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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

meqtelekt mIrrderr osvtöetököit

szerkesztőség:
Hova a lap szellemi réazét illető minden 

közlemény intézendő : 
Fö-utoza 220 izam.

ELŐFIZETÉSI Dtj: Égé.. évre 8 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

Egye« asám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előtizetétek, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeimao B. könyvnyomdája.

Rákóczi esztendeje.
— A kassai Rákoczl-ereklyekiállitas. —
Rákóczi Ferencz kora, a kuruc korszak 

melyből lobogó hazafiaság. dicső és nemes 
tettek sokasága s egy nagy múlt minden 
nemes emléke sugárzik felénk, már régóta 
kedves tárgyát képezi a magyar irodalom
nak. Újabban ez a nemes Rákóczi-kultusz 
még nagyobb erőre kapott, s most, hogy 
kétszáz esztendős emlékünnepe van annak, 
hogy Rákóczi kibontotta zászlaját, ország
szerte Rákóczi-ünnepeket tartanak.

Legkiemelkedőbb pontja ez ünnepsé
geknek, országraszóló esemény lesz a Rá- 
kóczy-ereklvekiállitás, a mely a régi kuruc 
városban Kassán fog megtartatni julius 26-tól 
szeptember 20-ig.

A kiállítás eszméje a múlt évben pat
tant ki s csakhamar a magyar közélet leg
előkelőbb térfiai karolták fel. A kiállítás véd
nökségét gróf Apponvi Albert a képviselő
ház elnöke, gróf Csákv Albin a főrendiház 
elnöke, gróf Zichy Jenő országgyűlési képvi
selő, Bubics Zsigmond püspök, gróf Károlyi 
Sándor országgyűlési képviselő és Berzeviczy 
Albert országgyűlési képviselő vállalták el, 
mig a kassai nagybizottság a legbuzgóbb 
férfiakból alakult meg. élén dr. Takács 
.Menyhért prépost-prelátus, Münster Tivadar 
polgármester, a kik törhetetlen buzgalom
mal végzik a nagy feladatot.

A végrehajtóbizottság már most min
den héten ülésezik, feldolgozza a roppant 
anyagot s mindent előkészít arra, hogy a

T A R C A.
II. Rákóczi Ferencz.

Rákóczi neve magában foglalja mindazt, 
ami Magyarország történelmében eszményi ma
gasztos és ihletteljes.

Mennyi honszerelem, mily legendaszerü 
hősiesség, mennyi tört remény, mennyi szent- 
séges kegyelet fűződik e névhez, amely két
száz esztendővel ezelőtt a hazájuk sorsa fű
lött busongó magyarok ezreinek, százezreinek 
szivébe bizalmat, bátorságot, lelkesedést ön
tött ........

Bűvölet szállja meg minden magyar em
ber lelkét ha Rákóczira gondol és áldja emlé
két annak a nagynak, igaznak, akinek haló pora 
is honszerelemre tanít, noha távol nyugszik az 
tőlünk ; vagy annál inkább, mert a l’ropontis 
partjainak morajló habjaiból felénk száll a nagy 
niartyr szelleme ....

A lelkesedés szent lángja fellobog minden 
magyar szivében, ha a Rákóczi nevét hallja.

Lobogjon is és ne lohadjon sohasem, mert 
hozzáfogható hős és dicső fejedelem nem volt 
Magyarországnak sohasem !

Sokáig hordta a délkeleti szellő a bujdo
sók tanyájáról, a martyrok temetőjéből, Rodos
tóból nagyjainak bús sóhajtásait a távol hazába 
és mikor a sóhajtások örökre elnémultak s a 

kiállítás sikere méltó legyen a Rákóczi 
névhez. A végrehajtó-bizottság elnökei : 
Münster Tivadar Kassa polgármestere s Deil 
Jenő a kassai kereskedelmi- és iparkamara 
érdemes titkára. Főtitkár, a kinek kezén 
minden ügy megfordul, a páratlan buzgó- 
ságu Hoffmann Arnold, theologiai tanár, 
pénztáros Maurer Rezső, körülöttük csopor
tosulnak a végrehajtóbizottság nagybuz- 
galmu tagjai.

Éltető lelke a kiállítás ügyének gróf 
Zichy Jenő, aki minden héten, minden 
végrehajtó-bizottsági ülésre Kassára utazik 
és azonkívül az ereklyék beszerzése érde
kében az ország összes főuraival érintke
zésben áll, s olyan lelkes buzgalommal is- 
tápolja a hazafias ügyet, a mely mig egy
részt bámulatra méltó, másrészt legnagyobb, 
biztosítéka a kiállítás sikerének.

Ez a siker országra szóló lesz, már 
most képet szerezhetünk róla. Eddig kö
rülbelül 600 Rákóczi korabeli ereklye tárgy 
jelentetett be, de ha hozzávesszük, hogv gróf 
Andrássy Dénes krasznahotkai várában, her
ceg Windischgrátz sárospataki várában s még 
nehány főurndl körülbelül még egyszer 
annyi ereklye tárgy van s fog a kiállításon 
szerepelni, a hadászati, iparművészeti s a 
korra vonatkozó mindenféle becses és drága 
emlékben gazdag kiállításról fogalmat sze
rezhetünk. Eleven képét fogja nyújtani ez a 
grandiózus kiállítás az egész kuruc kor
szaknak, érthető hát az az országos érdek
lődés, amelylyel iránta viseltetnek.

hontalon bujdosók könveseppjeit az angyalok 
fölszedték és ők .előbb látták meg a menyor- 

j szágot, mint Magyarországot,, akkor a honfiúi 
j kegyelet titkon borongva szállt a törhetlen 

elvhűség ama dicső vértanúinak sirhantjaihoz, 
áldván emlékűket s tőlük tanulván nehéz idők
ben, súlyos megpróbáltatások idején hon
szerelmet.

Vagy miért daloltak volna igy lánglelkü 
költőink, Kölcsey, Vörösmarty a magyar jellem 
hanyatlásának szomorú időszakában, a rodostói 
sírok felé fordítván könnyes szemeiket :

.Rákóczink, hajh! Bercsényink, hajh! 
Magyartok gyászban öl..
Mert itthon nem lellek vigasztalást és e 

megdicsőűlt hősöket idézték fel mintaképül, s 
megkönnyebűlt honszerelő lelkűk, nékik pana
szolván el nemzetük romlását.

Kétszázesztendővel ezelőtt Rákóczi nevét 
zengte minden ajk, az ő dicsőségét harsogta 
minden tárogató, az ő indulójának varázs
hangjai mellett rohantak ezren és ezren halál
megvetéssel a csata fűzébe

A két század óta elnémult tárogató hangja 
megszólalt most újra és édcs-bus hangja belé- 
nyilallott szivünkbe, hogy föléleszsze a régen 
elnémult dicsőséges napok emlékét ....

Kétszázadik esztendő fordulását ünne
pelte meg e hónap l()-én .Magyarország az ő 
uralkodásának és ez alkalommal széles e ha

A legendás vitézi csaták emlékei, a 
tépett harci lobogó, csákány, fokos, éles 
szablyák, karabélyok, buzogányok, piszto
lyok, ágyuk csakúgy láthatók lesznek, mint 
a kuruc korszak nagy hőseinek levelezése, 
okmányai, a családi életükre emlékeztető 
bútorok, felszerelések, ruhák, ékszerek, jó
tékonyságukat hirdető ajándékok, a mikkel 
a templomokat gazdagították, ragyogó mise
mondó ruhák, kincseket érő egyházi edé
nyek, korhű képek.

A kiállítás szóval oly képét nyújtja a 
nagy korszaknak, a melynek megtekintése 
több mint a történeti tanulsággal járó gyö
nyörűség megszerzése, mert szinte hazafias 
kötelesség áldozni a legszentebb magyar 
emlékek előtt, a melyekhez a kicsirázott 
magyar szabadság első lehelete fűződik.

A kiállítás elé az egész ország nagy 
várakozással néz s a végrehajtó bizottság 
tudatában nagy feladatának körültekintő 
gondoskodással már eddig is elismerésre 
méltó munkát végzett. A kiállítási tárgyak 
szállítására 50 százalék engedélyt eszközölt 
ki az államvasutakon s a vele kapcsolatban 
levő vasútvonalakra; gondoskodott az ide
utazók mérsékelt utazásáról, a kiállításra 
érkezők kényelmes lakásáról és ellátásáról, 
a vendégek kifogyhatatlan szórakozásáról, 
pazar ünnepélyek, változatos mulatságok, 
a felséges vidékre való kirándulások által; 
a kiállítás idejére megnyerte a kassai szinház 
igazgatóját előadások tartására s ezenkivül 
az egyes bizottságok kifogyhatatlan lele-

zában mindenütt a II. Rákóczi Ferencz dicső 
emlékezete tölti be a sziveket . . .

Szenvedés és keserűség hű osztályosai vol
tak egész életin át, melyet hazája fölszabadítá
sának, hűséges magyar népe jólétének szentelt. 
Gyermek volt .még, amikor árvaságra jutott; 
atyját nem is ösmerte. Munkács várának fel
szabadítására pedig lelketlen cselszövés szakí
totta el édesanyjától, Zrínyi Ilonától, akit többé 
nem is láthatott.

Idegenek között nevelkedett, élete legna
gyobb részét családi körön kívül töltötte és igy 
nem is érezhette ennek áldásos melegét, ami 
reá nézve annál fájdalmasabb volt, mert jó 
szive szerétéiért áhítozott.

• Lehetetlen oly hamar feledni, — mon
dotta már akkor, midőn először került idege
nek közé. Nem is feledett, átérezte sorsa egvik 
tragikumát és az élet hiúságaiból nem birt 
szórakozást, vigaszt meríteni.

2t> éves ifjú volt midőn a kuruezok óhaj
tására a nemzeti mozgalom élére került.

Magas ermetft, szép, nemes nrczvonásu, 
barátságos, megnyerő modorú férfiú volt.

Saint Simon herczeg, a nagy memoire iró, 
ki Rákóczit l'rancziaországban való tartózko
dása idejéből jól ismerte, a fejedelem egyéni
ségéről igy nyilatkozik: .Rákóczi magas ter
metű, <ie nem túlságos. Tekintete igen nemes, 
arcza kellemes; okos, szerény, óvatos. Igen

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ az egyedül elismert kelle
mes izü természetes
U--; hashajtószer. ~----

Lapunk msi száma 4 oldalra terjed.



ménveséggel dolgoznak a kiállításra érkezők 
legkényesebb ízlésének és várakozásának a 
kielégítésén. Az ősi kuruc város, Kassa is 
vendéglátó képét ólt, hogy oly csínnal fo
gadja a magyart és a külföldit, a melyre 
mindenkor szívesen emlékszik vissza. Gaz
dag múzeuma, világhírű gothikus donija, 
műemlékei, páratlanul szép vidéke a kiállí
tás látnivalóinak érdekes kerete

A Rákóczi-ereklyék meg egyre érkez
nek s nehogy a legkevesebb tárgy is el
maradjon, a kiállítás végrehajtó bizottsága 
elhatározta, hogy a kiállítandó ereklyetár
gyak bejelentésére április jo-ig adott határ
időt meghoszabbitsa május ■30-ra. A kinek 
tehát Rákóczi-korabeli ereklye tárgya van, 
az ne késsen azt bejelenteni.

A kiállítás nagybizottsága elhatározta, 
hogy minden egyes kiállítót gyönyörű em
lékéremmel jutalmaz, a mit mindenki a leg
kisebb és legcsekélyebb tárgy után is meg
kap. Az emlékérem művészi és értékes. A 
beküldött tárgyakat közel egy és félmillió 
koronára bebiztosítják s ezenkívül a nagy
bizottság szavatol valamennyi ereklye ép
ségben tartásáért. Az elrendezés, csomago
lás a legnagyobb gonddal, Alihalik József 
ministeri biztos, a kassai muzeum igazga
tójának szakszerű felügyelete alatt történik.

Előreláthatólag igen nagy látogatott
ságnak fog örvendeni a kiállítás. Az ide
genforgalom lebonyolítására külön elszólta 
solási bizottság szolgál, amely mindenkinek, 
a ki hozzáfordul, készséggel szolgál felvi
lágosítással, különösen nagy gond fordit- 
tatik az iskolás-gyermekek elszállásolására 
s felette olcsón való ellátására — Azért 
minden iskolaigazgató figyelmébe ajánljuk 
azt, hogy már most határozzák meg s je
lentsék be a kiállítás elszállásoló bizottsá
gának, hogy szeptember elején mikor szán
dékoznak csoportokat vezetni a felette ta
nulságos és a hazafias szellem ápolására 
szolgáló ereklvekiállitás megtekintésére, 
hogy aztán az elszállásoló bizottság, amely 
minden megkeresésre választ ad, — a tanulók 
ellátásáról s elhelyezéséről gondoskodhassék. 
Leánynövendékek is részesülnek jó szállás
ban és pedig a kassai zárdanevelőintézet 
vendégszerető falai között.

udvarias, de válogatással. Modora igen könnyed, 
de egyszersmind méltóságos, hiúság és keresett
ség nélkül. Igen becsületes, igazságos, őszinte, 
egyszerű, rendkívül bátor és igen kegyes, isten
félő..

Rákóczi hatalmas előkelő rangot és olyan 
dús vagyont örökölt, aminővel más nem dicse
kedhetett. Kitűnő nevelésben részesült, de nagy 
szorgalma, akaratereje, tudásszomja révén isme
reteit folyton gyarapította. Beszélt hat nyelven , 
mint szónok vihar gyanánt ragadta magával . 
hallgatóit, a harezmezőn bátor katona volt és 
fejedelem volt ő a nép szeretetében is

Es emellett széles látköi ü diplomata volt, 
ki a nemzetközi viszonyok szertelenül kupáit 
szövevényeinek mélyébe tudott tekinteni

Tiszta fogalmai voltak az államélet szük
ségleteiről, a nép anyagi és szellemi érdekeiről. 
Számos reformeszmét pendített meg derék szer
vező tehetsége tagadhatatlan volt

Meg volt győződve, hogy amire vállalko
zott az isten akarata, s hogy a gondviselés 
szemelte ót ki Magyarország megmentésére

Rajongó szeretettel sereglettek is a kiirtt- 
ezok az ő diadalmas zászlója alá, amikor Ma
gyarország megmentéséről volt szó

Életének legboldogabb napjai talán azok 
voltak, midőn a szépséges Sarolta Amália her- i 
cegnőt vette nőül és Becsben, majd Sáros vár i- j 
uan tartózkodott. Itt azonban a bécsi kormány I

Nincs kétség benne, — hogy a kiál
lítást, melyről meg többször hirt fogunk 
adni, — megtekinti minden jó magyar em
ber. Nemcsak azért, inért ilyen alkalom a 
becses Rákóczi korabeli ereklyék megte
kintésére talán nem lesz többet, hanem 
azért is, mert a lehető legkellemesebb ki
rándulás lesz. Kassa és kornyéke híres szép
ségű. Nehány órára van a csodaszép 1 átra 
vidék. Kassa közvetlen közelében fekszik a 
páratlan szépségű sztracenai völgy és a világ— 
hi rü dobsinai jégbarlang és aggteleki csepkő 
barlang, a rank-füredi geysir. Aki csak teheti, 
nyári kirándulásának útját erre vegye, hogy 
szive és lelke a századom becses ereklyék 
látására gazdagodjék magyar érzéssel és tör
ténelmi tudással, a természet szépségei pedig 
üdülést nyújtanak neki.

VEGYES HÍREK
Kínerenén. A közoktatásügyi in. kir. 

minister Kenexiey Íréin- tanítónőt a sztrajnyáni Áll. 
elemi népiskolához r- ndes tanítónővé kinevezte.

.4 képv inéi ot ént lilét meyrálunzttina. 
Nagy Mihály nagyközség képviselő testületének, ki 
lépés, eltávozás és elha*ás  folytán leendő kiegészi 
téseül a választás határnapja a község tanácstér 
méh*  f. hó 16. napjának d. e. órájára tűzetett ki.

— Nyári uszoda. A közfürdő melvtti 
Laborcz part mentén egv nyári uszoda készül, 
melynek építési költségeihez már igen sokan hozzá 
járultak Az uszodát a fürdő bérlője építteti ésjunius 
hó első felében meg is nyitja

— Térxene, Miklós Jancsi zenekara ez 
évben is In t*  nként kétszer és pedig felváltva a 
Barnai és a csillag szállók előtt térzenét rendez.

Az ornzágyyüléní képéinél ó válanx- 
tők ideiglenes névjegyzék*-  május hó 5 étől 25 ig 
közszemlére a községházán ki van léve. A kiiga 
zitásra irányuló felszólalások május hó 15-ig, az 
ezekre tett észrevételek pedig május 25 ig nyújt 
ható be a község elöljáróságánál.

— Lőnyay yrófék itthon. Grói Lőnyay 
Elemér és neje Stefánia kir. hercegnő e napokban 
érkeztek meg Bodrogolasziha. hol mintegy 6 hetet 
fognak tölteni. A lóhere -gnó — mint értesülünk 
— nagyon megkedvelte Bodrogolaszi községet és 
annak csendes, szorgalmas munkás népét. Naponta 
sé takocaizásokat tesz s a szép tágas kastély pár 
kon kivül, csaknem minden nap bekocsizza a 
vidéket is.

— A kannal kerenk ed el mi én ipar- 
hamarai kültagok választásának határnapja a gál

1701. április 18-án beteg nejének ágyánál, mint 
összeesküvőt elfogatta és Bécsújhelyre vitette. 
Börtönéből I.cbmann kapitány segítségével meg
szabadult és Lengyelországba menekült. Szöké
sének Iliiére a bécsi kormány lej és jószág
vesztésre Ítélte Rákóczit.

Itt I engyellöldön D. oholiczban az 1702-ik 
év június 12-én értesült Rákóczi a kuruezok 
dalkai vereségéről

Isten nevében előre ment tehát és 11-én 
Magyarország határát elérte, ahol vagy 1000 
ember várta és leírhatatlan lelkesedéssel fogadta.

A bottal, kaszával, vasvillával fölszerelt 
nép csak özönlött ezután Rákóczihoz, mint föl- 
szabaditójához sírtak, térdre borultak előtte és 
hálálkodtak neki, hogy bejött megmentésükre.

Junius 16-án aztán Rákóczi némiképp szer
vezett hadával a vereczkei szoroson magyar 
földre nyomult és 21-én Munkács váráról igye
kezett leszorítani a németeket. Hajnalban azon
ban vasas németek érkeztek a vár segítségére 
és bekerítették a várost, mely bői Rákóczi csak 
nagy nehezen vágta ki magát

Itt csatlakozott hozzá Bercsényi Miklós 
gróf, a fejedelem helyettese, fő hadvezére és 
most kellőleg szervezett csapataival nyomultak 
előre egy nagy, dicsőséges hadjáratra, amely 
nyolez esztendeig változó szerencsével hozott 
Rákóczinak dicsőségei, szomorúságot, borostyánt 
és löviskoszorut ....

szűcsi és nagyiniliályi járásokra nézve Gáluéci 
kézségbe 1903. évi május hé 22 ik napjának d. e. 
9 órájára tűzetett ki.

— A tűzoltói egyesület május hó 10 én 
r- ug- li 5 ér ckor tartotta meg a városháza udvarán 

gyakorlatát. A mintegy 60 tagból álló önkén 
t.-s. k valamennyiét! megjelentek és kedvvel végez
ték teendőiket. Az egyesület -mely komolyan tő- 
r- kszik célját elérni, megérdemli közönségünk párt 
fogását. Most, hogy a kezdet nehézségeivel küzkö 
dik, bizony a város is többet áldozhatna az intéz 
inény érdekében. A tűzoltói adónak egyéb célja 
nincs mint tűzoltói felszerelést azon beszerezni, 
reméljük ennélfogva, hogy az e cinten befolyó 
összeg teljesen n tűzoltóság felszereléseire lesz 
fordítva,

A Laton Tenni*  Club f. évi május 
hó 11 én tartotta meg közgyűlését, a mely alka 
lommal a tisztikar és választmány meg lett vá 
lasztva. Az egyesület f. évi május hó 21-én áldozó- 
csütörtökön saját alaptőkéjének gyarapítására a 
Tennis pályán és a Barnai szálló összes termeiben 
tenniszezéssel egybekötött zártkörű táncmulatságot 
rendez.

.1 nagymlhályl Takarékpénztár 
harminc év óta áll immár a piacon és ma a vár 
megye leghatalmasabb pénzintézetei közé tartozik. 
Ezen intézetről, melynek igazgatása és ügykezelése 
mintaszerű, az utóbbi hetekben valaki azon telje
sen alaptalan és légből kapott hirt terjesztette a 
parasztok között, hogy az ott elhelyezett pénz nin
csen biztonságban. A hir terjedt, faluról falura 
vitték azt. úgy hogy ennek alapján a parasztok 
betéteiket egymásután kivették. A múlt pénteken 
valóságos ostrom volt a Takarékpénztárban, több 
mint ötven paraszt betevő követelte vissza a pénzét 
és az intézet nyomban mintegy 100.000 koronát 
ki is űzetett. Mint értesülünk a kósza hir Klokoesó 
faluból került ki és pedig akép, hogy valaki a 
néppel elhitette, hogy a kormány az ex lex foly
tán adót nem szedhet, ennek folytán a Takarék
pénztáraktól elveszi a pénzt és azt majdan rész
letekben az adóba az egyes betevők javára be
számítja. Fölösleges még csak emliteni is, hogy a 
Takarékpénztárnál az eset a legkisebb fenakadást 
sem idézte elő.

— Vörheny Járvány. Homonnán a vör- 
lteny n gy ermekek között ismét fellépett. A ható 
ságok a legerélyesebb intézkedéseket vették foga 
natba a járvány tneggátlása céljából.

— Gyászjelentés. A következő gyászjo 
lentést vettük. „Ozv. galondai Bartóffy Ferenczné 
szül, kisgálocsi (iáloesy Ilona mint neje, fajkürthi 
Juhász Zoltán és neje szül, galondai Bartóffy 
Piroska valamint gyermekei : Ilona és Róza, ga
londai Bartóffy Lajos neje és gyermekei, kisgálo
csi GAlocsy József, Fekésházy Károly né és gyér 
mek'i. Szabó Gáborné és gyermekei, úgyszintén

Mikor őt Magyarország fejedelmévé válasz- 
I tották 1707-ben, a bécsi udvar ezt nem akarta 

elismerni. Es ekkor elhagyta Rákóczit a hadi 
szerencse is.

Ismét kiiklföhlre ment, majd hosszas kül
földön való tévelygés után 1720-ban haladt oda 
ahová végzete vitte:

.Amerre tenger zug,

Amerre a szél jár, 

Csillag lehanyatlik. 

Ott nyugszom meg én már" ....

Rodostóba, ahol 1735. április 8-án meghalt.
Földi maradványait a konstantinápolyi 

Saul Benőit kolostor oltára előtt temették el, 
ahol azokat hosszas kutatás után Thaly Kálmán 
1899-ben föllel le.

Legnagyobb szabadsághősünk li. Rákóczi 
Ferencz dicső, lélekemelő ez országos emlék
ünnepén zárjuk mindnyájan sziveinkbe az ő 

I szent nevét, dicsőteljes emlékezetét I
Nyújtsunk egymásnak segédkezet mi tna- 

I gyarok ahoz, hogy messze nyugvó Rákóczink 
| hamvait mielőbb itthon hántolhassuk el, — és 

ahoz, hogy a 200 év óta porladoz >, drága em
lékű fejedelmünknek a szobrai nemzeti nagy
ságunk dicsőségére mielőbb fölállitassanak

Polgár Géza. 



nagyszámú rokonság nevében mélyen szomorodott 
szívvel jelentik a legjobb férj, apa, nagyapa, test 
vér és rokonnak galondai Bartóffy Ferenc/, utbiz 
tos urnák f. évi május hó 12 én, életének 63 és 
boldog házasságának 36 ik évében reggeli 3 óra
kor Nagy Szeretvén történt gyászos elhunytál. A 
megboldogult hült tetemei f. hó 13-án délután 4 
órakor fognak a nagy szerelvai sirkertben az w. 
ref. egyház szertartásai szerint örök nyugalomra 
tétetni. — NagySzeretva, 1903. május 12. — 
Béke poraira ! “

— A köztiaxtaatig városunkban gyatra 
átlapotban van, az összegyűlendő szemét hónapokig 
garmadákban fekszik és megmételyezi a levegőt. 
A Béres utcában már tűrhetetlen az állapot. Fel 
hívjuk az elöljáróság figyelmét ezen körülményre.

— Meghívó. A nagymihályi Lawn Trnnis 
Club saját alaptőkéjének gyarapítására, a f. 1903 
évi május 21-én, a Tonnis pályán és a Barnai 
szálló összes termeiben délutáni tennisezésse! egybe
kötött zártkörű táncmulatságot rendez. Beléptidij 
személyenként 2 korona, a mely jegy mindkét 
helyre érvényes. Kezdete : ai a Tennie pályán d.
u. 4 órakor, b) a teremben este fél 9 órakor. 
Kedvezőtlen idő esetén csak a táncmulatság lesz 
megtartva. — A kik tévedésből meghívót nem 
kaptak, szíveskedjenek a rendezőséghez fordulni.

Tűz eactek. A varannói járásban a folyto
nos tüzesetek valóságos rettegésbe tartják a közön 
séget. Az elmúlt héten Varannó Cseinernyén 12 
épület égett le s szerencse, hogy a nagy szél el 
állott, mert különben az egész falu menthetetlenül 
leégett volna. Május hó 8 án Varaimon kondult meg 
a vészharang és ezúttal rövid egymásután harmad 
szór gyűlt meg a Landesmann féle Domb utczai 
épület, mely porrá égett. — F. hó 1 én éjjel 11 
óratájban Cziróka-Hosszumező községben egy be
rúgott ember vigyázatlanságából nagy tűz támadt. 
Leégett 14 ház az összes melléképületekkel együtt. 
A kár óriási, megközelíti a 20 ezer koronát. Ki
csibe múlt, hogy emberéletben is kár nem esett, 
mivel a házak roppant össze vannak zsúfolva, úgy 
annyira, hogy mentési munkálatokat is alig lehe
tett végezni. Minden igyekezet daczára is a tiiz 
martalékává lett 2 ló, 5 szarvasmarha és számos 
baromfi. A károsultak nagy ínségbe jutottak, mivel 
mindenük oda veszett. A házak nagyobb része 
ugyanis földig égett. Biztosítva a 14 ház közül 
egyetlen egy volt. — Kelesén pedig e hó 9 én volt 
nagyobb tűz, mely az állami elemi iskolát és a 
körjegyzői irodát elhamvasztotta, úgy hogy az 
anyakönyveket is csak nagy nehezen sikerült meg 
menteni. — Szacsurban, Zsalobinán, Rudlyón és 
Zamutón szintén voltak kisebb nagyobb tüzesetek. 
A csendőrség kénytelen volt őrseim k szaporítását 
kérelmezni, mert a tüzrondőri vizsgálatoknál nem 
képes még a nyomozatot sem teljesíteni.

— Birtok parcellázás Burger Elek izbu- 
gyai földbirtokos az általa megveti Szegliy féle 
birtok nátafalvai részét a nátafalvai gazdáknak el 
adta. Az izbugyai birtokot, a falubeli, a szlárai 
és tárnái gazdák alkudják.

— Nyilvános nyugtázás. Kállai Márton 
márki lakos egy bírói szemle alkalmával részére 
megítélt 6 korona dijat lapunknak azzal küldte be, 
hogy azt jótékonycélra fordítsuk. Ez összeget a 
nagymihályi közkórház lábbadözó betegei segély 
pénztárának fogjuk juttatni.

— Állat/orgalml korlátozás. Az oszt 
rák belügyminister a sertésvész behurcolása miatt 
a sertéseknek a hotnonnai járásból Austriába való 
bevitelét eltiltotta.

— A sorozás negyedaxeri elhalanx- 
tása. A f. évi junius első felére kitűzött sorozás 
ismét elhalasztatott és pedig mint értesülünk bi 
zonytalan időre. Az erre vonatkozó miniszteri ren 
delet e napokban fog a hivatalos lapban megjelenni.

— Vj bélyegek lesznek. A pénzügy minis 
tér az 1898. julius 1 én kibocsátott s jelenleg tor 
galoinban levő összes bélyegjegyeket f. é. október 
1 ével felcserélni s a forgalomból kivonni számié 
kozik. Nehogy a forgalmon kívül helyezendő 
anyagból nagy mennyiség kerüljön megsemmisítés 
alá. utasította az összes bélyegraktárakat, hogy a 
megrendelést két csak azon bélyegnemekre tegyék 
meg, melyeknél szükség mutatkozik s a megr. n 
dőlések olyan mérvűek legyenek, hogy a bélyeg 
anyag a tényleges forgalmat f. é. szeptember 
végéig fedezze.

— l’J aggagAru gyár. Parnón a most 
épülő tőke tervbeli—varannói vasúti vonal mentén 
nagyobb szabású agyagáru gyár építése van tervbe 
vwe A vállalat élén gróf .Géza áll,

.4 mezőgazdaság pangásának egyik 
oka. — Bár merre jársz kedves magyarom szép 
hazánkban, sehol annyi panaszt m m hallasz mint 
éppen a gazdák körében I Pedig hát jó volna ma 
gunkba szállani, mert a pangásnak nagyobbrészt 
önmagunk vagyunk az oka. igaz, sokat olvasunk 

még többet beszélünk kedves lia/.ámtiai a trá 
gyázásról, de hol van az a magyar gazda, aki 
azon helyzetben van. hogy elegendő istállólrágyát 
adhasson az évszázadokon át zsarolt éhes talajnak ? 
Rövid a válasz : Sehol I De inig a külföldi gazda 
ily viszonyok között siet a hiányt műtrágyával 
pótolni, addig Magyarországon vajmi kevesen van
nak. kik műtrágyát alkalmaznak vagy legalább 
kísérletek á tál igyekező*  k talajuknak tápanyag 
szükségletét tanulmányozni és ily módon a szűk 
séges mütrágyafajt megválasztani. Sok esetben 
mint p. o. őszi kalászosok alá. uc< rnára. herére, 
rétre, valamint kapások alá nem is k< 
gatni, mert rendelkezésünkre áll egyike a lég 
kitünőbb és mégis olcsó műtrágyának, t i a 
/ homa*»alak  vagy Thomas foszfát, melynek hatása 
nemcsak feltétlenül biztos, hanem legalább 3 évre 
terjed, és aki elég óvatos, hogy n< m vásárol ha 
misitott árut, hanem megbízható céghez fordul 
ezen felülmúlhatatlan műtrágyáért, azonkívül p dig 
szavatosságot követel az eladótól a béltartalomért, 
továbbá a kapott árut vegy kísérleti állomás által 
felülvizsgáltatja, már az első esztendői)' n meg fog 
győződni arról, hogy nemcsak megtérült a trágyá 
zás költsége a műtrágyázás által elért terméstöbb 
létből, de még jelentékeny haszon is marad. Már 
pedig ez a födolog! Ha a magyar gazdaközönség 
ezen kis útmutatást megaziveli, úgy mihamar ismét 
be fognak következni a régi jó idők, mikor a 
talaj busásan jövedelmezett. Érdeklődőknek f*  lvi 
lágositással szolgál Kalmár Vilnius, Budapest, VI. 
Teréz kőrút 3 sz.

Vörösmarty- Album. Kulturmissziót 
teljesít a „Pesti Napló*  mikor minden esztendőben, 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszmüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
„Pesti Napló*,  ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejü 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá 
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja díszes albumba és adja kari 
csonyra ajándékul. A Vörösmarty Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvot 20 nagy több sziliben 
nyomott mümellóklet, továbbá 40— 50 szövegkép 
fogja disziteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándekul megkapja a „Pesti Napló*  minden állandó 
elöiiz*  t"je és díjtalanul megkapja mindama uj elő 
fizetője, aki < gesz éven át fél vagy negyedévekint 
vagy havoukint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
„Pesti Napló*  ra.

— Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot 
akarnak létesíteni, ajánljuk hogy szerezzék be 
Mauthner Ödön esász. és kir. udvari magkereske 
(léséből Budapesten a „Sétatéri*  vagy a „Margit 
szigeti*  fümagkoveréket — Ezeket már 29 éve 
szállítja Mauthner Budapest és a Margitsziget oly 
bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

HERCZIK BÉLA, borbély es fodrász 
üzletet újonnan rendezte be. Az üzlet meg
felel minden követelménynek es hygieniai 
szempontból a fővárosi fodrász üzletek 
mintájára lett berendezve.

IRODALOM.
A franczia forradalom a b-gnagyobb <■«. móny. 

a mi az újabb korban nvgrá/.ta a nyűgöt európai 
emberiséget. A XVIII. század szelleme az anyagi 
és szellemi munka felszabadítására, az egyházi és 
világi önkény eltörlésén-, az emberi nem hold 
gulására törekedett, az erkölcs, humanitás és hala 
dáa utjain. Igaz, hogy nem számolt a bagyoinány- 

nyal és nem vette tekintetbe, hogy nemcsak az 
elnyomás és viaszé lés fejlődött történeti alapon, 
hanem minden emberi intézmény és erkölcs. 
N<-m<-s utón, filozófus Íróktól, filozófus kormánytól 
várta a haladást, nem a szervezetien és szilaj 
sokaságtól, a mely pedig később elemi erővel 
mégis beleavatkozott a megújhodás programmjába. 
Így jött létre a szellemi egység a politikai ügyek 
inegiteieseb' n, mely ép oly j<deinző a XVIII. szá
zadra. mint a renaissanv*  a Középkor végére nézve. 
Csak egy kivétel van. Jean Jaques Rousseau. G 
nem haladást kíván, hamut visszatérést a tenné 
sz.eti állapothoz. Nem szabadságot akar, liánéin 
egyenlőséget, nem kétkedést, hanem meggyőződést. 
Liberális volt minden izében de demokratikus nem 
volt. Ez Marczali Henrik főszempontja a franczia 
forradalom történetének megírásában, mire a Nagy 
Képes Világtörténetben vállalkozott. Egész nagy 
tudása, rengeteg tanulmánya, éles történelmi kri
tikája összeolvadnak ebben a munkájában.

A franczia forradalomról szól a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 182. füzete. — Egy 
füzet ára 60 fillér, egy kötete díszes félbőrkötésben 
16 korona, Kapható minden hazai könyvkereske
désben. s részletfizetésre is a kiadóhivatalban : 
Révai Testvérek Irodalmi Intézet Budapest, Vili., 
üllői ut 18. sz.

KalalÓH Hzerk«Mztő : Dr. Kállai József.

Eladó bor.
15 hordó saját termésű finom vinnai 
Kriszt-féle bor jutányosán eladó HALAPI 

GYÖRGYNÉL Vinna-Banka.

Árverési hirdetmény.
felső zempléni kölcsön s takarék intézet 

csődtömegéhez tartozó s a csődleltárban felvett s 
a s. a újhelyi kir. Törvényszéknél mint csödbiró 
súgnál 16843 902. cs. sz. a. bemutatott kimutatás 
bán részletesen felsorolt követelések 324625 kor. 
57 fillér névértékben a hoinonnai bírói végrehajtó 
közbenjöttével 1903 május ho 19-en d. u. */„2  
Órakor Homonnan a városháza nagytermében nyíl 
vános árverésen következő feltételek mellett fognak 
eladatni.

1. Árverezők tartozunk 500 kor. bánatpénzt 
az árverés megkezdése előtt bírói végrehajtónál 
vagy alulírott tötneggondnoknál letéteinényezni.

2. A kikiáltási ár 1256 koronában állapitta 
tik meg azzal, hogy az árverés tárgyát képező 
activ követelések a kikiáltási áron alul eladatni 
nem fognak.

3. A vételár a bánatpénz elvesztésének terhe 
mellett azonnal készpénzben kifizetendő, azonban 
az árverés csakis a csődválasztmánynak s a csőd
bíróságnak jóváhagyása után fog jogerőre emelkedni.

4. A tömeg követelések valódiságáért, fenn 
állásáért s számszerű mennyiségéért semmi néven 
nevezendő szavatosságot nem vállal s csakis a ren
delkezésére álló s a csődleltárban felvett okmányait 
fogja a vevőnek átszolgáltatni, köteles a vevő azok 
átvételét az árverés jogerőre < inelkedésétől számi 
tett 15 nap alatt eszközöltetni.

5. Az árverés napjáig az elárverezendő köve
telés. kre befolyó összegek a csődtömeg tulajdonát 
képezik s az árverés foganatosítása előtt a köve
telések jegyzékéből töröltetni fognak.

Az elárv. rezendö követelések kimutatása alul 
irt tömeggondnoknál bármikor megtekinthető.

S A. I’jhely, 1903. évi április hó.
/>r. Ilonén thal Sándor, 

f'-met/t/ondHok.

JCoschander Jíerman 
gőzerőre berendezett mechanikai műhely 

Jíagg-JYiiháltj, föutcza, Rosenwasser-féle házban

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, miszerint Nagy-Miliálvban 
==. gőzerőre berendezett ===. 

mechanicai műhelyt 
nyitottam. — Műhelyemben mindenféle vegyi, 
érez- és rézöntő, vas- és aczél-esztergályozó 
munkát eszközlök; készítek különféle vas, accl, 
érez és rézcsavarokat. — Előállítok különféle 
felszerelési czikkeket gőzkazánok, cséplőgépek, 
szeszfőzdék, malmok, sörgyárak, petrolenmlino- 
mitók, gözl'ürészek stb. részére. — Készítek szi
vattyúkat és mindenféle csapokat bármily célra 
és nagyságban, továbbá egyenes és görbe ten
gelyeket cséplőgépekhez stb. (iöz, viz és lég- 
ventilatorokat siti. stb.

B. pártfogásért esdve, vagyok tisztelettel 
JCoschander Jísrman.



Legjutányosabb cséplési szén

a királdi darabos és koczka szén,
a sajószentpéteri darabos és cséplési szén
——— 3=>oxrtos és gyors leiszolg'á.lás 1 ;------------

Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat
BUDAPEST, V. Erzsébettér 19.

H fl U p T H-
NAGY-MIHÁLY0N. GLÓBUS”H

Szállít:
csekély heti részletfizetés mellett képeket, tükröket, fiig 
gönyöket. agygarniturákat. vásznakat, asztalnemüeket 
Stb stb. Ugyancsak ily feltételek mellett 

ruganyos sárgaréz ágybetéteket, 
úgyszintén mindenféle VASBÜTOROKAT is.

Minthogy mitiden tekintetben elsőrendű czégeknél 
fedeztem szükségleteimet, azon reménynek adok kifejezést, 
hogy a n. é. közönségnek a nálam eszközlendő bevásárlásai 
által támogatását. és bizalmát ki fogom érdemelni.

Szíven pártfogiiaért endve, kiváló tisztelettel

HAUPT H.

____Szepességi damaszt-áruk nagg választékban._____
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Élet- és járadék biztosítási társaság
Alapittalott a Becsi Bankegyesület es a Bajor Jelzálog es 

Pénzváltó Bank által.

Befizetett részvénytöke 2,000.000 korona.
Vezérképriselőség: Budapekt, Kerepesi-iit 44.

Haláleseti és vegyes biztosítások a legelőnyösebb fel
tételek és olcsó dijak mellett eszközöltetnek.

Uj! Suetmekbiztositás Ujj!
orvosi vizsgálat nélkül halálesetre is.

Föügynökség: Haupt H. urnái Nagy-Mihályban, 
a hol tiHxtexxéyee üxletttxerxók ketlvexó feltételek mellett 

felvétetnek. 5—5

KEIL-LAKK
(Glasur) 

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.
1 nagy palack ára 1 fit 35 kr. — 1 kis palack ára t>8 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fény máz
képkeretek stb. bcaranvozúsára. hejobb Icgegvneriibb bearexto szer 1

padló oámár., 1 kó. .„.i .ír. wkr. ' kis palack ára 20 kr.

Fehér ,.GIasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák siti, ujonnani be- 

festésérc, 1 doboz, ára 45 kr.
6—C> Mindenkor kaphatók :

Q L Ü C K MÓR cégnél NAGY-MIHÁLY

Vetéshez
répa, bükköiiyinag, zab, árpa, 

köles kapható
Freund Mór üzletében

Xagy-Mihályon, a gör. katli. templommal szemben.

Szabadalmazott 

olcsó kútfúrás. 
A legrövidebb idő alatt készítek olcsón kutakat. 
10 méter mélységűt 50 cm. bőség mellett mé
terenként 2 koronáért. — 10 métertől 15-ig 
3 korona; 15 métertől 20-ig I korona; 20 mé
tertől 25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős árak. — Szükséges 1 napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy 8 méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

MATA JÓZSEF
szabad, kútfúrónál Eger-Balctán (llevesm.)

Eladó ház.
Az izr. templom szom

szédságában levő 302. sz. 
ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebbet a tulajdo
nosnőnél.

Berkovics Liebe.

Minden ember
ismeri értéket egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás melleit, hozzá inog 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal. 1 pár fülbevaló 
Simi i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranvból és pátens zárral, pompás 
gyűri! imitált ékkővel, finom nyakkendő tű, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 

' zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 frt 90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 

forrásból: R. Kiéin Krakkau.
Nyom. Landvsman B. könyvnyomdájában.


