
Felsó-Zemplén
tUry-Mlhüy. IMI. S. y ezára. VIII. évfolyam.

TÁRSADALMI HETILAP.
EG-T ELE 2ST I LT ID ZE2 LT O S "ZT T Ö E T ö E ö LT.

SZERKESZTŐSÉG: 
llovx m lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő : 
Fö-utoza. 220 szám.

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

Rfys*  'z.-iin éta yo fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak killdenddk : 
Lsndesman B. könyvnyomdája.

Előfizetési fellxiTrás.
Jtiliuz hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

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

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

A magyar nép és az uj helyzet.
Adassék hála a mindenható Úristennek, 

hogy elmúlt a magyar néptől ez a keserű 
pohár is. Elmúltak a megfeszített harcnak 
s a veszedelmes válságnak napjai s poron
don maradtak azok, akik nem törődve a 
nemzet közhangulatával, olyan terheket akar
tak a nyakunkra sózni, melyeket már alig 
bírtunk volna el. Letűntek a szereplés szín
padáról azok, akik a félesztendőnél tovább 
tartó ádáz harcnak okozói voltak s meddő
ségre kárhoztatták a legszebb munkaidőt.

Megálltuk a sarat a küzdelembe, a ki
fejezésre jutott az igaz magyar nemzeti köz
érzület, az átkozott katonai javaslatokat 
visszavonták.

Megbukott a jobb sorsra érdemes mi- 
nisterelnök, akinek munkaereje és nagy ké
pessége elé egy rettenetesen nagy akadály 
gördült, az osztrák sógor mértéktelen köve
telése. A nemzet sarkára állott s ellentállott 
— diadalt aratott. Bármit hirdetnek is azok, 
akik nincsenek megelégedve az uj helyzet
tel, megdönthetien tény, hogy a keserves

T A R C Z A.
A magyar király és a kulacs.

Jó öreg királyunk ma is szívesen elbe
szélget a néppel, meghallgatva panaszát s ha 
csak teheti : segít is a szegény ember baján.

Szive jóságáról, lelke nemességéről külö
nösen sokat tud a gödöllői nép beszélni, a 
mely akárhányszor látja vendégeid a királyt. 
A következő történetet az országban alig is
merik, noha mindent meg kellene örökíteni, a 
mi az O személyéhez fűződik, mert a sok apró 
történet mind azt bizonyítja, hogy Mátyás óta 
nem volt népszerűbb királya Magyarország
nak, mint I. Ferencz József.

1879-ben a király Gödöllőn tartózkodott. 
A mikor egy borult, sáros napon kikocsizott, 
kíséretében senki sem volt s a bakon is csak 
a kocsis ült. A gödöllői határtól háromnegyed 
óra járásra lehettek, a mikor iszonyú zivatar 
támadt: az eső csak úgy dőlt. A király rögtön 
hazafelé hajtatott. Már majdnem elérte a gö
döllői királyi kastélyt, a mikor egy ősz paraszt
emberrel találkozott, a ki egy kocsi búzát vitt 
Gödöllőre. Az idő már estefelé járt, az ut 
lucskos, sáros volt, az öreg szeme sem volt 
már a legjobb s igy történt, hogy a szegény 
ember kocsijának az egyik kereke az árokba 

országos válság dacára is diadalt aratott a . 
magyar nép, olyan diadalt, melynek nagy 
horderejűt most még alig lehet megitélni. 
Hatalmasan fellángolt a nemzeti erő és ön
tudat s a nemzet, amely tudatában van nagy 
elejének, még egyszer olyan erős, mint a 
milyennek hiszik.

Mindazonáltal nagy sajnálkozással bú
csúzik a nemzet Széli Kálmántól, akinek 
hivatottságában, törvénytiszteletében és forró 
hazaszeretetében még ellenségei sem kétel
kedtek. Az ellentétes elemek egyesülésével 
hatalmas várat akart emelni a magyar állam
eszmének — de az épülő vár összeomlott, 
maga alá temetve alkotóját is.

Megbukott Fejérváry báró, a tipikus 
közösmagyar katona is. Nem volt népszerű 
ember, az elv, melyért oly mesterien har
colt nap-nap után veszti híveit, — mégis 
azt kell kívánunk, adjon az ég minél több 
ilyen jellemet a magyar társadalomnak és 
minél több ilyen tehetséget és hazaszeretetei 
a hadvezetőségnek.

Khuen Héderváry Károly grófról, az uj 
ministerelnökröl még nem lehet sok mon
dani valónk, hiszen alig ismerjük őt. Annyit 
tudunk róla, hogy fektte müveit és jó 
modorú úri ember, aki nehéz pozíciójában 
a báni méltóságban, vas szigorral nyomta 
el a horvát izgága elemeket és védte meg 
Szent-István koronáját.

Mihozzánk nem vaskézzel, nem szigor
ral, hanem becsületes egyezmény alapján s 
a béke olajágával jön. Akik nem szeretik

csúszott s a lovak bárhogy erőlködtek is, nem 
tudták helyéből kimozdítani. Ebben a helyzet
ben találta őt a király.

0 felsége megállitatta a kocsiját.
— Mi történt, barátom ?
— Nagy itt a baj, tekintetes uram, nagy !
— I.átom. Hát nincs otthon lia, vagy va

lami cselédje, a ki ily csúnya időben ezzel a 
nagy teherrel útnak indulna ? Öreg ember már 
maga erre.

— Hát megtisztelem alássan a tekintetes 
urat, az egyik nem lakik a házban, mert más
hová házasodott, a másik meg Ferencz Jóskát 
szolgálja.

— Ki az a F erencz Jóska ?
— Hát nem tudja az ur ? Magyarország 

királya, az uram I
— Ugv, úgy. No de a beszélkedéssel nem 

sokra megyünk, meg az eső is csúnyául esik. 
Ugye nem bánja, ha kifogatom a lovaimat s 
kihuzatom a szekerét?

— Még az Isten is megáldja, uram.
(1 felsége kifogatla a lovait s a paraszt

ember lovai elé köttette, de még igy sem ment 
valami könnyen a dolog, mert a kerék mélyen 
belelüródott az árokba. Mit volt tenni ? a ki
rályi kocsis a lovak mellett volt, az öreg nem 
igen tudta a kerekeket emelni, tehát ő felsége 
a király, negyven millió ember ura, borzasztó 

őt, rosszakat hirdetnek róla, amiket azonban 
nem akarunk elhinni. Majd meglátjuk I

Inkább bizalommal nézünk az uj sors 
elé, mely egy nagy vihart csillapított le. 
Amit első sorban várunk az uj kormánytól, 
különösen elnökétől : az a közgazdasági 
munka. E téren nagy és nehéz feladatok 
várnak a bánból lett ministerel nőkre s nincs 
kétségünk az iránt, hogy ha biztosítani tudja 
a békés együttmunkálkodást, a közgazdasági 
munka sikerülni is fog neki az ország javára.

A lemondott kormány számos törvény
javaslatot nyújtott be, melyet az obstrukció 
miatt hónapokon keresztül elintézetlenül he
vertek. Mindenek előtt ezeknek elintézését 
várjuk. Első sorban a tisztviselők fizetésének 
rendezéséről szóló törvényjavaslatát. Mégsem 
járja az, hogy a tisztviselők éveken keresz
tül vívott küzdelem után végre kivivták e 
javaslatot, mely annyira-amennyire or
vosolja sérelmeiket — s most e javaslatnak 
hasznát ne lássák. Az uj kormány népszerű
ségét nagyban emelné, ha minél hamarább 
nyélbe ütné e javaslatot.

Teljes mértékben számíthat az uj kor
mány a magyar nép szimpátiájára, ha keve
sebb erőt szentel a nagy politikának, de töb
bet a közgazdasági munkának.

A régi, kipróbált tehetségű szakminis- 
terek megmaradtak helyeiken s ez garancia 
arra nézve, hogy az uj kormány egész életét 
a hasznos közgazdasági munkálkodásnak 
fogja szentelni.

esőben, nagy sárban nekitámaszkodott a lőcs
nek, emelte a kereket, a mig végre a lovak 
kivonszloták az árokból. Azután rögtön kocsija 
elé fogatta a lovait s mire a szegény ősz em
ber meg akarta volna köszönni az ur szíves
ségét, a király elhajtatott s nemsokára a kas
tély fényes termeiben mosta sáros kezét.

A mi emberünk most már könnyű szer
rel tért be Gödöllőre s midőn másnap haza- 
menőfélben volt, találkozik az utón a király 
kocsisával.

— Ugyan öcsém, ki volt az a jó ur, a ki 
tegnap én rajtam segített?! Olyan hamar el
hajtottak, hogy sem az urnák, de még magá
nak se köszönhettem meg a szívességét.

— Hát bátyám nem ismeri azt az urat?
— Nem biz' én; sohse láttam.
— Bizony öreg bácsi, az ő felsége a ki

rály volt.
— Micsoda, Ferencz Jóska ?
— Igen, az!
Az ősz embernek könyhe lábadt a szeme, 

leemelte a kalapját s igy mondta: — Áldja meg 
az Isten e tettéért a magyarok királyát. Azután 
gondolatokba merült s végre igy szólt a királyi 
kocsisnak : — Mondja meg a méltóságos ur
nák, hogy megszolgálom még a szívességét, 
majd elnézek hozzá.

Ezzel hazafelé hajtott.

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ az egyedül elismert kelle
mes izü természetes
= hashajtószer. ,



VEGYES HÍREK.

— Lavota Ödön joggyakornokot
az igazságügyi minister a szobráncsi k;r. járás
bírósághoz aljegyzővé nevezte ki.

— .He/yrftotttl*.  A főispán Dr. Símonovíte 
Ignác varannói járásorvosnak egészséginek helyre 
állítása céljából egy hónapi szabadságot engedélye
zett s ezen időtartamra a járásorvosi teendők ellá 
sával Dr. Friedman Vilmos ottani körorvost bízta 
meg.

— Betörések. Junius hó 29 én éjjel isme 
rétién tettesek Herskovits Henrik malom utcai fa
kereskedő irodai helyiségébe betörtek s onnét 1500 
korona készpénzt, ékszerntmiieket és egyéb ingó
ságokat elloptak. A rendőrség és csendörség a lég 
nagyobb erélylyel nyomozza a tetteseket s ezok 
nyomában is van. — Nézpesten az elmúlt héten 
szintén egy betörő banda ez éj sötétségét akaita 
felhasználni és egy asszony lakásába behatoltak, 
a kinél nagyobb összegű pénzt véltek tálé’”'. He 
is törték a lakás ablakéit, hogy azon át bejuthas 
sanak, azonban a zajra a házbe’iek felébredtek és 
kiáltásuk a tolvajokat menekülésre kényszeritette.

— A nagymihályi önkéntes tűzoltó- 
egyesület még e hó folyamán nyári táncmulat 
ságot rendez a ,Vörösház“ erdőben. A mulatság 
tiszta jövedelme egy most már nélkülözhetetlenné 
vált toló létra beszerzésére fog fordittato'.

— A posta áthelyezése. Az újhelyi lapok 
bán olvassuk, hogy a kereskedelemügyi minister 
a kassai m. kir. posta igazgatóságot megbízta, 
miszerint Lászlófy László utbiztos álla’ tett aján 
lat értelmében indítsa meg a nevezettel a posta 
helyiségek áthelyezése tárgyában a tárgyalást. Ki 
köti a minister, hogy 1904. augusztus havában az 
átköltözésnek meg kell lenni. Ha e hir való, úgy 
a poslakérdés ismét cl lett odázva és szerencsét 
len a megoldás e módja. Lászlóiénak nincsen 
épülete postahelyiség céljaira, ő venni akar a paro- 
chialis földekből egy telket és arra építeni, kérdés 
tehát tényleg fog e venni és építeni. — Szeren
csétlen a megoldás e neme azért is, mert ez eset 
ben egyik szélsőségből a másikba esnénk ; az első 
belhelyok ugyanis el vannak adva a papi földek 
bői és csak a kivülebb eső helyen lehetne az uj 
épületet felépíteni, akkor pedig ismét távol leune 
a város központjától a posta, szóval cseberből 
vederbe jutnánk. — Kételkedünk o hir valódisá 
gában, ha azonban igaz, úgy a minister úgy lát 
szik ezt az ügy elodázásának kedvező okául akarja 
felhasználni. Ha komolyan akarták volna az áthe
lyezést, úgy a Spiegel Bernát ajánlata volt elfoga
dandó s ez esetben az uj épület 1904. augusztus 
hó elejére készen állott volna.

— Tánetanitás. Ketzler Mór tánctanitó, 
kit közönségünk jól ismer, városunkba érkezett és 
hat hétre terjedő tánciskoláját f. évi julius hó 2 án 
a .Csillag" szálló emeleti termében megnyitja. 
Ajánljuk öt a t. szülők szives figyelmébe.

Rákövetkező vasárnap az öreg ember 
felesége nem győzte csodálni az apjukat, hogy 
zsírozza a haját, feni a bajuszát s keresi elő 
az ünnepi mándliját.

— Mi lesz ma apjukon) ? Harminc esz
tendeje nem csinosította ki kend magát úgy, 
mint ma.

— Hej asszony, nem tartozik az a te 
dolgodhoz!

A hű élettárs csak nézeti az öreget, hisz' 
az még nem történt meg negyven évi boldog 
házasságuk óta, hogy ő ne tudta volna arról, 
a mi a házban történt; de nem szólt semmit, 
hagyta az öreget.

Addig az apjuk lement a pincébe, abból a 
jó harmincnégyesből megtöltött egy vadonatúj 
kulacsot, bedugta a szűre ujjába és csak annyit 
mondott az asszonynak, hogy dolga van Gö
döllőn.

A mikor elérte a királyi kastélyt, sok 
botorkálás után megtalálta az ismerős kocsist is.

— Itthon van-e a méltóságos ur?
— Micsoda méltóságos ur?
— Hát Ferencz Jóska, a király.
— Az itthon van bátyám de felségnek 

kell ám címezni.
— Jól van nó. Mondja meg csak neki 

hogy itt várják.

- Műkedvelői előadás. A múlt hó 27 én 
Sátoralja Ljhelyben a városi színházban az erdő 
bényei tüzkárosultak javára rendesett jótékonysági 
ünn.p várakozáson felül sikerült. Öméltósága a 
főispán állott a mozgalom élén, Stefánia kir. her 
cegnő pedig elvállalta a .védnökséget. Ügy az 
előadás, mint az utána következett tánczestély 
anyagilag és erkölcsileg egyaránt fényesen sikerült. 
Az újhelyi színház talán még soha nem látott ily 
intelligens közönséget együtt, minden zúg tömve 
volt. Ste/anía főhercegnő Baselli bárónő főudvar- 
mesternője kíséretében jelent meg és díszített I. 
emeleti középpáholyban foglalt helyet. — Az elő 
adáson járásunkból h.:py Zoltánná, Széni lványi 
Karla, Isépy Zoltán és Stépán Aladár szerepeltek. 
Isépy Zoltá”»ié úrnő bájos játékává’ a közönséget 
valósággal elragadtatta. Az élőképek bemutatása 
felséges volt és azok hatása alatt ünnepi hengj’al 
ura’kodott az előadáson végig. Gróf Hadik-Barkóczy 
Endréné önagyméltósága Mária Teréziát jelképezte s 
fejedelmi alakja, igéző szépsége mindenkit bému 
latra ragadott. — A fényes előadás után a vár- 
megyeház tőimében táncmulatság volt, a mely 
kitünően vált be.

— Zárünnepély. A helybeli állami elein’ 
iskola növendékei és kiváló tantestülete részére 
jun'us hó 28 án tartató.i meg a záróürnepély az 
iskola udvarán a szülők és tanügybp látok élénk 
érdeklődése mellett. Az isteni tisztelet befejezése 
után Mathidsz József igazgató üdvözölte a szülőket 
és gyermekeket. Aztán Klain Sándor vezetése mel
lett az iskolai ének kér énekelt és az egyes osztályok 
növendékeinek szavalatai következtek. Miután a 
könyv és pénzbeli jut i’mak k’osztattak, ?z ünne
pély végett ért.

— Színészet. Monory Sándor 30 tagból álló 
színtársulata holnap érkezik városunkba és szom
baton, f. hó 4 én kezdi meg előadásainak soroza
tát a Barnai szálló udvarán épített színkörben. 
Bemutató előadásul „Doktor ur*  című kitűnő víg
játék kerül színre.

— Sikkasztás. Az izbugya-radváuyi szövet
kezet Nyulassy nevű alkalmazottja a múlt hét folya
mán megszökött. Az áru és pénztár rovancsolá- 
sánál kitűnt mintegy 1800 korona hiány. A hűt
len kezelőt elfogták és átadták a hatóságnak.

— Gymnasiumi tanulók beiratása. A 
sátoraljaújhelyi főgymnasiumban a jövő 1903/04 
iskolai évre a nyilvános tanulók felvétele julius hó 
1—4 napján d. e. 9—11 óráig eszközöltetik. A 
gymnasiumba csak oly tanuló léphet, aki a 9 ik 
évét augusztus 31 ig be fogja tölteni, és 12 
évesnél nem idősebb, amit okvetetlenül keresztelő
levéllel, illetőleg születési bizonyitványnyal tartó 
zik igazolni. A beiratáskor Hl korona fizetendő.

— Baleset. Ib im s látványban volt részük 
tegnap délben a járó kelőknek. Id. Hoszpopár Mi
hály nagy mihál vi lakos 19 éves Mihály és 14 éves 
József nevű fiai az állomásról egy magasan meg
rakott szekér zsindelyt szállítottak be a városba.

— Hej, nem igy megy án a bátyám 
uram! Hanem menjen he a kamarás úrhoz s 
talán az he fogja jelenteni ... De nézze-e 
épp ott jön a felséges ur, bizonyosan sétálni 
megy, de akkor bajosan is szólhat vele.

Az öreg azonban nem sokat hallgatott rá, 
hanem egyenesen a királynak tartott.

— Dicsértessék az Ur Jézus ! Adjon Isten 
szerencsés jó reggelt! Egészségére kiváltom az 
éjszakai nyugodalmat méltóságos király uram
nak I

— Mindörökké. — No, egész-e a négy 
kerék; lőcsnek, rúdnak történt-e baja?

(1 felsége ugyanis, a kinek ritka jó emlé
kező tehetsége van, azonnal megismerte az 
öreg parasztot.

— Nem történt, hál’ Istennek, semmi baj; 
innen is szerencsésen hazakerültem másnap.

— Hát most mi járatban van ?
— Megtisztelem alássan a méltóságos 

Felséget, volna egy kis beszélni valóm. Ha 
nem bánja, hát befordulok egy szóra.

A király mosolygott, intett az öregnek, a 
ki a terembe követte.

— Hát adja elő a kívánságát.
— Méltóságos Felséges ur! Hetvennyolc 

év nyomja a váltamat. Átéltem sok jó, sok 

A lovak a köhidat elhagyva, kissé gyorsabban ha
ladtak és ekkor az egyik zsindely-köteg a magas 
ból legördült és magával rántotta a véletlenül ép 
rajta ülő Hoszpodár Józsefet, oly szencsétlenül 
esett le, hogy a súlyos terhű szekér hátsó kereke 
átment a bal lábán s komolyabb természetű csont
törést szenvedett. A fiú rémes jajveasékolésétől meg 
riadt lovak őrületes sebességgel ragadták tovább a 
szekeret, miközben egymásután repültek le róla a 
zsindely kötegek, úgy, hogy’ a szintén zsindelyen 
ülő Mihály a legnagyobb életveszélyben forgott és 
csakis többek bátor és önfeláldozó közbelépésének 
köszönhető, hogy nagyobb szerencsétlenség nem 
történt. — A súlyosan megsérült Hoszpodár Józsefet 
beszállították a közkórházba, hol azonnal ápolás 
alá vették.

— A nagymihályi ifjúsági egyesület 
által június hó 28 én tartott nyári táncmulatság 
alkalmával felülfizettek: Polányi Géza 10 Kor. 
Miskovics Béla 4 Kor. 80 fii. Kulin Imre 2 Kor. 
I’olányi Jenő, Tomko György, Malatinszky László, 
Fuér Arnold, 1—1 Kor. — N. N., Friedman Mi
hály, 80 — 80 fii. — Kedzák Géza, Buzay Sándor, 
Leuchtman Lajos, Hoszpodár Balázs, Horváth N., 
Weinberger Zsigmond, 60—60 fii. — N. N. Rucky 
Árpád, Rucsinszky nővérék, Rónay Alajos, 40—40 
fii. — Markovics Béla, 30 fii. — Kuzsma János, 
Hoszpodár Andor, N. N , Vaszily János, Freund 
Lipót, N. N. 20—20 fii. Összesen 29 Kor. 10 fii. 
Nyeremény tárgyakat adtak: Landesmau B. 3 drb., 
Scbreiber Jónás 2 drbot, Szeghy Zoltán 2 drbot, 
Briigler Ármin 1 drbot, Goldste’n Adolf 3 drbot, 
Briigkr Lajos 3 drbot, Stiufel Zsigmond 2 drbot, 
Friedman Simon 4 drbot, Marmorstein Jenő 7 drbt. 
— Fogadja a n. é. közönség, a felölfizetők, az 
adomáyozók, nemkülönben Friedman Mihály és 
Gyurócsik Gyula urak a céllövészetnél használt 
fegyverek díjmentes átengedéséért az ifj. egyesület 
hálás köszönetét. Az egyesület elnöksége.

— A tanév uj beosztása. Wlassics Gyula 
közoktatásügyi minister az állami középiskolában 
beszüntette a tanév három időszakra (évharmadókra) 
való beosztását és helyébe a jövő tanévtől kezdve, 
úgy mint a főiskolákon dívik, a félévi rendszert 
léptette életbe. Ezzel kapcsolatban megszűnik a 
karácsonyi és húsvéti osztályozás is, mely sok 
szülőnek megrontotta ünnepi hangulatát. Tanügyi 
körökben örömmel űdvözlik a közoktatásügyi rai- 
nisturuck újítását, mert a félévi osztályozás rend
szere mellett több idő jut a tanárnak a tanulók 
szorgalma és előmenetelének ki puhatolására, főleg 
a fővárosi iskolákban, hol a nagyobb létszám mel
lett egy egy tanu'ó eddig alig felelhetett évhar- 
madonként egyszer érdemlegesen minden tan
tárgyból. E mellett a tanár zavartalanul oldhatja 
meg a tanításra kitűzött anyagot és nem kény te 
len a december havi osztályozás miatt egész he
teket meddő kihallgatásokkal el öl‘eni, csakhogy 
a karácsonyi osztályozás követelményeinek eleget 
tehessen.

rossz időt; hallottam királyokról is mesélni 
tél idején, meg az unokáim is arról a híres 
Mátyás királyról olvastak a kalcndáriomból. Na
gyon szerettein hallgatni, mikor azt mondta az 
irás, hogy Mátyás király a gulyások bográcsá
ból ette a húst, a mikor az ekeszarva után 
járt, meg több ilyen szép dolgokat. Hej, de 
Felséges uram, azt nem hallottam még soha 
olvasni egy királyról se, hogy nagy esőben, 
Ítéletnek idején kifogassa azt a gyönyörű pár 
lovat, aztán kiemelni segítse a szegény paraszti, 
ember szekerét.

—- Nem olyan nagy dolog az ! Azt tettem 
a mit minden ember megtett volna. Tudom, ha 
rajtam esik a haj, maga is szívesen segített 
volna.

— Ha meg nem bántom méltóságos Föl- 
ségedet, kezdi aztán emberünk, szűre ujjából 
a kulacsot elővonva, hát a szívességéért hoztam 
egy kulacs bort abból a harmincnégyesből; 
tudom, nem ivott ilyet méltóságos Fölséged a 
lagzija óta. (Sok helyen szokásos azt mondani, 
ilyet nem evett, vagy nem ivott, csak a mikor 
a lagzija volt.) Fogadja szívesen, tiszta szívből 
adom. Költse el friss egészséggel.

Ő felsége mosolygott, elfogadta a kula
csot s igy szólt:



— A kassai m. Mr. yosta-távirda 
igazgatóság kerületében betöltendő 12 gyakor 
nokjelölti Állásra pályázat hirdettetett. Ezen állá 
sokra az 1883. évi I. L ez. 14. §a értelmében 
azok pályázhatnak, akik középisko lát, vagy ezzel 
egyenrangú más tanintézetet érettségi vizsgával si
keresen elvégezték, 18 ik életévüket betöltötték és 
magyar állampolgárok. Azok, kik a középiskolát 
az 1902/3 ik tanévet megelőzőleg végeztek, köte
lesek hiteles módon azt is kimutatni, hogy azóta 
hol voltak alkalmazva, illetve mivel foglalatos
kodtak. A sajátkezüleg irt és születési, orvosi, er
kölcsi és iskolai bizonyítványokkal fölszerelt kér 
vények a már közszolgálatban nem lévők által fe 
lettes hatóságuk, közszolgálatban nem lévők által 
pedig az illető főszolgabíró vagy polgármester ut
ján /. évi julius hű 31-ig a kassai posta és táv
írda igazgatósághoz nyújtandók be. A pályázók 
közül kiválasztottak a posta- és távirdaigazgatóság 
felhívására, áz igazgatóság vezetőjénél személye
sen jelentkezni tartoznak, aki azután félfogadásuk 
iránt határoz. Bővebb felvilágosítás nyerhető az 
összes in. kir. posta és távirdabivatalokban.

— Pályázat. Az ungvári adóhivatalnál 
adótiszti állásra kél hét alatt lőhet a folyamodá
sokat benyújtani.

— A mezólaborczi népiskolában az év 
záró vizsgálatok junius hó 22 én tartották meg. A 
vizsgára megjelent szülők és vendégek nagy öröm 
mel tapasztalták a vizsga kitűnő sikerét. Már a
III.-ik  osztálytól kezdve a gyermekek tiszta ma 
gyarsággal feleltek, de az I. és II. osztály is meg
lepő nagy haladást telt e téren. A gyermekek jó 
magyar hangzással folyékonyan olvasnak magyarul 
és jó kiejtéssel szavaltak hazafias verseket. A ina 
gyár nyelvtant alaposan értik és ügyesen feleltek 
számtanból. Az V. osztály kilünően felelt a ma
gyarok történetéből. A szülők, kik a német nyelvre 
is nagy súlyt fektetnek, e tekintetben is nagy meg
elégedésüket fejezték ki.

— Rákóczi album. A Rákóczi szabadság 
harc kétszázados évfordulója alkalmából értékes, 
becses és időszerű ajándékkal kedveskedik olva
sóinak a legrégibb és legnagyobb, legjobban szer
kesztett, független irányú magyar napilap : az 
Egyetértés. Egy Rákóczi-album lesz ez a kiválóan 
becses díszmunka, a melynek nagyobbik fele a 
kétszázesztendős dicső események Írásban és kép 
ben való ismertetésének és bemutatásának lesz 
szánva. A Rákóczi korszak lesz tehát az album 
főtárgya s hivatott művészek képei, a legkitűnőbb 
Írók és történe tudósok, valamiül politikusok la 
nulmányai festik majd híven ezt a hatalmas idő
szakot . . . Ezen felül persze az óv minden ki
magasló események és a magyarság minden nagy 
érdekének jut tér az albumban s lesz ezeken ki 
vül nagy irodalmi része s, a mely díszére válik 
majd minden könyvtárnak. Mutatóul ez albumból 
minden újonnan belépő előfizetőnek a kiadóhivatal 
azonnal küld teljesen ingyen és bérmentesen egy 
gyönyörű kartonlapot, a mely Kossuth Lajos lég 
hivebb arcképe. A kép, a mely sok mással együtt 
az album egyik melléklete lesz. Morelli tanár met
szése és a Franklin Társulat kitűnő nyomdájából

— Köszönöm a bort, majd iszunk egyet 
az egészségére.

— Hát a háza népe egészséges-e ? Az 
asszony meg a kis lány (Mária Valériát értette 
az öreg), hogy vannak?

— Csak megvannak. Hát azokat ismeri?
— Egyszer láttam, a mikor ruhát oszto

gattak a szegényeknek. A nép azt tartja, hogy 
méltóságos Felséged hitestársa nem is vászon
cseléd, hanem angyal.

A király önkéntelenül mosolygott a jó em
ber egyszerű szaván, majd három ar anyut vett 
elő.

— No barátom, mondta, áldja meg az 
Isten, itt van, vegyen magának egy másik 
kulacsot.

Megtisztelem alásan, nem azért hoz
tam én azt.

— Tudom, tudom; de ha másra nem, jó 
lesz, ha elküldi a fiainak.

A parasztember megköszönte az ajándé
kot, boldog életet kívánt az egész házi családra, 
és már menőfélben volt, a mikor az ajtónál 
még egyszer visszafordult:

— Ugyan kérem, méltóság os Felséged, 
adjon a kocsisnak is abból a csutorából egy 
kortyot, mert az is derék ember ám!

M. Gy. 

kerül ki. Az évközben járó kedvezésekből ez a 
karácsonyi ajándék nem von el semmit. Nagy ün
nepi mellékletek, bőséges irodalmi rész, a legki 
tiinöbb regények, nagy események idején külön 
kiadások és külön mellékletek sohasem maiadnak 
el. Az Egyetértés megrendelhető egy hónapra 
1 frt 80 krért a kiadóhivatalban : Budapest, IV., 
Vármegye utca 11. szám.

CSARNOK.
A válás.

Ideje már, hogy szabaduljon ettől a nyűgtől.
N> m vethetett ugyan senimitsem felesége szemére, 
de hogy semmi harmónia nincsen közöttük, arról 
meg voltak győződve n>>ndaketten. A férfi sze 
rétté a fényes életet, a zajt, a mozgást és szí 
vésőn engedte át magát a cél és terv nélküli él
vezeteknek. Az asszony meg. mint a csiga soha 
sem hagyta el a házal, melynek élt és melyben 
otthonosnak érezte magát. így kölcsönösen csak 
feszélyezték egymást és elkeseiitették, elrontották 
egymás életét, anélkül, hogy a titokban lappangó 
ellenszenv, a mételyezö disszharmónia vulkar'kus 
kitörésekben nyilvánultak volna meg.

így sem volt azonban hijja az örökös szem
rehányásoknak, gyanúsításoknak az egyik olda
lon ; a tapintatlanságnak és igazságtalanságnak a 
másikon.

De most, hál' Istennek, most ennek véga, 
— vége örökre. El kell válniuk minden szia allatt. 
A férfi fel sem foghatta, hogy milyen hamarosan 
értették meg egymást. Az asszony csak sirt és nem 
válaszolt. Amikor a férje közölte vele szándékát, 
nem merte reáemelni szemét és a mikor távozott, 
lecsüggesztette fejét.

Férjének szavaira csak ennyit válaszolt :
— Tégy. “ ™it akarsz, Istennek nevében ! 

Légy boldog, ha tudsz I
Több se kellett neki.
Csak azt korülte el, hogy oldalt nézzen, hol 

a nagy karosssék sötét árnyékából egy szöszke 
fiúcska — a gyermekük — ráncba szedett hóm 
lókkal szegezte reá szilárd tekintetét. Csak gyer
mekére gondolva érzett a .felszabadított rabszol 
ga“ — aminek magát nevezte — bizonyos meg 
rázkódást a szivében. A göndör hajfürtü fejecské 
bán kínos kérdést, a kicsi, hevesen dobogó szí- 
vecskébon pedig öntudatlan, de mégis mély fájdal
mat gyanított.

Nos igen, az asszony jó anyja lesz e fiúcs
kának. Jövedelmének felét családja fentartására 
akarja szánni a férfi. Ennyiből majd csak meg
élnek.

A mi azonban egészen örömmel és boldog 
Sággal tölti el, az az a tudat, az az érzés, hogy 
szabad, szabad, szabad I Még ma bérel két butoro 
zott szobát, estefelé odaszállitlalja a szükséges 
holmikat és — szabad, szabad I

Ali, most fog csak kezdődni az ő élete I 
Fiatal még, délceg és egészséges - mit akar még? 
A múltnak minden elvesztett pillanatáért immár 
kárpótlást fog találni. Nem igazán milyen szép 
is egyedül lenni.

< fit hátul az ablaka az asszony lakásának, 
mely előbb mindkettőjük lakása volt — most azon 
bán már csak egyedül az asszonyé . . .

E mögül a kettős ablak mögül alig láthatta 
a fel iségét, a ki szomorú, nedves szemmel néz a 
távozó után . . . Nézz csak, nézz, kedvesem ! Hol 
nap már más városrészben lakom . . talán talál 
ko/.unk még egyszer . , . de mégis mint idege 
nek . . . Nagyon szenvedhet ez az asszony . . . 
a férfi sajnálja, de —

Milyen forrón, milyen őrülten szerette egy 
kor ezt a nőt. J» lenléte izgatta s mint az égbe 
csapó láng hatolt reá; hogyan nézett akkor a sze 
mébe, a melyből annyi boldogságot olvasott ki. 
Csalatkozott ezekben a szemekben, mini minden 
ben az életben. A keltésében élvezett boldogság 
nem egyébb fantomnál, az nem létezik . . . túl- 
drágán fizette meg az édes mámor néhány pilla 
natát.

Befordult az első jobbkéz felöli utcába. Mi 
féle csoportosulás, tolongás ez itt. Nagy a zaj, az 
emberek kiabálnak, közből kiliallaiszik egy rívó 
gyermek hangja, keserveseit jajveszékclve. meg 
sértődve rimánkodik a kis fickó. Ugyan ki meré
szel bántani, kínozni egy gyermeket?! — Egy 
rendőr keresztültörtet a néptömegen és lehajol a 
kis fiúhoz.

— Mi történt itt ? — kérdező a leköszönt
férj.

— Nézzék csak a semmirekellőt ... a ha 
szontalant . . . ilyen fiatal korában lop már !

— Kicsoda ?
— Ez a kis fiú . . . ilyen csöpp teremtés 

. . . minő gyorsan dugta kezét ennek az urnák a 
zsebébe és kotorászott benne . . .

— Engedjen el, kedves bácsi, sirl a kis fiú, 
kinek kezét a rendőr már erősen szoritotta. — 
Engedjen el, édes, jó bácsi, . . . jaj . . . sohase 
teszem többet . . .

— Hogy hivnak? — kérdezte szigorúan a 
rendőr.

— Jóskának.
— Az én fiamat is Jóskának hívják ! csik

kázott át a felszabadított rabszolga agyán.
— Jóskának hivnak . . . édes, jó bácsi . . . 

kérem ! Ereszen el, kérem !
— Igen, kiáltott szárazon egy jól öltözött 

ur; ha ilyen fiatalon szabadra eresztenek, ini lesz 
belőled később? Vezesse be rendőri

— Van atyád ?
— Nem, kedves bácsi . . .
— Meghalt ?
—- Nem tudom . . . Néhány év előtt elha

gyott bennünket, anyámat és engem . . . eleinte 
küldött pénzt . . . azután megfeledkezett rólunk 
. . . Anyámnak már két hét óta nincs munkája.

Éhezünk. Istenem, Istenem 1
S újból kezdett sírni.
— Jól van, jöjj csak !
— Kedves, jó bácsi, bocsásson meg és eresz- 

szén el! riinánkodott halálos félelmében a kisfiú.
— A rendőr majd rendbe hozza a dolgot. 

Előre ! Itt a címein ! mondá ez elegánsan öltözött 
finom u- s átnyújtotta névjegyét a rendőrnek, aki 
karjánál fogva elvezette a kis fiút. A tinóin ur, a 
rosszul sikerült tolvajlás áldozata pedig tovább 
sietett. Az „áldozat" — ki volt itt tulajdonképpen 
az áldozat, a melegen érző szívnek nem nehéz 
kitalálni.

A „felszabadítóit rabszolga" úgy érezte, 
mintha kővé meredt voHa, úgy állt ott . . . Fülé
ben csengett még: Atyám nehány év előtt elha
gyott . . . eleinte segített . . . azután —Es 
szintén Józskának hívják, éppen úgy mint az ő 
fiát. A feje forrt, halántékait mintha kalapácsolták 
volna.

— Istenem, minő haszontalan, meggondolat
lan, könnyelmű is vagyok én ! kiáltott fel han
gosan.

Hazasietett ; lelkendezve tette meg az egész 
utat. Gyorsan, gyorsan . . . odafenn szenvednek 
... és egy kis szivecske kínlódik és kék sze- 
mecskék sírnak. Idegesen, hevesen becsönget . . . 
ellöki a cselédet . . . rohan a feleségéhez . . . Az 
asszony a pamlagon fekszik s férje már messzi
ről hallja zokogását.

Hevesen átöleli:
— Ah. drága, szeretett nőm. bocsáss meg !

FeloloN szerkesztő Dr. Kállai József.
Főmuukatárs : Dr. Kellner Mihály

Kiadóhivatali művezető : Lánd&i József.

297. V. «.

mo3. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n?gy- 
mihályi kir. járásbíróság 1903. évi 8p. 158/3. számú végzése 
következtében Dr. Kellner Mihály nagymihályi lakos ügyvéd 
által képviselt Mátráin GyÖrgyné javára Zapotoezky Péter 
ellen 200 korona s jár. erejéig 1903. évi április hó 21-én 
foganatosított biztosítási végrehajtás utján felülfoglalt és 2120 
koronára becsült következő ingóságok u. ni. lovak, tehen, 
borjú, kocsi, búza, árpa stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek » nagymihálvi kir. járásbíróság 1903. 
évi V. 133/3. számú végzése folytán 200 kor. tőkeköve
telés, ennek 1900. évi március hó 28-ik napjától járó /»•/, 
kamatai ’/»•/• vált-’> dij és eddig összesen 77 kor. 20 fillérben 
biróilag ui ír megállapított költségek erejéig Nátafalván alperes 
Zapotobzky Péter lakásán és a Gőz.m lomba leendő eszköz
lés. re 1903. évi juliua hó 7-ik napjának d. e. 10 
Órája határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és falülfogla'tatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt N.-Mihályon 1903. évi jun. hó 24-ik napján.

1‘ellen Jóx.ef, 
kir. bírósági végrehajtó.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészségé, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gummi 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható s a 
sérvet nőin engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazón biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

.inni. egyoldalú 7-től io. 
(II ílj • kétoldalú io és 16"1

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl ;

POLLITZER MÓR és FIA
ckA-z. kir. .**b.  kiit-KorÓMZok.

BUDA PEST, V., Deák rerenes-nto» 10.
Alapittatott 1864-ben.



Cl ay t on^&Shuttleworth G) 
Buiguduúi g«Mjírowk <ö Budapest v‘g! 

Utal a lecJuttnyoMbb árak mellett ajánltatnak:

> «• >vaau akik és minden egyéb gasdasAgt fépsk.

Részletes árjegyzéReR kívá
natra ingyen és bér mentve 

küldetnek.

Locomobil és gözcséplögép-készletek
U>lbU löh.r.oéplok, (U.ütóro.Uk, konkolyoiók, kauilá- *• «r««4-

gépek, eiénagyOjtök, boronák.

„Columbia-DriH“
legjobb eorvetogépek,

^^1/Kk ~— siecskavégók, répavágók,
I y T7 kukoricaa-morzsolók,

darálók, órlő-malmok,
egyetemea acaél-ekék.

Láncolni törzsgyárunk avilág legnagyobb 
locomobil- és cséplőgép-gyára.

KX* Ingyen! “áös 
a Pesti Napló, amely cddigelé az Ember tragédiáját, Arany 

Jánoi balladáit Zichy Mihály illustráczióval, Katona József 
Bánk Bán-ját, a Himffy Albumát, tava'y a remek kivitelű 
Zichy Albumot, Stb. adta olvasóinak — a könyvpiaczon álta 
lános feltűnést keltei kiállításban, az idén eddigi kiadványait felül
múló fénynyel és pompával a Vörösmarty Mihály-Albumot 
fogja olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.

A Vörösmarty-Album tásban nagy kvart alakban fog meg 
jelenni. Magában foglalja a költő életrajzát. Csongor és Tündét, 
Viiriismarlynak a kedves drámai költeményét, a Szózatot, a Vén 
oaigányt, Szép Ilonkát és Vörösmartynak legkiválóbb 
költői alkotásait, kiváló művészek eredeti festményeivel és rajzaival. 
20 műemlékiétben és számos szövegbe nyomott képpel és illneztrá- 
czióval. A valóban remek kivitelű műlapoknak egy része gyönyörű 
színnyomású lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar diszműben.

A Vörösmarty-Albumot 555;
régibb, legfügg*  tlenebb és egyike a legterjedettebb politikai napi
lapoknak, egy évre előfizetnek.

Akik most lépnek az előfizetők sorába és akár havonta is, de állandóan 
legalább egy évig előfizetők maradnak, szinte megkapják a 
Vörösmarty-Albumot. Minden félreértés elkerülése végeit 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 úgy kapják meg. ha újra egész évre előfizetnek.

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

negyedévre 7 K., »uy hóra 2 K. 40 fillér. Szerkesztősége és kiadóhivatala : 
Budapest, VI.. Andrássy-ut 27. szám alatt van.

SCHICHT-SZAPPAN
VÉDJEGYEK:

Egy teljesen jó karban levő 8 
lóerejü Robey-féle

kazán
„SZARVAS" vagy

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

léktől teljesen ment.

K

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „SVHICHT'*  névvel és a fent látható 

védjegyek egyikével legyen ellátva. i a

X

jutányosán kapható
LÖFFLER NOA 

va,Bkh reskedésében.

Szabadalmazott

olcsó kútfúrás.
A legrövidebb idő alatt készítek olcsón kutakat. 
10 méter mélységöt 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 egv 8 méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

,Spire“ varrógépek.
Varrógég vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
= kinlsiik első sorban. =
A ...S/zf/'r“-téle varrógépek úgy minőség, mint 
ártekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben évi teljes 

jédállást vállalok. -----------

A „SPIRE- varrógép a divatos mii 
hímzésre is használható. ■1

Raktárak :
fi.-A.-Uj hely, Ungvár, llomonna.

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

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

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

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

Jíoschartder Jíerman 
gőzerőre berendezett mechanikai műhely

Jíagg-JVtihálg, főuteza, (Rosenwas-.er-féle házban >
. Van szerencsém a n. é. közönség becses 

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

i 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- 
mitók, gözförészek 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 
díoschandtr $(ertnan.

Nyom. Landetman B, könyvnyomdájában.

U.%25c3%25bct%25c3%25b3ro.Uk

