfelelni.

IdényszerU női- és férfi-ruha szövetek, díszítések stb. szives meg- 
tekintésére tisztelettel hívom meg a m. t. közönséget s szives támogatásáért

kiváló tisztelettel
ifj. KLEEW a T<r

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában.


