
Kagy-Mlhály, 1»Q3. juniu, 4. 22, mzéjao..  vitt évfolyam.

Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

MEGTELED MIEFEEG’ C S TT T -p. m K ö TT
szerkesztőség:

Hova a lap nzellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utoza 220 azáin.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor. 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egy®' Mxám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii. —

iiadohivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája..

V a k á c z i ó.
Immár csak néhány nap és a tanuló 

sereg élvezheti isteni szabadságát, a két 
hónapig tartó szünidőt.

Mint örül, mint ujjong a fiatalság a 
közeledő szép napoknak, a mikor lerázhatja 
magáról az iskola porát és epedő szívvel, 
vidám lélekkel kipihenheti az esztendő nagy 
fáradalmait.

Mert a vakáczió csak a szorgalmas, 
kötelességtudó ifjúságnak van szánva, azok
nak, kik a tanév alatt komolyan fogták föl 
hivatásukat, lelkiismeretesen tanultak, szere
tettel forgatták a tankönyveket, buzgólkod- 
tak, fáradoztak, hogy mentül több és na
gyobb ismeretre tegyenek szert. Tanultak, 
dolgoztak, hogy haladjanak, jövőjük útját 
egyengessék s évek múltán a nemes czél 
elérve legyen. Az iskola falai közül kilép
nek az élet iskolájába, hol újólag tel kell 
venni a harcot, meg kell állani a sarat, hogy 
el ne bukjanak az ut közepén. Isméteken 
kemény tusát, elkeseredett hadjáratot kell 
folytatni, ha élni akarnak önmaguknak, a 
társadalomnak, a hazának. Mert örök küz
delem, pihenés nélküli háborúskodás az élet 
— a létfentartás, a kötelességteljesités érde
kében.

A szorgalmas tanuló megérdemli tehát 
az üdülést, hogy aztán az uj tanévhez ujult 
erővel, fölfrissült szellemmel, igaz munka
kedvvel fogjon.

Bezzeg a hanyag, kötelességét mulasztó, 
lusta fiatalság a szép, a derült, a fölviditó

TARCZA. 

Rákóczi jön!
Soha annyi bűnt nem követett el Becs a 

magyar nemzet ellen, mint I.ipót császár alatt. 
A gonoszság és vakbuzgóság, a lelki romlott
ság és álvallásosság, a zsarnoki önkény és fék
telen magvargvűlölet pokoli frigyre léptek a 
nemzet ellen, hogy összetörjék, darabokra mor
zsolják ősi alkotmányát, törvényeit és szabad
ságát. A negalázó vasvári békekötés összeeskü
vésbe sodorta a főnemesek egy részét, magáit 
a szent emlékű szabadsághősnek, Il-ik Rákóczi 
Ferencznek apját is, aki csak anyjának, Báthory 
Zsófiának köszönhette, hogy 400,1)00 tallér vált
ságdíj lefizetésével megmenekülhetett a bör
töntől és pallostól. Zrínyi Pétert, Nádasdy Fe
rencet és Frangepánt, családjának utolsó tagjait 
azonban lefejeztette a bécsi önkény és sírjuk 
fölé arcátlanul gúnyoló sorokat vésetett.

E vértanuk sírján még fel sem száradt a 
nemzet könye, amikor kitört késmárki Thököly 
Imrének, a kuruckirálynak évekig tartó szabad
ságharca, de olv sok szép diadal után gyászo
san végződött. Thököly, akinek felesége Zrínyi 
Ilona, I Rákóczi Ferenc özvegye volt, kényte
len volt hőslelkű nejével török földre mene
külni, mig mostoha fiát, II. Rákóczi Ferencet, 
akit gyakran magával vitt a táborjárásban, a 
jezsuiták kolostora nyelte el, kivetkőztetve a 
gyermek-ifjút a nemzeti szokásokból.

A zentai győzelem még elbizakodottabbá 
tette Ausztriát s most t_ár elérkezettnek látta 
az időt a nemzet teljes leigázására. A sóra 
hihetetlen magas vámot vetett, a városokat 
zsoldos katonákkal rakatta meg, akik dnltak, 
raboltak, fosztogattak, a 

vakáczió napjaiban látja csak, hogy mily 
könnyelműséget, minő felületességet tanúsí
tott a tanév alatt, a mikor könyvei helyett 
mindenféle haszontalansággal foglalkozott, 
a mikor elléháskodta a tanulásra szánt időt. 
S ime a visszahatás. A mit tiz hónap alatt 
nem tett, azt most a pihenésre szánt gyö
nyörű időbep kell megcselekednie: tanulni, 
hogy egyik-másik tantárgyból az uj tanév 
elején pótló vizsgálatot tehessen. S mily meg
mérhetetlen fájdalmat okoznak a szülőknek 
azok a hanyag, a tanulástól irtózó, a tan
könyvektől rettegő tanulók, kik elzárják 
maguk elől a haladás, az emelkedés útját. 
Ismételniük kell az osztályt, mert elégtelen 
klasszifikácziót nyertek.

A kötelességét nem ösmerő fiatalság 
nincs tisztában azzal, avagy nem akarja 
megérteni, hogy a szülők mily nagy áldo
zatok árán iskoláztatják őket, csak hogy a 
középszerűségen fölül emelkedjenek, intelli
gens, képzett, komoly, munkaszerető embe
reket faragjanak belőlük. Nem tudják mél
tányolni a szülők megfizethet len gondosko
dását, végtelen odaadását, a mikor szájuktól 
megvonják a falatokat, nélkülöznek meg
feszített munkával dolgoznak, hogy gyer
mekeik pályafutása elé akadályok ne gördül
jenek ; robotolnak, verejtékes homlokkal, 
testet fáradozó, ideget ölő dologgal tölte
nek éjjelt—nappalt, mégis tanittatják, iskoláz
tatják gyermekeiket, hogyha felserdülnek, 
megnövekednek, szemrehányás ne érhesse a 
szülőket, ne vádolhassák őket, hogy ők vol

a jobbágyságot a közkatonák huzták-vonták s 
az elkeseredés nőttön-nőtt az országban.

Az erdők rengetegei tele voltak bujdosó 
kurucokkal, akik folyton biztatták, vigasztalták 
a népet, hogy majd bejön Thököly s vége lesz 
a németek rémuralmának. A kuruc-király azon
ban nem jött s az elkeseredett nép minden 
reménye a Rákóczi-ház egyetlen sarjadékában, 
az ifjú Il-ik Rákóczi Ferenczben összpontosult, 
aki azonban német ruhában járt, idegen földön 
nevelkedett, a magyar nemzet szokásait, lelkű
letét, természetét nem ismerte s az elégületlen 
főnemesség nem bízott benne. Csak gróf Ber
csényi Miklós pillantott mélyebben leikébe, a 
kivel mindbizalmasabb barátságot kötött s 
munkácsi hercegségében gyakran együtt vadász- 
gatott vele. Eme vadászatokon sokszor bizal
mas politikai beszédbe merültek s ekkor 
Bercsényi meggyőződött arról, hegy a fejedelem 
szive a német köntös alatt is magyarul érez s 
gyűlöli a németeket, akik erdélyi jószágaitól 
megfosztották, nagyapját, Zriliyi Pétert kivé
gezték, édesanyját, Zrínyi Ilonát elszakították 
tőle s Nikodémiába száműzték.

Elhatározták tehát, hogy mihelyt a nyo
morék spanyol király meghűl s kitör a spanyol 
örökösödési háború, azonnal fegyverre szólít
ják a nemzetet.

Badeni Lajos ezredében szolgált egy 
l.ongueval nevű belga születést! kapitány, aki 
Eperjesről gyakran kirándult a fejedelem sárosi 
várkastélyába s a sima modorú, művelt kapi
tány annyira behízelegte magát Rákóczinál, 
hogy az vakon bízott benne s mikor Ferioí 
márki, a konstantinápolyi francia követ levelet 
irt Rákóczinak, hogy ha a népet felkelésre 
bírja, pénzt és fegyvert kap XVI-ik Lajos király
tól, Rákóczi ezt a kapitányt beavatta titkába s 
levéllel küldte a francia udvarhoz.nemességet a tisztek,___________
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

tak gyermekeik mostoha sorsának okozói.
A szülő soha nem lehet oly hálátlan, 

mint a gyermek, s a gyermek soha nem 
nyújthat azért kárpótlást, mit a szülő azji 
érdekében cselekedett.

A kötelességtudó, pályájukat szem előtt 
tartó fiatalok kiváló munkaszeretettel tanul
nak, részint hogy szülőinek örömet szerez
zenek, másrészt hogy czéljukat elérhessék 
és derék, becsületes, jóravaló emberek vál
janak belőlük.

A kinek az édes vakáczió megadatott, 
töltse okosan, czélszerüen. Oszsza be a 
napot praktikusan, hogy mindenre teljék idő. 
Legyen helye a gondtalan, vidám játéknak 
Isten szabad ege alatt, a szép természetben, 
hadd pezsdüljön ki az üde kedély, a pajzán 
jókedv, legyen helye testedző, izomerősitő 
tornázásnak. De fordítsanak bizonyos időt 
jó, tanulságos, lelketnemesitő, szellemet mi
velő könyvek olvasására is. — Akkor lesz 
teljes harmónia az if|u lelkében, ha kellőleg 
beosztva fordítja idejét úgy testének, mint 
szellemének fejlesztésére. A test és a szel
lem ósszhangzatos ápolása ép testet és ép 
lelket ad.

Ilyen csapáson haladva a fiatalság dere
kasan felel meg kötelességének, a fáradal
makat nem érzi, nehézségeket nem ösmer, 
kedvvel forgatja a tankönyveket, gyorsan 
tanul, éles a fölfogása, gyors a gondolko
dása és célját eléri. Künn az életben meg 
hasznos, tevékeny tagja lesz a társadalomnak 
és jó polgára a hazának.

Longueval azonban fizetett kéme volt a 
bécsi udvarnak, a levelet ott megmutatta s 
csak aztán továbbította. Mikor pedig a második 
levelet bízta rá a fejedelem, szinleg elfogatta 
magát s igy kiderült, hogy Rákóczi mit tervei. 
Bécsben élő nénje, gróf Aspremontné rögtön 
futárral értesítette a veszedelemről s Bercsényi 
is hivta, hogy meneküljön vele Lengyelországba, 
de ő nem mozdult ki sárosi kastélyából, mert 
felesége, Hesszeni Amália herecegnő éppen 
gyermekágyban feküdt s e válságos helyzetében 
nem akarta egyedül hagyni.

Április 18-án azután osztrák katonaság 
fogta körül kastélyát, berontottak hálószobájába 
s elhurcolták. Előbb Kassára, azután Budára, 
innen pedig Bécsújhelybe vitték s ugyanazon 
cellába zárták, ahonnan harminc évvel azelőtt, 
1671. április 20-án nagyapját, Zrínyi Pétert 
vitték a vérpadra. A német már ezzel is tud
tára akarta adni, hogy főbenjáró bűnpörének 
milyen gyászos lesz a vége.

Törvénytelen osztrák bíróság fogta vál
lalóra, de Rákóczi megtagadta a vallomást s 
büszkén, méltóságteljesen jelentette ki, hogy 
törvénytelen bíróság előtt annál kevésbbé tehet 
vallomást, mert ő ártatlan s nem tett többet, mint 
amennyit egy szabad haza polgárának a tör
vények megengednek. Sorsa azonban meg volt 
pecsételve s nem kerülhette volna el a pallost, 
ha az isteni gondviselés máskép nem határoz.

Rákóczit egy század dragonyos őrizte, a 
melynek I.ehmann nevű kapitánya a legnagyobb 
tiszteletet tanúsította iránta. Ez porosz szárma
zású volt s valószínűleg a fejedelemasszony 
nyerte meg, hogy elősegítse Rákóczi menekülé
sét. Egy ködös novemberi estén kötélhágcsót 
erősített a börtön rostély-ablakához, a rostélyt 
kifeszitette, hogy azt a*  hitet keltse, mintha 
Rákóczi arra menekült volna.



A vetések állása.
A ftildmiveléai miniater jehiitést tett 

köué a vetések állásáról. Az ország mező
gazdasági állapotáról a gazdasági tudósítók 
észleletei alapján nyerünk értesülést, és — 
sajnos: tények nyomán — olyannyira ösz- 
szevegyül a jó híradással a rossz, hogy nem 
igen tudjuk az első pillanatban : a mérleg a 
jókedvünk, avagy félős várakozásunk felé 
billen-e.

Általában el lehet mondani, hogy a 
vegetáció tűrhetően halad az eső hatása alatt 
s a vetések állása, úgy az ősziekben, mint 
a tavasziakban kielégítőnek mondható.

Az őszi buzavetések türhetöek az ország 
nagy részében, a későiek azonban nagyon 
sok helyütt foltosak, ritkák s bizony gaz és 
gyom is van bennük ; a koraiak legnagyobb
részt szépen bokrosodtak.

Az őszi rozs és a kétszeres fejlődésére 
a mostani időjárás éppen nem kedvező, mert 
az ország egyes részein, a hajnali órákban 
a levegő lehűlése folytán állandó dér van. 
Az őszi rozsvetés átlag nem kielégítő, sok 
közte a gyenge, ritka és a foltos.

Az őszi árpa némely helyen már a 
kalászát is kihányta ; a tavaszi néhol már 
szárba hajt és jól bokroaodik. Igaz ugyan, 
hogy a gaz meg a gyom némely helyen 
burjánzik, mégis kielégítőnek látszik a vetés.

A zab az utolsó időben nagyon javult. 
A vetések zöldek, már bokrosok. Itt-ott 
ugyan a gyom és az acat továbbá a férgek 
és rovarok pusztítanak, de gyomlálna által 
ez ellen is sikerrel lehet védekezni.

A repce-vetések az ország külömböző 
részében külömbözöen állanak. Az idei rep
cetermés még a normálisnál is gyengébb
nek Ígérkezik. Az ország nagy részében, ki
vált az alföldön a repce már elvirágzott és 
érésnek indult.

A tengeri fejlődésére az utóbbi esőzé
sek nagyon jótékonyan hatottak, azonban a 
múlt heti fagy és dér következtében egy
némely helyen újra kell vetni, mert az ed
digi vetés kifagyott. A tengeri az első ka
pálásra már megindult.

A dohányt még folyton ültetik: az ed
dig ültetett palánták jól fejlődnek, a koráb
bi ■ kát meg már kapálják is.

A kerti vetemények majdnem minde
nütt nagyon szépen gyarapodnak, néhol 
ugyan a múlt heti hűvös idő megártott

Azután valami ürügy alatt elküldte cellája 
elől a dragonvost s átvezette a fejedelmet a 
saját szobájába, ahol a kapitány zászlótartó 
öcscsének ruháját adta rá s ekkép átöltözködve 
akadály nélkül kibocsátotta az őrség a várkapun.

Egy elhagyatott szűk utcában hű apródja, 
Berzeviczy Ádám várta nyergeit paripával és 
Magyarországon keresztül szerencsésen kime
nekültek Lengyelországba, ahol Varsóban Ber
csényi Miklós gróffal találkoztak. A bécsi kor
mány a nagylelkű Lehmann kapitányt lefejez
tette s ez az önfeláldozó porosz katona tiszt 
volt a kuruevilág első vértanúja Bákóczi fejére 
vérdijat tűztek ki, orgyilkosokat fogadtak ellene, 
de öt a lengyel főnemesek váraikban rejteget
ték s nem férhettek hozzá. Tízezer forint (a 
mai értékban százezer forint) jutalmat kapott 
volna az, aki élve és hatezret az, aki halva vitte 
volna Bécsbe.

Másfélévig tartott lengyel földön való buj- 
dosása, mely alatt többször keresték föl a ma
gyarok s kérve-kérték hogy álljon az elégülct- 
len nemzet élére. Így egy orosz pap is felke
reste Bige Lászlóval s arra kérték, küldjön 
legalább egy pár zászlót az országba s a nép 
tömegesen seregei alája. mert a német már 
végső Ínségre jutatta. Bákóczi erre néhány 
zászlót küldött az országba s Bercsényi lovászát 
útnak indította, hogy tapogassa ki a nép hangula
tát. Az ügyes ember két hónap alatt bejárta 
Bákóczi uradalmait, a tiszántúli vidéket s min
denütt a legnagyobb harci készséget tapasztalta.

Erre azután a fejedelem is elhatározta, 
hogy csekély lengyel csapattól kisérve bejön az 
országba. Drohobitzára érkezve egy futár kereste 
föl, aki jelentette, hogy Esze Tamás kuruc csa
patát báró Károlyi Sándor szatmári főispán a 
felkelt nemességgel Dolliénál meglepte, tökéle

A korai bab és a borsó már virágzik. 
A lencse nagyon szépen fejlődik. A káposz
tát még mindig ültetik es különösen azo
kon a helyeken, almi nagy esőzések voltak : 
szép eredmény várható. A férgek és a ro
varok némely helyen kárt okoznak, kivált 
az erdélyi részben a földi bolha.

A köles, a tatárka, a kender és len 
meg a komló kielégítő, bár helyenkint gazos.

A korai burgonya nagyon szépen fej
lődik, az Alföldön azonban a múlt heti dér 
miatt károsodott.

A cukorrépa kapálása folyamatban van, 
a férgek és rovarok pusztítása miatt némely 
helyen újra vetették.

A takarmányrépa általában jól indul, 
azonban a fagy és a rovarok pusztítása miatt 
itt-ott újra kell vetni.

A szőllőkben a múlt heti hideg idő itt- 
ott nagyobb károkat okozott és a jégeső is 
nagyon ártott a venyigéknek. A szöllőket 
országszerte kapálják és permetezik, néhol 
már kötözik is.

A mesterséges takarmányokat minden
felé kaszálják már s az eredmény kielégítő 
habár néhol a sok eső rontott a kvalitáson. 
A réti fűnek az esőzések nagyon használtak, 
már meglehetősen siirüek és magasak.

A gyümölcsfák termés kilátásai né
mely helyen — sajnos -— kedvezőtlenek, ki
váltképp a hegyi vidékeken a hol a télifagy 
tönkre tette a gytlmöcsfákat; az alföldön 
ellenben, különösen alma és körte-félékből 
jó termés látható.

Látjuk tehát ebből a kimutatásból, hogy 
a termési kilátások nem épp olyanok, 
amelyek miatt már most busulásnak kell 
adni a fejünket, de viszont nem szabad 
annyira optimistáknak sem lennünk, hogy 
akkor, midőn a gazdasági tudósitők jelenté
sében úgyszólván egyetlenegyszer sem ol
vashatunk más jelszót, mint legfeljebb, hogy 
a kilátások „tiirhetök" vagy kielégítők, — 
hogy ekkor már jóelőre felpattanjunk a 
legvérmesebb reménykedés paripájára.

A dér és köd szórványosan elég sok 
kárt ok< >zott, a gyümölcs is szenvedett, fő
képp a felvidéken, ám annyi bizonyos, hogy 
a kritikus részén a tavaszi időjárásnak már 
túl vagyunk.

Adja az isten, hogy ne kelljen beszá
molni váratlan csapásokról: megérdemli ez 
az ország tulontulis, hogy végre is szép 
napok virradjanak reá és nem lehet, nem 

tesen szétverte s hét zászlójukkal, mint diadalmi 
jelvényekkel Bécsbe indult.

»llv szerencsét cn volt a magyar háború 
kezdet , — Írja önéletrajzában Bákóczi — me
lyet, őszintén megvallom, az okosság minden 
szabályai ellenére kezdettem, egyedül egy fiatal 
ember hevessége és a haza szeretető által lel- 
kesitve.<

Bákóczi még visszatérhetett volna, de a 
nép szeretete és bizalma által föllelkesítve, 
folytatta útját s másnap Skola faluba ért, ahol 
a lakosság útját akarta állni, de egy zsidó em
ber felismerte és elkiáltotta magát, hogv itt 
van Bákóczi.

A nép erre leborult előtte, mintha tem
plomban lett volna és kezeit imára kulcsolva, 
ruhája szegélyét csókolta. A fejedelem szemébe 
e megható jelenetre kőnyek tódultak. Csakha
mar megérkezett Kanenszki Petronics, egy orosz 
zárda főnöke is, aki gyermekkorában karjain 
hordozta Munkács várában és zokogva borait 
a fejedelem elé. A Ilii ember, akit később mun
kácsi püspökké tett Rákóczy, elkísérte Klinetz 
határszéli faluba, itt misét mondott s áldását 
adta Bákóczira.

Csakhamar ez, ével jöttek hozzá az oroszok, 
nők, gyermekek, aggastyánok templomi zászlók 
alatt és szent énekeket zengedezve.

Azután csapatostul jöttek a bujdosó kuru
cok, megszólalt ismét a szomorú hangú táro
gató s leírhatatlan örömmámorban úszott a nép. 
Csakhamar villámgyorsan Ilire futott az egész 
országban s ez az örömkiáltás zúgott keresztül 
a hazán : Bákóczi jön !

A tiszántúli nép titkos követsége, a hajdú
városok, jászok és kunok küldöttei is egymás
után tisztelegtek Bákóczinál s csengve leérték, 
hogy szálljon le a nagyalföldre, ahol több ezer 

szabad oly nagyképünek lenni, hogy az 
általános pangás”javulását mástól várjuk, — 
legalább részben : — mint a jó terméstől.

VEGYES HÍREK.

— Felelőt jelenleg Berlinben
tartózkodik, lapunk mai számáért a kiadóhivatal 
felelős.

— Személyi hírek. Dr. Szöllöti Lipót 
főtörzsorvos, a munkácsi honvédcsapat kórház 
parancsnoka családjával több napi tartózkodásra 
városunkba érkezett. — Dr. Chudovszky Mór kór
házi igazgató orvos a sebészeti kongresszuson való 
részvétel végett Berlinbe utazott.

— Kinevezés. Az igazságügyi miniszter 
Atchenbrier István ungvári járásbirósági jegyzőt a 
homonnai kir. járásbírósághoz albiróvá nevezte ki.

— Gyermek mulatság. A helybeli áll. 
elemi iskola tanító testülete egy a közelmúltban 
tartott ülésében — az áll. iskola gondnokság ajáu • 
latára — elhatározta, hogy az előző évek szokásé 
hoz képest, a gyermekek mulatósára szolgáló 
majálist, illetve junialist az idén is megtartja, még 
pedig f. hó 25 én.

— Hivatalos hirdetmény. Nagy Mihály 
nagyközség elöljárósága ezennel közhírré teszi, 
hogy az esküdtképes egyének alaplajstroma össze- 
Állíttatván, az f. évi junius 1-től kezdve 15 napon 
át a városháza hivatalos helyiségében közszemlére 
ki van téve, azt mindenki megtekinheti, s az ellen 
15 nap alatt felszólalhat és a felszólalásokra 8 nap 
alatt észrevételeket tehet. — A felszólalások és az 
észrevételek az 1897. évi XXXIV. t.c. 10. § a 
értelmében a községi elöljáróságnál adandók be.

— Megyebixottságlyótválasxtások. Az 
alispán rendeleté folytán a berettöi, nagy komén 
czei, papinai, sztakesini és udvai választókerületben 
megüresedett 1 —1 megyebizottsági tagsági hely 
betöltése czéljából f. évi junius hó 8 ált lesznek a 
választások.

— Tennie. A tennis pálya május 30 án, 
szombaton megnyílt. A pálya, eltekintve a folyto
nos esőzések által szenvedett rongálásoktól, kitűnő 
karban van, uj játékszerek is lettok beszerezve. 
Csak a kedvezőtlen időjárás akadályozza, hogy 
intelligens közönségünk a pályán naponkint össze
gyűlhessen és kellemesen szórakozhasson.

— Esküvő'. Friedman Izidor mocsári lakos 
f. hó 7-én esküszik örök hűséget Friedman Malvina 
kisasszonynak Pazdicson.

Kiixztenbaum Adolf helybeli lakos f. hó 9-én 
tartja esküvőjét Henkovicn Antónia kisasszonynyal 
llomonnán.

fegyveres nép tárt karokkal várja s egyetlen 
szavára kész tömegestül zászlói alá állani.

Bákóczi tehát Munkács alá vonult, ahol 
első ütközetét vívta L’ngváron feküdt akkor a 
Montecucculli-ezred, amely Bákóczi bejövete
lének hírére lóra kapva, Munkács felé szágul
dott. Bákóczi éppen öltözni kezdett, amikor 
dobok peregtek, trombiták harsogtak s lovas
ságát a Montecuccoli-ezred megtámadta.

A gyakorlatlan kuruc-huszárokat csakha
mar visszanyomták s ezek rendetlenül hátrálni 
kezdtek. Bákóczinak csak annyi ideje volt, hogy 
gyalogpuskásait felállíthatta s ő néhány lovas
tól körülvéve, a kapu alatt foglalt állást.’Néhány 
perc múlva vágtatva robogott arra egy vasas 
német század, a melynek kapitánya azzal kér
kedett, hogy Rákóczi szivét kardjára tűzve tér 
vissza a csatából.

Egy Majos nevű vitéz kuruchadnagy csa
patával villámgyorsan közibük vágott, vagy har
minc németet leapritottak, a többi szétfutott. 
Majos párbajra kelt a hencegő német kapitány
nyal s azt néhány pillanat alatt levágta.

De már hallani lehetett a többi lovas
század robogását, a német kézen levő vár ágyúi 
is megdördültek, gyalogsága kitört s Bákóczi 
fölött a házakra bombákat vetettek, amiktől a 
tetők lángba borultak.

A szél a füstöt éppen az ő csapatára fújta 
s igy eltakarta őket. Bákóczi meg volt döbbenve. 
Három felől készültek körülfogni. Seregének 
csak elenyésző csekély része volt felfegyver
kezve, a legtöbbnél csak fütykös, kasza, kapa 
volt. Ekkor elébe sietett egy régi kuruc káplár, 
aki Thököly alatt harcolt s jelentette, hogy ő 
tud egy gázlót a I .atorcán, amelyen gyorsan át
kelhetnek. Gondolkozásra nem volt idő. Bákóczi 
rögtön indulást parancsolt és a kuruckápMr 
sz rencsésen átvezette csapatát a gázlón.



— Jégeső. Vidékünkön igen gyakori mos 
tanában a jégeső. F. hó 2 án Oreszkán is volt oly 
erős jégeső, a milyent az oreszkaiak még nem lát
tak. Szemtanuk állítása szerint diónagyságu jég 
darabok hullottak és pedig oly sűrűn, hogy való- 
ságos jégtengerben állott az egész község. A jégeső 
a vetésekben igen nagy kárt okozott és a házakat 
is jelentékenyen megrongálta.

— Elitéit kivándorlási ügynökök. A 
május hó 29 én Budapestre kisért Kaufman Ignácz 
és Weinberger Salem kivándorlási ügynökök ügyé
ben már másnap, szombaton ítélkezett a budapesti 
IV. kér. rendőrkapitányságnál báró Splényi Árpád 
rendőrtanácsos. Mindkettőjükre a maxmális bünte- 

, tés, t. i. 2 havi fogház és 600 kor. pénzbüntetés 
lett kiszabva s igy miután fizetni természetesen 
nem tudnak 90—90 napig lesznek fogságban. 
Ugyanekkor Weinberger Salem nejét, ki férjének 
az ügynökösködésbon is hűséges segítőtársa volt, 
elitélték 1 havi fogházra és 400 kor. pénzbüntetésre. 
Mindhárman folebbeztek, de azért a reudőrség 
további fogvatartásukat rendelte el. Fogságukat a
III. kér. rendőrfogházban már meg is kezdték.

— Uj izr, hittant intézet. A nagymihályi 
izr. hitközség már régebben elharározta, hogy úgy
nevezett „Talmud Tóra“ intézetet létesít. A szük
séges pénzösszeg a hitközségi tagok által már biz 
tositva is vau és legközelebb fölépítik — modern 
minták után — az uj iskolát. Egy bizottság e 
napokban több szomszédos város hasonló iskoláit 
látogatta meg és a tapasztaltakról a ma délután 
5 órakor tartandó választmányi ülésen fog be
számolni.

Csenddrségi hírek. Csorba Alajos m. kir. 
csendőrőrmester a helybeli kir. járásbíróságnál töl
tött hat havi irodai gyakorlata után ma ismét be
vonult tényleges szolgálattételre és átvette a csen 
dörőrs vezetését.

Május 28-án Lesznán népes búcsú volt. A 
szomszédos községek parasztlegényei több Ízben 
meg akarták támadni a lesznaiakat és csupán tel
jes létszámmal kivonult csendőrségünk erélyes közbe
lépésének köszönhető, hogy komolyabb összetűzés 
nem történt. — A csendőrség a f. hó 7 én Laszto 
mérőn és a f. hó 11 én A.-Körtvélyesen tartandó 
búcsúk alkalmával szigorú elővigyázati intézkedé
seket fog tenni.

— Köszönet. A nagymihályi állami elemi 
iskola tanító testületé által május hó 24 én és 27- 
én rendezett gyermek színi előadás alkalmából fo 
lülfizetett Szólt ősi Sándor ur 4 koronát. Fogadja 
az adakozó a tantostület és a szegény gyermekek 
hálás köszönetét.

A nemet lovasság néhány perc múlva már 
a folyóhoz ért, de nem ismerve annak mélysé
gét, nem mert beleugratni. így mentette meg 
első csatájában Rákóczit a különös isteni gond
viselés. Ettől fogva diadalmasan nyomult előre 
s a híres Ocskay, aki Borbély Balázszsal még 
Zavadkánál szökött át hozzá, csakhamar egész 
lovashadtestet gyűjtött s azzal a Vág mentéig 
portyázott. A varázshirre, hogy Bákóczi jön, 
szinte a földből termettek a kurucok a saját 
lovaikon és zászlaik alatt vonultak táborba s 
egymásután foglalták el a németektől megszál
lott várakat.

A szent emlékű Bákóczi méltán Írhatta 
önéletrajzában, hogy : Az isteni gondviselés elkill 
•lőtt a puszta hazába, hogy fegyverre és szabadságra 
kiáltó s.ózat legyen. Es meghalld e szózatot az ország 
minden népe.

Igen meghallotta és regebeli hősök támad
tak a kurucok között. Bottyán János, Bezerédy 
Imre, Ocskay László, Béry' Balogh Adám, Kis
faludy György, Fodor László, Ebeczky István 
kardján villámok lobogtak s rettegtek a néme
tek és rácok. Megkezdődött a hazáért és sza
badságért a kuruevilág véres háborúja s oly 
nagy erőfeszítést és annyi áldozatot talán 
sohase hozott a nemzet függetlenségének kiví
vásáért, mint II. Bákóczi Ferenc alatt. Es hogy 
mégis oly gyászos fordulatot vett e nagy nem
zeti küzdelem, annak .az ország kiélésén s a 
nagy pénzhiányon kívül főkép az volt az oka, 
hogy külföldi’ szövetségesei rendre cserben 
hagyták a rendek vezérlő fejedelmét.

De nekünk, gyönge utódoknak, a legna
gyobb hálával és kegyelettel kell áldoznunk a 
dicsőséges kuniékor emlékének, mert akkor 
igazán nagy volt ez a nemzet a honszcrclem- 
ben és önfeláldozásban. Nem csoda, hiszen 
Bákóczi vezette őket, akinek minden gondolata 
a magyar haza nagysága s a magyar nép bol
dogsága volt.

— A főszolgabírói hivatal hivatalos 
órái, A vármegyei közgyűlésnek május hó 19 én 
hozott és 25-én életbe lépett határozata értelmében 
a vármegyei hivatalok és igy a helybeli főszolga
bírói hivatal hivatalos munkaidő beosztása a követ 
kezű: d. e. */s9 kor kezdődik és tart 12 óráig; 
d. u. l/*3  kor kezdődik és tart 5 óráig.

— Vizsgarend. A nagymihályi All. elemi 
iskola és iparos tanoncz iskolában az évzáró vizs
gálatok a következő sor és időrendben tartatnak 
meg: Junius 14 én d. u iparos tanoncz iskolák 
vizsgálata, 18 án d. e. az I vegyes és IV. fiú 
osztályok, 20 án d. e. az összes felekezetek hittani 
viszgálata, 22-én d. e. az I. leány, I. fiú, II. leány,
II. fiú és II. vegyes osztályok, 23-án d. e. a III. 
leány, III. fiú, IV. a. leány. IV. b. leány, 24 én 
d. e. V. leány. VI. leány és V—VI. fiú osztály 
vizsgálata. 28 án d. e. záróünnepély, melyekre a 
szülőket és tanügy iránt érdeklődőket ezúttal is 
szívesen hívja meg az igazgatóság.

— Tavaszi mulatság, A homonnai in. 
kir. áll. polgári és felsőkereskedelmi iskola ifjúsága 
1903. évi junius hó 10-én Szirtalján tavaszi mulat 
ságot rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel 
meghívja a rendezőség.

— A terebesi uradalom bérbe adva. 
Schlesinger N. trencséni nagybirtokos a tőke tere- 
besi gróf Audrássy féle birtokot teljes felszerelés 
sel a kastély kivételével bérbe vette egyelőre 10 
évre. A bérösszeg évente 200 000 korona.

— Hirdetmény. Alulírott szolgabiróság 
részéről közhírré tétetik, hogy Nagy Mihály nagy
község elöljáróságának választás utján leendő be
töltésére határidőül 1903. évi junius hó 9 ik nap 
jának d. e. 9 órája a községházának tanácstermébe 
tűzetik ki. Miről a választók ezennel kiértesiltet 
nek. — Nagy Mihály, 1903. junius 4 én. Eüzesséry 
Tamás főszolgabiró.

— Talált pénz. Ma reggel egy lengyel 
napszámos a fő utczán 10 koronás bankjegyet talált. 
Ugyanakkor arra ment egy ez igán y asszony, ki hir
telen fölfogva a helyzetet, a pénzt, mint sajátját 
követelte a munkástól. Ennek föltűnt azonban a 
czigányasszony nyugtalan viselkedése és a pénzt 
elvitte a városházára, hol kitűnt, hogy azt Ssszták 
István vesztette el s igy ennek az elöljáróság által 
kiadatott.

— Pályázat. A szécs keresztúri körjegyzői 
állásra, mely lemondás folytán megüresedett, a 
gálszécsi járás főszolgabirája pályázatot hirdet. 
Javadalmazás 2451 K. 60 fill. készpénz és a ma 
gánmunkálatokért szabályrendeletileg megállap tott 
díjak. Pályázati határidő junius 13, választás jun. 
16 án. A pályázati kérvények a gálszécsi főszolga 
bírói hivatalhoz adandók be.

— A népszerűség titka. Példa nélkül áll 
az a népszerűség, mely ez idő szerint a minden 
irányban független és szókimondó Pesti Hírlap 
iránt városunkban és vidéken általában megnyil
vánul. Mióta e különben is kedvelt napilapunk 
minden sora napról napra azt igazolja, hogy sem 
kormány, sem egyetlen politikai párt, sem bármi 
néven nevezendő érdekszövetkezet, részvénytársa
ság vagy pénzintézet reá befolyást nem gyakorol, 
— népszerűsége rohamosan emelkedett, úgy hogy 
ma már a városunkba érkező példányszám sok 
szorosan fölülmúlja valamennyi más napilapét. Ezt, 
mint érdekes jelenséget, minden irigység nélkül 
konstatáljuk, mert magunknak is örömünkre szol
gál, hogy az intelligens olvasó közönség úgy fel- 
karojla ezt a minden irányban független, minden 
izében szabadelvű, demokratikus szellemű lapunkat 
s lehetővé teszi neki, hogy az összes napilapokat 
felülmúló gazdag tartalommal s napról napra oly 
terjedelemben jelenhetik meg, amilyennel csak pár 
évvel előbb is tnég a lapok ünnepi számai sem 
dicsekedhettek. A Pesti Hírlap valóban megérdemli, 
hogy ma lapjaink közt a legnépszerűbb és leg
elterjedtebb.

IRODALOM.
Gábriel Honoré de Mirabeau, a francia tor 

radalom kimagasló alakja, 1749. március 9 én 
született. Atyja gyűlölte és ö daccal viszonozta azt. 
Nélkülözött és atyja valósággal sanyargatta. Had 
nagy lett belőle, de ezredese féltékenykedett ró 
és ő Párisba menekült. Apja bezáratta, de olt is 
elbájolt mindenkit és 1870 ben már részt vesz a 
korzikai hadjáratban. Gazdag nőt vesz el, do 

hozományt nem kap és az adósok börtönébe jut. 
Később megismerkedik egy öreg parlamenti taná
csos nejével és azt megszökteti Hollandiába. Halálra 
Ítélik, de most atyja hazahozatja s Vincennesbe 
csukatja, a hol ötödfél évig sínylődik. Mikor ki
szabadult, neje elhagyta, Zsófi öngyilkos lett. Atyja 
megtagadott tőle miuden segítséget. így lett szük
ségből Íróvá.

Élete eddig igazi regény, regényes marad 
azután is. Senki nálánál jobbau nem gyűlölhette 
a régi rendszeri, hisz ő nemcsak a király, hanem 
atyja dcspotizmusától is szenvedett. A társaságban 
is ellenállhatatlan volt, mert a sok gyűlölet, melyet 
tapasztalt, nem fojtotta el benne a szeretetet. Tit
kos fizetett tanácsosa volt a királynak és nagy 
tisztelője a királynénak, a kiről azt irta, hogy az 
egyetlen férfiú a király körül. Az udvari emberek 
üldözték öt, az egyetlen embert, ki képes lett volna 
megmenteni a monarchiát. Párbajra hívták sokau 
és mindenképen vesztére törtek.

Tömérdek dolga mellett sok időt szeutelt a 
kicsapongásnak is. 1791. februárjában erős lázba 
esett és április 2 án meghalt. Ennek az embernek 
az élete van elbeszélve a Nagy Képes Világtörté
net 184. füzetében.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet Írója 
is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes 
fél bőrkötésben 16 korona; füzetenként is kapható 
60 fillérjével. Megjelen minden héten ogy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili., Ullői- 
ut 18. sz.) s mindeu hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre is.

A közönség köréből.
(Alak és tartalomért a beküldő felelős.)

Nyílt kérdés
a nagymihályi ált. ipartestület t. elnökéhez.

Az 18X1. XVII. t. c. szigorúan megjelöli a 
határt, mely között az ipartestületek mozoghat
nak, intézkedéseket tartalmaz arra nézve, hogy 
az ipartestOteti elnökök túlkapásai ellen emez 
erkölcsi testület megóvathassék s hogy eme 
testület kebelébe tartozó iparosok törvényadta 
jogaikkal élhessenek ;

amiért is tiszteletteljes alázattal bátorko
dunk testületünk máskülönben érdemes elnöké
hez azon kérdést intézni, vájjon alapszabályaink 
kezei közt lévő példányából kiesett-e a 11. 
mely az évi közgyűlés összehívásáról intéz
kedik? Több ipartestületi tag.

CSARNOK.
Egy peches ember kalandja.

A panaszos : . . . Ott álltam a Rákóczi téren 
egy hirdető oszlop előtt és nézegettem a szinlapot. 
Epén arra gondoltam, hogy milyen geniális gye
rek az a Féld Mátyás. A papája elküldi Meránba, 
hogy üdüljön s a gyerek ott délen nagyszerű 
színdarabot ír az éjszaki sarkról. Micsoda fenome 
nális darabot írhatott volna, ha papája véletlenül 
nem a déli, hanem az éjszaki sarkra küldi!

A biró: A dologra!
A panaszos: ... A mint ekképen tűnöd 

tem, egyszerre csak valaki megérintette a válla 
mát. Hátra fordultam és egy fiatal gömbölyű asz 
szonykát láttam magam előtt. Arca csupa tiiz, a 

k szemei ki voltak sírva, nehezen kapkodta a leve 
» gőt, mint aki nagyon belefáradt a futásba . . . 

Vajon mit akarhat tőlem ?
— Parancsol asszonyom ?
— Az Égre kérem, uram ! mentse meg . . . 

védjen meg !
— Ki bántotta ? . . . Apróra töröm . . . 

Megeszem! . . .
Az asszonyka egy fiatal emberre mutatott, 

aki h szemben levő utcasarkon álldogált.
— Az ott ni! Az a nyomorult!
Tüstént oda siettem a sarkon ácsorgó úrhoz. 

No, hiszen, szépen megjártam vele ! Athletai ter
metű, hatalmas ember volt. Kétszer akkora mint 
én. Úgy néz ki, mintha egy ökölcsapással a bikát 
is le tudná ütni. Es ezt az embert nekem most 
meg kell leckéztetnem.

— Uram ! mondom — ön megbántotta ezt 
a hölgyet !

— S aztán ?
— Semmi aztán 1 Úri ember nem szokott 

hölgyeket sértegetni.
— Ne mondja !
Es adott egy fricskát az orromra, amitől 

olyan különös érzés vett rajtam erőt, mintha az 
orrom egyszerre ugorkává dagadt volna.



Védencem, a fiatal asszonyka, újabb bizo
ny itékot merített ebből a fricskából.

— Látja, látja ! Ilyen brutális ember ö !
Meg akartam mutatni, hogy nem vagyok 

gyáva.
— Ah uram, ezért elégtételt kell önnek 

adnia !
. . . Kérem a névjegyét !
— Tessék !
Es pofon ütött, hogy beleszédültem. 
A kövér asszonyka újra erösitgette.:
— Látja, látja! Mondtam, hogy brutális 

emberOh mamám, mamám ’
Idáig kaptam egy fricskát és egy pofont. 

Hogy minek is kötöttem bele ebbe a vad ember 
be ' most már három-négy pofon alul nem szaba
dulok . . .

Jól sejtettem. Alig hogy az első tiltakozó 
szót kiejtettem, leröpitette a cilinderemet és azzal 
együtt a parókámat is.

Védencem szörnyüködve jegyezte meg:
— Mindig ilyen ö ! . . .
Most már igazán dühös voltain. Okleim ön

kéntelenül is összeszorultak, tagjaim kocsonya 
módra reszkettek, nem a félelemtől hanem a 
haragtól.

— Miiga gyáva .’
Kiáltottam vérben forgó szemekkel a rabiá 

tus ember felé, aztán — elszaladtam.
A hirdető oszlopnál megállva, visszatekintet

tem és láttam a következőket:
A brutális ember utánam akart futni, de a 

jó asszony visszatartotta Elébe állt ; majd az 
arcát simogatta, mire a dühöngő férfin megszeli 
dűlt s a következő percben már karöltve halad 
tak az üllői-ut felé, mintha mi sem történt volna.

En pedig ott álltam a hirdető-oszlopnál ki
meresztett szemekkel, fölfricskázva, felpofozva, ci 
linder és paróka nélkül.

Minek szaporítsam a szót ? Megtudtam, hogy 
ők : férj és feleség. Az utcán irgalmatlanul össze
pereltek s az asszonyka ingerültségében ott hagyta 
az urát és az én védőszárnyam aiá menekült.

Kérem a vádlottat becsületsértés és idegen 
vagyon rongálása miatt megbüntetni.

A biró: Önnek nem volt ahhoz joga, hogy 
a férjet megleckéztesse.

A vádlott: ügy van. Kérjen bocsánatot •
A biró: Legjobb, ha kibékülnek.
A panaszos : Egv föltétel alatt ... 11a a 

vádlott ur kijelenti, hogy nem sértő szándékkal 
fricskázott és pofozott fel . . .

A vádlott: Legyen .’
A panaszos : Visszavonom a panaszt . . . 

Tessék elhinni, biró ur; nem szabad a mai világ 
bán lovagiasnak lenni . . . Hát nem vagyok én 
peches ember? . . . Ha véletlenül nem én ácsor 
gok ott a hirdető oszlop előtt; ha véletlenül nem 
én hozzám jön az a gömbölyű asszonyka, és ha a 
vádlott ur véletlenül nem olyan brutális ember: 
sohasem kerülök ide a bíróság elé.

A vádlott: Tagadjuk le az esetet. Jöjjön, 
fizessen egy pohár sört és szent a béke !

A panaszos: Tessék ! . . . Még én fizessek.’ 
Hát nem vagyok én peches ember? ... De hát 
egy pohár sör nem a világ. Menjünk ! (El.)

Felelői' Hzerkeoztő : Dr. Kállai József.
Főmunk«tár.«: Dr. Kellner Mihály.

Kiadóhivatali művezető : Lándai József.

V É 1) J E G Y E K :

„K U L C S“„SZARVAS”

SCHICHT-SZAPPAN

vagy

a legjobb, legkiadósabb es 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevá Mállásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „SCII1C1IT“ névvel es a fent látható 

védjegyek egyikével legyen, ellátva. i«

^Rendkívül kedvező alkalom

kínálkozik mindenkinek, ki legjobb 
varrógépet legjutányosabb árban 
venni szándékszik. ,

Egy 4 és 6 számú kevésbbé hasz
nált és teljesen Jókarban lévő 

„Hoffer“-féle ■■■■■ 

cséplő garnitúra 
kedvező feltételek mellett eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
WIDDER HERMÁN BUDAPEST 

V. Széchényi-utcxa 12.

Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönség tudomására hozni, hogy uj 
gépüzletembe történt átköltözködés folytán több száz darab általánosan ismert

legjobb minőségű varrógépet
kell rövid idő alatt eladnom, minek következtében tőlem addig, mig tulhalmozott 
raktáram tartani fog, saját beszerzési áron a legkitűnőbb szerkezetű varró
gépek vásárolhatók, s a nálam élvezendő potom árak daczára, minden egyes varró
gép után .*  éri teljes jótállást vállalok.

| Egy jó házból való keresztény fiú |

tanulóul felvétetik
Herozik Béla borbély és fodrász üzle

tében Nagymihályon.

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

GYÖRGYNÉL Vinna-Banka

Jelenlegi fióküzletem Nagymihályon 
a Strömpl szálló szomszédságában levő 
Brünn-féle házban van berendezve.

A nagyérdemű közönség tömeges rendelését 
és pártfogását kérve, maradtam

kiváló tisztelettel


