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Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utoxa 220 szám.

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

Kéziratok nem adatnak vissza.
Borinentetleii levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter soronkint 40 fii.

KIADOHIVAT AL *.
Ilova az előfizetőnek, hirdetési éa nyilttér 

■ifjak k(il<len<i<*k  : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Szabad pályaválasztás.
Diákok boldogsága, a vakáció közele

dik. S a szülök gondja növekedik. Az ember 
életének egyik legfontosabb mozzanata az, 
midőn gyermekének jövője fölött dönt. Az 
egész emberiség érdekében kívánatos lenne, 
hogy minden szülő elsőrendű emberismerő, 
sőt lélekbúvár legyen, hogy alaposan ki tudja 
ismerni fiának hajlandóságait és képességét. 
Sok pálya szenved hajótörést mindjárt az 
elején, csak azért, mert nem annak nevelték 
a szülők gyermeküket, amihez hajlamuk és 
tehetségük van. És számtalan tehetséges, 
okos ember van, aki nem tud a pályáján 
boldogulni egyszerűen abból az okból, mert 
a foglalkozáshoz nincsen kedve és türelme. 
Más pályán sokra vitte volna, de azon, 
amelyre a szülői kényszeritették, kedvtelenül 
és sikertelenül rója le életét.

Óva intjük a szülőket ne ők válasz- 
szanak pályát gyermekük számára. Bízzák 
ezt a gyermekükre. Ne legyen előttük irány
adó az a szempont, hogy az vagy az a 
pálya túl van zsúfolva, vagy ez vagy az a 
diploma nagyobb jövedelemmel kecsegtet. 
Manapság már minden pálya tu! van zsúfolva, 
de egyúttal minden pályán meg tud élni az, 
aki jól megtanulta a mesterségét és kedve 
van hozzá. Ez életigazság. Akik fogadásba 
veszik ezt, azok a szürke elmélet emberei, 
akik a nagy általánosságról alkotott vélemé
nyeket az egyesekre alkalmazzák s igy nincs 
igazuk. Higyjék el nekünk, hogy sokkal ke

TARCZA.
Lóri nénit férjhez adjuk.

— Elbeszéli egy ki*  fin —

Irta: Hercxeg Ferencx.

Eszéken meghalt a szegény jó Grózsika 
és mi mind nagyon gyászoltunk. Nekem fekete 
szallagot varrtak a szalmakalapomra. Legjobban 
azonban édesapa gyászolt, mert dühös volt, hogy 
a szegény jó Grózsika kitagadott bennünket és 
mindenét Lóri néninek hagyta.

Azután leveleket írogattak egymásnak 
édcsmama és Lóri néni, a vége pedig az lett, 
hogy a néni eljött a mi házunkba lakni, mi 
mind a pitvaron vártuk és mikor Lóri néni le
ugrott a kocsiról, nagyon sirt és azt mondta:

— l'gy-e, adtok egy kis zugot a házatokban
Édes mama azt telelte: Adunk! És édes

apa is azt mondta : Adunk !
Lóri néni ekkor mindenkit megcsókolt és 

mikor rám került a sor, igy szólt hozzám: Én 
leszek a te kis mamád!

Azt mondtam :
— Elég nekem egy mama is.
Ekkor mind megharagudtak rám, hogy 

szívtelen fiú vagyok, édesapa meg ugv nézett 
rám, hogy biztosan pofon üt, ha bizalmas csaldi 
körben vagyunk. Pedig én nem tehetek róla, 
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vesebb lenne minálunk a diplomás proletár, 
ha a szülői kényszer nem olyan pályára szo
rította volna az ifjút, amelyhez nem volt 
kedve és hajlama. Ezért van óriási arány
talanság az értelmiségi pályákon. A kitűnő 
orvos, a kiváló ügyvéd 2O-szor, 50-szer 
több jövedelemretesz szer , mint kollegáinak 
átlaga és felette sok orvos és ügyvéd van, 
akinek jövedelme jóval alatta van az átlag
nak. Ezek nyomorognak.

Jegyezzük meg tehát jól: nem a szü
lőn áll a pályaválasztás, hanem a fiun. Nem 
az a pálya, amelyen sok pénzt keresnek 
mások, hanem az, amelyhez kedvünk van 
s amelynek ismereteit jól elsajátítottuk.

Ne érveljenek a szigorú szülők azzal, 
hogy nekik több Ítéletük és tapasztalatuk 
van, mint a fiataloknak. A maturáns manap
ság már nem naiv gyermek, hanem intelli
gens, gondolkodó ember, hajlamokkal, szen
vedélyekkel és bizonyos életfelfogással. A 
kivételek, mint mindenben, ugv itt is csak 
erősítik a példát.

Esztendőkön keresztül azt prédikálta a 
legtöbb publicista és cikkíró, hogy csak ke
reskedelmi vagy ipari páh. íra neveljük gyer
mekeinket. Ebben sincsen igazság. Hazánk 
kereskedelme és ipara annyira hátramaradott 
s az utóbbi években annyira hanyatlik a 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok miatt, hogy 
nem több, hanem inkább kevesebb embert 
tud eltartani, mint azelőtt.

Hiába agitálnak ez ellen a bölcs tanács

hogy édesmama kedvesebb Lóri néninél. Mert 
édcsmama valóban nagyon kedves, különösen 
ha vendégeink vannak, akkor befűzi magát és 
mosolyog.

Lóri néni mindjárt első nap azt mondta, 
hogy ő a mama jobb keze és hogy édcsmama 
ne is fárassza magát, majd ő megfőzi az ebédet. 
Az ebéd azonban nem sikerült, bár könyvből 
főzte, senki sem evett belőle, és amikor az ud
varon oda adtam Bodrinak, Bodri csak meg
szagolta és a hátsó két lábával homokot kapart 
rá. Lóri néni azt mondta, hogy a művészet az 
ő egyetlen vigasztalója és elkezdett igen erősen 
zongorázni, sőt énekelni is. Mindig egy német 
nótát énekelt: Kílssen auf die I.ippen . . .

Másnap nem főzött, hanem elment bevásá
rolni, miközben megbarátkozott a mészárosné- 
val. Annak elmondta, hogy mi csak azért fogad
tuk őt a házunkba, mivel örökölni akarunk utána, 
de ő túl fog élni bennünket, mivel édesmama 
heptikás, mi gyerekek pedig mind krofulásak 
vagyunk. (A krofulát a halzsirtól kapják a gye
rekek, de mi soha se ittunk olyat, mert nem jó.)

A mészárosné mindjárt elmondta Julcsá- 
nak, Julcsa pedig mindjárt elmondta édesmamá
nak, édesmama meg mindjárt bement Lórihoz, 
aztán mind a ketlen egyszerre beszéltek és egy
szerre sírva fakadlak. A vége az lelt, hogy 
Julcsinak fölmondlunk, a húst pedig az uj 
mészárszékből hozattuk. Este Lóri néni megint 

adók. Ez tény, melyen semmiféle nagykétü- 
ség nem változtat.

Neveljük gyermekeinket arra a pályára, 
amelyen azok a legjobban tudnak érvénye
sülni. Es hogy melyik ez a pálya, azt csak 
gyermekeink tudják megmondani.

Teljes vasárnapi munkasziinet.
íme, egy rendelet, mely már volt, aztán 

megszűnt és ismét van. Szóval: a teljes 
vasárnapi munkaszünet junius 28-án feltá- 
m idási ünnepét fogja ülni ezrekre menő 
emberek, jórészt munkások és alkalmazottak 
örömére és néhány kereskedő és iparos nem 
kis boszuságára. Reméljük, hogy vasszilár- 
dan fog már most megállni e humánus ren
delet, mely néhány' évi pihenés után friss 
erővel köszönt erre az országra, fennen hir
detvén jelentős és szükséges voltát és másod
szor nem engedi magát a megsemmisülés 
örvényébe sodorni.

Erre a vasárnapi pihenésre rászorul az 
ország minden rendű és rangú embere. Hat 
napig megállapodás nélkül robotol, a hete
dik nap — a biblia szerint is — megpihen
het. De m- osak ideá'is szempontból méltá
nyolhatjuk e munkaszünetes napot; nem mél
tányolhatjuk, ha úgy használják föl, hogy 
kávéházban, korcsmában dőzsölnek az em
berek. versenyivásokat rendezvén vagy fojtó 
légkörben kártyázván. A pihenési napnak 
csak úgy van értelme, ha hasznosan töltik 
el; délelőtt azájtatosak menjenek atemplomba, 

erősen énekelte : Küssen auf die I.ippen . . Apa 
azalatt mindig fel-alá járt a gangon és a tiz 
ujjúval a haját fésülgette.

Akkoriban történt, hogy hosszú idő múlva 
megint eljött hozzánk I.upi bácsi. Un nagyon 
szeretem, édesmama azonban nem kedveli, mert 
mindig alá akar valamit Íratni az apával, gon
dolom váltókat. I.upi bácsi monoklit visel, mert 
ő báró, de csak az egyik szemén, a bőre pedig 
olyan ráncos, hogy elférne benne még egy báró. 
Régente huszártiszt volt, de a király nem akarta 
kifizetni az adósságait, bár I.upi bácsi szemc- 
lvesen kérte erre. Mindenki azt mondja, hogy
I.upi  bácsi léha ember, de én ezt nem találom, 
sőt mondhatom, hogy kitünően tudja utánozni 
az állathangokat, különösen a mérges pulyka
kakasét és a rekedt kacsáét. I.upi bácsi akkori
ban pénztáros volt Récskán, ahol Manci néniék 
lakkak. (Egyszer meglátogattuk édesapával Récs
kán, akkor egy ketrecben ült, cigarettázott és 
tiz forintot kért kölcsön apától.)

Mikor most hozzánk jött, én éppen apa 
szobájában voltam és egy papucscsal a tücsköt 
lestem, amely miatt apa nem tudott aludni.

— Küld ki a gyereket, — mondta a bácsi 
— fontos beszédem van veled.

— Bátran beszélhetsz előtte, — válaszolt 
apa, — a kis niulya nem ért meg semmit.

— A pénztáramból hiányzik kétezer forint,
az egyedül elismert kelle
mes isü természetes 

hashajtósser. ---- ~ 

Lapunk msi száma 4 oldalra terjed.



de azután se mulaszszák el a megmaradó 
időt testedző, lelket acélozó, szellemet fill- 
ehvenittS tornászáéra, vívásra. úszásra, lapda- 
játékra, korcsolyázásra fordítani, a mi nem 
szégyen, mert például Angliában mindenki 
foglalkozik sportokkal, a délutánt pedig — 
az időjáráshoz, évszakhoz képest — nemesítő 
olvasással, hasznos eszmecserével, értékes 
vitatkozással vagy kirándulással töltsék el.

Ha igv használják fel a teljes vasárnapi 
munkaszünetet, a helyett, hogy értelmetlen, 
erkölcstelen vagy lelkettompitó, léha szóra
kozásokra fordítanák, az állandóan megtart
ható lesz, a legnagyobb erőszak se sodorja 
el többé, mert belátni fogják, hogy igenis 
nagy szilkség van erre a pihenő napra, a 
melyen voltaképpen nem is pihenünk, henyé
lünk. lustálkodunk, hanem változatos, nagyon 
is szükséges dolgokra : testünk edzésére es 
lelkünk gyönyörűségére fordítjuk a szabad 
vasárnapot — hat napi fárasztó, lelket, ide
geket megviselő munka után.

Előfizetési fellxi'vás-
Julius hó Ível uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket. kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket fádig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen" kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Áthelyezés. Kai ina Lajos nagymihály), 

Hrencsik Kálmán nagv röczei ni. kir. adóhivatali 
tiszteket a m kir. pénzügyminiszter kölcsönösen 
áthelyezte.

— Nyári mulatság. Az állatni elemi is 
kóla növendékeinek mára tervezeti nyári mulat 
sága a kedvezőtlen idő folytán szombaton f. hó 
27-én fog a .Vörösház' erdőben megtartatni

— Dalárda. A kaszinó egyesület körében 
dalárda létesítése van tervbe véve, s miután ed 
digelé is a jelentkezők száma a húszat meghaladja, 
bizony osra vehető, hogy a dalárda legközelebb 
megalakul.

— A római kath. templomban a belső 
munkálatok e napokb.-n megkezdettek, uj kerainit 
burkolás és uj padok készülnek. Megemlítjük e 
helyen, miszerint legközelebb uj orgonát is kap a 
templom, melynek költségeire Oppitz Sándor plé

— folytatta a bácsi. — Agyon kell magam 
lőnöm.

— Tessék, — mondta édes apa, — szol
gálhatok egy kitűnő revolverrel.

Egv pisztolyt adott kupi bácsinak és én 
akkor igen őröltem, hogy a szobában hagytak.
I.upi  bácsi azonban nem lőtt, hanem rágyújtott 
egy szivarra és azt mondta :

— Öregem még csak egyszer segíts rajtam.
Egyszerre fölugrott az apa és elkiálltotta 

magát.:
— I.upi van egy ötletem : Vedd feleségül 

Lórit I
Hogy mit beszéltek aztán, azt nem tudom, 

mert apa kiküldött a szobából és konvakot 
hozatott I.upi bácsinak. Másnap a bácsi megint 
eljött Bácskáról. Es ekkor minden uj volt rajta, 
a ruhája is, a kalapján még rajta volt a kalapos 
cédulája, fehér kesztyűt viselt és a zsebéből 
szép piros selyemkendő kandikált ki. Lóri néni 
is igen szépen kiöltözködött és a zongoránál ölt. 
Azt énekelte, hogy : Küssen auf die I.'ppen, I.upi 
bácsi megállóit az ajtóban, jól megnézte Lóri 
nénit, aztán hirtelen sarkon fordult és szó nél
kül elment. En azonnal sejtettem, hogy vesze
delem van és leszaladtam apához a pincébe, 
mert éppen olt volt. Apa letette a kulcsokat és 
kisietett a ház elé. Még láttuk I.upi bácsi', a 
mint gyorsan fordult a Vas-utcába. Olyan gvor- 

bánus eddig már mintegy 3000 koronát gyűjtött 
össze.

Évtáró vizsgálatok. A imgymihAlyi All. 
elemi iskolában az évzáró vizsgálatok o heten foly
tak le Szép és nagyszámú közönség volt ez alka
lomból jelen, ott láttuk Gróf Sztdray Sándőrnél is. 
A tanulók minden tekintetben megfeleltek a vá
rak ozásnak ; ma már mindannyian kivétel nélkül 
úgy bírják a magyar nyelvet, mintha más nyel 
ven soha nem is beszéltek volna. Fellépésük bátor, 
okos, értelmes feleleteik meglepők s a tanítói kai 
derekasan végzett munkájának eredményevei meg 
lehet elégedve, a mili»‘z szívesen gratulálunk. 
Az évzáró ünnepély és a jutalomdijak kiosztása 
e hó 28 án lesz.

— Eljegyzés. Weinlnrger Hermán ungvári 
lakos el jegyezte Eriednoiii Józsa kisasszonyt, Iried- 
mán Mór helybeli vendéglős leányát.

— Vasárnapi munkaszünet. A keres
kedelmi alkalmazottak kitartó küzdelmét a vasár
napi teljes munkaszüiiet érdekében siker koronázta. 
Ldng Lajos kereskedelmi miniszter mielőtt hivata 
lát elhagyta volna elrendelte, hogy a fővárosban 
az üzletek egész éven át vasárnap zárva tartassa
nak, a vidéken pedig délelőtt 10 órától kezdve. 
így ezután városunkban is vasárnap délelőtt 10 
órakor fogják bezárni ezentúl az összes üzleteket, 
miért is figyelmeztetjük a nagy közönséget, hogy 
bevásárlásait erre az időre végezze el.

— Iroda megnyitás. Dr. Skultéty Victor 
ügyvéd, lapunk munkatársa, ügy védi irodáját Nagy 
Kapóson megnyitotta.

— Várlaky Sándor ezékei plébános, a 
nagymihályi kerület volt függetlenségi párti kép
viselő jelöltje az elmúlt héten az amerikai hívek 
meghívása folytán Amerikába kivándorolt és a 
braddocki (Pensylvánia) rém. kath. egyház veze 
tését át fogja venni.

— Színházi jelentén. Van szerencsém 
Nagymihály város és vidéke n. é. közönségét ér
tesíteni. hogy 20 előadásra tervezett előadásaim 
sorozatát f. évi julius hó 4 én a Barnai szálloda 
udvarán épült színkörben a .Doktor ur“ czimü 
kitűnő vígjátékkal megkezdem. — Társulatom a 
vidéki színészet jelesebb tagjaiból úgy szerveztem, 
hogy minden tekintetben kifogástalan előadásokat 
rendezhessek. — Könyvtáram a székesfővárosi 
színházak lehető legjobb s legújabb darabjaiból áll. 
Ruha és diszlettáram minden darabhoz korhű, szép, 
uj. — A színügyi bizottság által megállapított s 
bérletben színre kerülő 20 előadás kötelelező mű
sora : izé (feleségein nem sikkes), Xdáin és Éva, 
Bob herceg, Egy éj Velencéében, Forgószél kisasz 
szuny, Kis alamuszi, Lotti ezredesei, Svihákok, 
Szép Heléna, Szulamith, Tiszturak a zárdában, 
operettek ; Monna Vanna, Kereszt jolében, szin 
müvek; Doktor úr. Kéz kezet mos, Zsába, Őrnagy 
úr, bohózatok; Régi szerelő, Vereshaju, Ördög 
mátkája, népszinmüv*  k. — Bérletárak: Oldat- és 

san ment, hogy csak a pályaudvaron tudtuk 
elfogni.

— Mi lesz? — kérdezte apa.
— Hát, barátom, — mondta I.upi bácsi — 

meggondoltam a dolgot és mégis inkább agyon
lövöm magamat.

Édes apa ekkor nagyon szigorú lett és 
megfenyegette a bácsit, hogv telegrafálni fog 
Bácskára és hogy I .upi bácsit be fogják csukni, ha | 
nem jön vissza ebédre. Később azonban szépen 
kezdett vele beszélni, megfogta a kezét és a 
bácsi akkor nem is ellenkezett olyan nagyon. 
Apa aztan hazaküldött engem, mondjam meg, 
hogy I.upi bácsi csak elszédült egy kicsit az 
idegeitől, de már jobban van és nálunk fog 
ebédelni.

Az ebéd igen jó volt, pezsgő is volt és 
apa folyton töltött a bácsinak. Ettől aztán jó 
kedve lett és állathangokat kezdett utánozni, 
még pedig oly pompásan, hogy Lóri néni azt 
mondta, sohase látotl még szellemesebb embert. 
Es azt is mondta, hogy ez egy tökéletes gaval
lér. Feketekávénál apa leült édesmamával a 
díványra és nekem apa térdén kellett lovagol
nom, a húgaim pedig mama ölébe ültek, bár 
igen meleg volt. Es apa azt mondta : látod I.upi, 
csak egv igazi boldogság van: a szép családi 
élet. Lóri néni pedig összecsücsöritette a szá
ját és sóhajtott.

tAmlásszék 20 előadásra 25 kor. 10 előadáir*  15 
kor. Napi ár 2 kor. Zártszék 20 előadásra 20 kor. 
10 előadásra 10 kor. Napi ár 1 K. 20 fillér. — 
A bérletárak fele előadásaim megkezdésekor, másik 
fele pedig az 5, illetve 10 ik bérlettel lesznek csak 
fizetendők, A bérletek eszközlésével, valamint min
den előleges intézkedések végzésével Réthy László 
titkáromat bíztam meg. — A n. é. közönség ke 
gyes páitfogáaát mély tisztelettel kéri Mouori 
Sándor, színigazgató.

_  4 fösorosás elhalasztása. A honvé
delmi m. kir. miniszter a fösorozást további intéz
kedésig most tnár bizonytalan időre elhalasztotta.

— Vadászterületek bérbeadása. Dub 
róka és Hatály községek vadászati joga junius h<5 
29 én, Laborcz- Volya községé pedig julius hó 2 án 
fog hat egymásutáni évre nyilvános árverésen 
bérbe adatni.

— Anyakönyvi statisztika Nagymihály 
városában az elmúlt május havában 6 fiú és 9 le
ánygyermek sziilotett; meghalt 6 férfi és 10 nő. 
Házasság egy esetben köttetett.

— A málczal fürdőben o hó 28 án a 
zene az ugyanaz nap Nagymiliályon rendezendő 
mulatságra való tekintettel 29-én, Péter és Pál 
napján fog játszani.

— A tavamat állatni iskolában az 
évzáró vizsgálatok az elmúlt héten folytak le és 
jóleső örömmmel konstatáljuk, hogy a tisztán tót 
nelvü gyermekek nemcsak elsajátították édes hazánk 
nyelvét de a törhetlen honszeretet csirái szivük 
ben is mély gyökeret vertek. A vizsgálatokon gróf 
Hadik Barkóczy Endre és neje is megjelen-ek, a 
kik 100 korona jutalmat és több ruhaneműt osz
tottak ki a növendékeknek. Az iskola derék tani 
tója Gajdos Miklós valóban megérdemli, hogy róla 
is megemlékezzünk, ki két év óta van Tavarnán 
s oly szép eredményt bir már felinutatui.

A Mátyás Diák. Tizenhat esztendeje már 
annak, hogy az ország logvigabb éklapja a .Má 
tyás Diák' megindult. Azóta ez a lap hordja szer 
teszét a jókedvet az ország minden részébe, szö
vegben és képben egyaránt. — A „Mátyás Diák
minden számában 30 —40 karrikaturát, „dotnaillus- 
trációt közöl, messze túlszárnyalva o tekintetben 
is a képes lapokat. Szövegrésze föltétlenül érde
kes és mulattató. Politikai vonatkozásit apróságai 
csípősek és találóak, adomái kacagtatók, liumoresk- 
jei pompásak, versei esattauósak, talányrovata pe
dig gazdag. A .Mátyás Diák" Murai Károly szer
kesztésében a Wodianer F. és Fiai kiadásában jo 
lenik tneg. Előfizetési ára negyedévre 3 korona. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal (Budapest, IV., 
Sarkanytyus utca 3. készséggel küld.

— A homonnal állatni felsőkeresk. isko 
Iában az 1903—1J04. tanévre a beiratások junius 
29., 30. s julius 1—3. napjain délelőtt 9—12-ig 
tartatnak tneg. A beiratásnál a tanuló iskolai bi
zonyítványát bemutatja s a 10 korona felvételi

Ebéd után Lóri néni és I.upi bácsi a kertbe 
mentek sétálni. Mivel attól féltem, hogy meg
találják a körtéket, amelyekről még senki sem 
tudott, csak én, utánuk mentem és meglestem 
őket az uborkaágynál. A bácsi ijjedl arccal 
állott az uborkák közt, a néni pedig erősen a 
nyakába kapaszkodott.

Tüstént beszaladtam apához és azt mond
tam neki: Fogja már!

Edesmama ekkor rám pirított, hogy durva 
fiú vagyok, egészen olyan mint az apám, apa 
azonban megfogta mamát és táncolni kezdett 
vele a szobában és mi gyerekek is táncoltunk 
és odakünn a Julcsának is nagyon jó kedve lett 
és mind azt énekelte: Küssen auf die Lippen.

így adtuk férjhez Lóri nénit.
A lakodalom nagyon szép lett volna, ha 

nem lett volna olyon szemtelen nyoszolya- 
lcánvom, a Viski Erzsi. Ez az elbizakodott nő 
egv darab fagylaltot tett a nyakamba, úgy, hogy 
végigcsuszott az egész hátamon, mélyen sértve 
az önérzetemet. Midőn viszont tortahabot tet
tem a hajába, ami pedig nem is fáj, édesapa 
megfeledkezett magáról, az összes vendégek 
előtt olyat tett, de olyat, hogy nem is akarok 
róla beszélni.

Ü



dijat befizeti. Szeptember hó .hő napjaiban csakis 
azon osztályokban lesz felvétel, melyekben a sza
bályszerű létszám (40) még betöltve nincsen. Évi 
tandij 50 kor., mely összeg két részletben (arept. 
s február elején) fiietondő.

— A» ifjúsági nyári multaság va 
sárnap délután tartatik mega „Vörösház erdőben." 
Az indulás az állami iskolából pont fél 2 órakor, 
zeneszó mellett. Az erdőben különféle szórakoztató 
játékok lesznek és táncz. Az ifjúság e bizonyára 
kellemes mulatságra igen készül s reméljük az jól 
is fog sikerülni.

— Sxódagyár átvétel, Az eddig Glück 
és Hercz cég alatt fenállott szódavizgyárat e na
pokban Here*  Adolf eddigi társtulajdonos vette át.

— Újság nélkül ma már müveit ember 
igazán nem élhet. Legyen a gazdának bármennyi 
a teendője, válságos belső és külső politikai ese
mények között még sem zárkózhatik el az újság 
olvasás elől ő sem. Ily körülmények közt valóban 
nem is szükséges a magyar olvasóközönség figyel
mét külön felhívni arra, hogy új évnegyed küszö
bén állunk. Errevaló tekintettel egyszerűen utalunk 
arra, hogy ma napilapjaink közt legfüggetlenebb, 
legszabadelvübb tagadhatatlanul a Pisti Hírlap. Jó 
politikával a legváltozatosabb tartalmat egyesíti, 
úgy, hogy ma legtöbb olvasni valót ad lapjaink 
között. Egy napilap sem jelenik meg napról-napra 
oly terjedelemben, mint a Pesti Hirlap (28—32); 
vasárnapi és ünnepi számai pedig egész kötetek. 
S bár eszerint az olcsó előfizetési árért (negyed
évre 7 kor., egy bóra 2 kor. 40 üli.) legtöbbet ad, 
rendkívüli kedvezményül a karácsony előtti héten 
nagy képes naptárt is ajándékoz minden előfizető
jének. Azért hivjuk fel erre most a figyelmet, mert 
a Pesti Hirlap nagy képes naptárát 1904re csak 
azok kapják meg, akik legalább julius óta szaka 
datlanul clőfizotöi a lapnak. Hölgy olvasóinak pedig 
kedvezméoyes áron küldi a Divat Szalon című, 
kétbetenkint megjelenő divatujságot, melyet elis 
mértén, igeu praktikusan szerkeszt Szabóné Nogáll 
Janka, a jeles Írónő. A Pesti Hirlap előfizetői ezt 
a kitűnő divatlapot negyedévi 2 koronáért rendel
hetik meg. Levelező-lapon kifejezett óhajra mutat
ványszámokat is küld a Pesti Hirlap kiadóhivatala 
(Budapest, V., Váci-körűt 78).

Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egyház
kerület eperjesi Collegiumának jogakadémiáján az 
1903/904 évre a beiratások f. évi szeptember 1-töl
12- ig eszközlendök ; Az előadások pedig szeptember 
16 án veszik kezdetüket. Utólagos felvételnek szept.
13— 15. napjain dékáni, azutan pedig tanári-kari 
engedélylyel lehet helye. Azok az egyéves önkén 
tesek, akik tényleges katonai szolgálatukat f. évi 
szeptember hó végén fejezik be, október 1—8. 
napjain iratkozhatnak bo. — A vizsgálatok határ 
ideje szeptember 1 étöl ló éig terjed.

— Egy éves önkéntességre jogosító 
vizsgálatra a legalaposabban előkészít két kassai 
tanférfiu. Más (gimnáziumi, reál, vagy polgári is 
kólái) magánvizsgálatra készülők is felvállaltatnak. 
Vidékiek ellátási is kaphatnak. — Bővebb felvi
lágosítást ad : Hajdú Ferenc*,  Kassa, Kovács u. 9.

— Harminchét év a magyar közélet
ből. A modern Magyarország hatalmas fejlődésé
nek legszebb korszaka esik bele abba a harminc
hét esztendőbe, a mióta az Egyetértés, ez a leg
nagyobb és legragyogóbb hirlap magyar független
ségért, magyar önállóságért, magyar nyelvért és 
szubvenciójáért harcol. A sikerek és vívmányok 
között, a molyeket e kitartót, folytonos küzdelem 
termett, nem kis jelentőségű a legújabb : a lelkes 
harc arra kényszeritetto a bécsi kezet, hogy a 
nemzetrontó katonai javaslatokat visszavonja. — 
Oroszlánrésze ennek a győzelemnek annak a lan
kadatlan ób lolkes munkásságnak köszönhető, me 
Jyet az Egyetértés a legutóbbi politikai küzdelem
ben kifejeztek. De már érdemei is vannak o hír 
lapnak. Több évtized megmutatta, hogy az Egyet 
értés mindig első iparkodott lenni az értesítés gyor 
saságában és megbízhatóságában. Terjedelmű, for
mája megengedte, hogy nomcsak a politikának 
szánjon bőséges teret, de minden napi eseményt 
kimerítően és híven ismertessen és tárgyaljon, s az 
irodalmi olvasmányok terén is többot és jobbat 
nyújtson bármely lapnál. Karácsonyra az Egyet 
értés becses és nagyértékü Rákóczi albumot küld 
teljesen ingyen előfizetőinek s a most belépők 

azonnal megkapják az album egyik mümellékletét, 
Kossuth Lajos fametszéaü legjobb képét. Az Egyet
értésre előfizetni a kiadóhivatal u'ján lehet, Bpest, 
Vármegye utca 11., egy hónapra 1 frt 80 krért, 
negyedévre 5 forintért.

— Vörösmarty-Album. Kulturmissziót 
teljééit a .Pesti Napló*  mikor minden esztendőben 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
,ltky közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer- 
teti, ogyuttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszmttvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
.Pesti Napló", ez a szó legnemesebb értőimében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
V örösmartynak, a Szózat és a Vén cigány öserejü 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja díszes albumba és adja kará
csonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmus diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott miimelléklet, továbbá 40—50 szövegkép 

díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándékul megkapja a .Posti Napló" minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő 
fizetője, aki egész éven át fél- vagy negyedévekint, 
vagy bavoukint, de megszakítás nélkül tizet elő a 
.Pesti Napló" ra.

IORODALOM..
Kosclusko. A kiről zeng a dal és szól a példa 

szó nemzetének hőse, szabadság bajnoka, a len
gyelek híres vitéze 1752 ben született, mint egy 
köznemes fia. Atyját megölték a parasztok, őt, mi
kor egy főúri kisasszonyba mert szeretni, gyalá 
zatosan megbántották annak rokonai. Szégyenébe 
Amerikába ment, hol Washington alatt ezredes 
lett. Az orosz lengyel háborúban kaszás parasztok 
kai elfoglalta az orosz ágyukat; diktátora volt nem
zetének paraszt-zubbonyban, csamarában, a melyet 
elvből öltött fel, mert ő a parasztokban látta a 
nemzet erejét. Az ország vele is tartok mindig, 
de mikor a cárnő Suvarovot, a török háborúknak 
sem félelmet, sem kíméletet nem ismerő bősét 
küldte a lengyelek ellen, Mába volt a lengyel vi
tézek hősies ellenállása. Kosciusko Maciejovici mel 
lett elveszti a döntő csatát, a félsereg fogságba esett, 
az ágyuk elvesztek, Kosciuskot súlyosan sebesülve 
találták meg az oroszok a csatatéren. Vele veszett 
a győzelem reménye s a nemzeti kotmány hiába 
ajánlotta föl váltságul az összes orosz foglyokat.

Kosciuskóról szól a Nagy Képes Világtörté
net 186. füzete.

CSARNOK.
Rákóczy szelleméhez.

Megváltani küldettél népedet,
Mely szolgaság bilincseit nyűgé,
S ez ut, bár Golgotha felé vezet :
Eget vívó lelked meg nem tőré.
S mindent -feszítve, melyért véreséi: 
Megadva hordozód keresztedet.
S meg nem hajolva száműzött levél, 
Sem hogy eláruld árva nemzeted.

A Messiások sorsa lón sorsod, 
Mely mostohán lesújtva bánt veled,
S emlékedet is beszennyező honod. 
Bár érte áldozád fel mindened.
De él az eszme, melyet századok 
Viharszülő méhéból mentve meg, 
Majd elvezérli — szűnve a bajok —• 
Az ígéret földjére nemzeted.

Rákóczy lelke / Bontsd ki szárnyadat; 
Kárpát ölelte szent honunk felett, 
Hogy készen érje majd a viradat, 
Uj Messiásra váró népedet !
Mert tespedésnek átka szállt reánk
S csábit megalkuvó haszonlesés,
S mig idegen jármában nyög hazánk : 
Halottainkból nem lesz ébredés I

Vagy jobb talán, ha síri álmodat 
Meg nem zavarja még hívó szavunk ? 
Hisz a vezérló Messiásokat
Követni oly erőtlenek vagyunkI 
S mig hordjuk arcpiritó szolgaság 
Magunk faragta kínzó jármait: 
Miért háboritnók porladó atyák 
Szabad hazáról szőtt nagyálmait ? !

Ssalay Károly.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály.

Kiadó hivatali művezető : Lándzi JÓZief.



A Pesti Napló, am»-ly -dilinek*  hz Ember tragédiáját. Arany 
János balladáit Zichv Mihály illustráczioval, Katona József 
Bánk Bán-ját, a Himffy Albumát, tava y a remek kiviteli! 
Zichy Albumot, stb. adta olvasóinak — a könyvpiaczon álta 
lános feltűnést keltő kiállításban, az idén eddigi kiadványait felül 
múló fényny. I <•> pompával a Vörösmarty Mihály-Albumot 
fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.

AVnrncmartv-Alhiim 11 Z'ei>y Ait>umn*i  is <iisZ. »..i>b kiátii 
V vívd! Ildi Ij rilUUlll fásban nagy kvart alakban fog m«‘g 

jelenni. Magában foglalja a költő életrajzát. Csongor és Tündét, 
Vörösmarty link a k'-dves drámai költeményei, a Szózatot, a Vén 
czigányt. Szép Ilonkát és Vörösmarty nak legkiválóbb 
költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajzaival. 
20 műemlékié tben és számos szövegbe? nyomott képpel és illuszlrá 
czióval. A valóban rrin- k kivitelű mülapoknak egy része gyönyörű 
színnyomású lesz, amilyen eddig alig jel- nt meg magyar disztnüben.

A Vörösmarty-Albumot
régibb, legfügg. tlenebb és egvike a leglerj«»<|ettobb politikai napi 
lap knak, egy évre előfizetnek.

Akik most lépnek az előfizetők sorába és akár havonta is, d • állandóan 
legalább egy évig előfizetők maradnak, szinte megk/ pják a 
Vörösmarty-Albumot. Minden félreértés elkerülése végett meg 
jegyezzük, ho y a kik a Zichy Albumot az 1903. évre való előfizetés 
alapján, tehát 1903. évi ajándékul kapták, azok a Vörömarty- 
Albumot csak ugv kapják meg, ha újra egész évre előfizetnek.

* *
A Pesti Napló előfizetési ára. Egész évre 28 K.. félévre 14 K., 

negyedévre 7 K.. • •«ry hóra 2 K 40 ti lér. Szerkesztősége és kindóliiv itala : 
Budapest. VI.. Andrássy-ut 27. szám alatt van.

„SZARVAS1 „K U L C S“
VÉDJ E GYEK:

SCHICHT-SZAPPAN
vagy

a legjobb, legkiadósabb es

Egy teljesen jó karban levő 8 
lóerejü Robey-féle

wkazán "W
jutányosán kapható

LÖFFLER NOA
vaakereBkedésében.

azért a legolcsóbb szappan
Minden kártékony vegyit- ”

léktől teljesen ment. -----------------

Mindenütt kapható!
.1 bevásárlásnál kálöttösen agyeljen arra, liogy minden 
darab szappan a „SCIIIC HP" névvel és a fent látható 

rédjtgyek egyikével legyen ellátva. i«

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 4 korona; 20 mé
tertől 25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős árak. — Szükséges 4 napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy 8 méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

Spire‘ varrógépek.
Varrógég vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
—kintsiik első sorban...
A ,,.Sp//T“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ártekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben .J éri teljes
— jótállást vállalok.
A ..SPIRE • varrógép a divatos mu
— hímzésre is használható.

Raktárak :
S.-A.-l’jhely, Ungrár, Hontonna,

Nagy-Mihály, Brünn-féle házban. Strömpl szálló mellett.
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, \\ . W. és bal karú varrógépek, 

kedvező havi részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. in. hajócskák, rúgok, 
srofok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

MATA JÓZSEF
szabad, kútfúrónál Eger-Baktán (Hevestn.)

JCoschander Jíertnatt 
gőzerőre berendezett mechanikai műhely 

Jíagg-JYCiháljj, főuteza, Kosénwasser-féle házban
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint Nagy-Mihályban 
-■ gőzerőre berendezett ==

! mechanikai műhelyt 
nyitottam. — Műhelyemben mindenféle vegy- 
ércz- és rézöntő, vas- és aczél-esztergályozó 
munkát eszközlök ; készítek különféle vas, acél, 
érez és rézcsavarokat. — Előállítok különféle 
felszerelési czikkeket gőzkazánok, cséplőgépek, 
szeszfőzdék, malmok, sörgyárak, petroleumfino- 
mítók, gözfürészek stb. részére. — Készítek szi
vattyúkat és mindenféle csapokat bármily célra 
és nagyságban, továbbá egyenes és görbe ten
gelyeket cséplőgépekhez stb. Gőz, viz- és lég- 
ventilatorokat stb. stb.

B. pártfogásért esdve, vagyok tisztelettel 
dfoschandtr Jíerman.

Ny uiu. La ud is inán B. könyvnyomdájában.


