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MEGTELE1T I LT E E EF CSTTTÖETÖHÖ ZST.
B ZE EKE 8 ZTO8ÉG

ll»v«*  n lap Nxellauii réazét illető minden 
kö/.laméiiy intézendő 

FÖ-utoza 220 szám.

K1.ÖHZHTES! Díj : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye*  w/.áin ára 2<> fii.

Kéziratok néni adatnak viasza.
Bé'rinuntHtlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter aoronkint 40 fii.

iiadohivatal:
Hova ax előfizetések, hirdetési é*  nyilttér 

<iíjak küldendők : 
Lxndeimxn B. könyvnyomdája.

II. Rákóczi Ferencz.
A »Recrudescunt vulnera gentis . . .« 

kibocsátásának kétszáz éves évfordulója ke- 
gyeletes emlékünnepek rendezésére késztette 1 
a Rákóczi nevében nemzeti programmot | 
látó hazafias közönséget, testületeket és 
városokat.

Hol itt, hol ott gyűl ki az emlékezés 
és honfiúi lelkesedés oltárlángja. Legújab
ban Kassa, a nagy fejedelem legkedveltebb 
városa nyitotta meg a Rákóczi kiállítást, 
hova szent kegyelettel zarándokolt az ország 
népe, hogy lerója háláját a nagy fejedelem 
iránt, ki mérhetetlen áldozatot hozott a 
nemzet szabadsága érdekében.

Rákóczi neve magában foglalja mind
azt, ami Magyarország történelmében esz
ményi magasztos és ihletteljes.

Mennyi honszerelem, mily legenda
szerű hősiesség, mennyi tört remény, mennyi 
szentséges kegyelet fűződik e névhez, a 
mely kétszáz esztendővel ezelőtt a hazájuk 
szomorú sorsa fölött busongó magyarok 
ezreinek, százezreinek szivébe bizalmat, bá
torságot, lelkesedést öntött . . .

Bűvölet szállja meg minden magyar 
ember lelkét, ha Rákóczira gondol és áldja 
emlékét annak a nagynak, igaznak, akinek 
haló pora is honszerelemre tanít, noha tá
vol nyugszik az tölünk; vagy annál inkább, 
mert a Propontis partjainak morajló hab
jaiból felénk száll a nagy martvr szelleme . .

A lelkesedés szent lángja fellobog min-

TA RC Z A.
A viszontlátás.

Kinyílott a börtön ajtaja A fogházfel
ügyelő lépett be s kimondta a nagy szót : sza
bad ! Igen, Szathmárv Károly szabad ! Már le
ülte a rászabott rabéveket s ez alatt megtanult 
egy tisztességes munkát : széket founi s most 
100 koronát kapott, melyet két keze munkájá
val keresett meg a börtönben.

— Szabad vagyok tehát! Áldja meg az 
Isten felügyelő ur ! Talán még látjuk egymást !

A felügyelő kérdőleg nézett volt rabjára 
s ez is szinte megijedt a véletlen kiejtett szótól.

— Nem tudom, mit beszélek, az öröm 
egészen megzavart. Egv szívességet, felügyelő 
ur . . .

— No, csak ki vele!
— A feleségem címét kérem.
A felügyelő kelletlenül indult az irodába, 

hogy az aktákból kikeresse az asszony lakás
címét.

— Köszönöm, köszönöm, a viszontlátásra!
Es Szathmáry neki indult a nagy világ

nak, nagy lélekzetvételekkel szívta tüdőjébe a 
hat hosszú év óta nélkülözött szabad levegőt 
Egy darabig révetegen járt kelt a városban, a 
vonat csak délután indult az ő egykori édes 
otthona felé, addig várnia kellett.

Nem tudta, hogy mivel töltse el az időt. 

den magyar szivében, ha a Rákóczi nevét 
hallja.

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

Kétszáz esztendővel ezelőtt Rákóczi 
nevét zengte minden ajk, az ő dicsőségét 
harsogta minden tárogató, az ó indulójá
nak varázshangjai mellett rohantak ezren és 
ezren halál megvetéssel a csata tüzébe.

A két század óta elnémult tárogató 
hangja megszóllak most újra és édes-bus 
hangja belenyilallott szivünkbe, hogy föl
élessze a régen elnémult dicsőséges napok 
emlékét . . .

A kétszázadik esztendő fordulásán szé
les e hazában mindenütt a II. Rákóczi Ferenc 
dicső emlékezete tölti be a sziveket . . .

Szenvedés és keserűség hü osztályosai 
voltak egész életén át, melyek hazája föl
szabadításának, hűséges magyar népe jólété
nek szentelt. Gyermek volt még, amikor 
árvaságra jutott; atyját nem is ösmerte. 
Munkács várának felszabadítására pedig lel
ketlen cselszövés szakította el édesanyjától 
Zrínyi Ilonától, akit többé soha sem lát
hatott.

26 éves ifjú volt, midőn a kurucok 
óhajtására a nemzeti mozgalom élére került.

Rákóczi hatalmas előkelő rangot és 
olyan dús vagyont örökölt, aminővel más 
nem dicsekedhetett. Kitűnő nevelésben ré
szesült, de nagy szorgalma, akaratereje, tu-

A boltok kirakatai eszmét kölcsönöztek neki s 
rögtön meg is érlelődött benne.

Vesz valamit a feleségének. Venni, venni 
. . . Ah ! s eszébe jutott veszte. Venni ! ... ez 
rontotta meg őt.

Szép volt a lány. De szegény, s ő a 200 
korona havifizetésü hivatalnok rávetette sze
mét s elvette feleségül. A szép asszony tetsze
legni vágyott, uj ruhát, uj ruhát és ismét uj 
ruhát csináltatott; kalapot hármat is vett egy
szerre s minden este színház. A havifizetés 
kevés volt erre, s ő nem tudott neki ellentál- 
lani, nem tudta megmondani, hogy igy nein 
szabad költekezni, mert nem telik.

Az első hiányt a rábízott pénzekből pó
tolta. Majd visszateszi. Ha Elza meg fogja elé
gelni a költekezési, csak beszerzi a szüksége
seket. De az asszony csak tovább költekezett s 
ő egyre pénzzavarban volt.

De azért vannak az embernek barátjai, 
hogy a bajból kisegítsék. Ki is segitette egv 
hivatalnoktársa, váltót irt alá neki. Ismét volt 
pénz s az asszony újra költekezett.

A ki azonban letér az egyenes útról, el
veszett ember az. Szathmárv is mikor újra 
megszorult s nem akadt váltózsiráló barát, se
gített magán. Elővett egynéhány váltóürlapot s 
oda másolta híven a jóbarát nevét, a ki egy
szer kimentette a bajból. Hiszen majd kiváltja 
ő a váltót.

Eljött a fizetés ideje, ő nem fizethetett s 
barátját kellemetlen meglepetés érte: egy he- 
Lapunk m»i izsma 4 oldalra terjed. 

dásszomja révén ismereteit folyton gyara
pította. Beszélt hat nyelven; mint szónok, 
vihar gyanánt ragadta magával hallgatóit, a 
harcmezőn bátor katona volt és fejedelem 
volt ő a nép sze retet ében is.

És emellett széles látkötü diplomata 
volt, ki a nemzetközi viszonyok szertelenül 
zilált szövevényeinek mélyébe tudott tekin
teni.

Tiszta fogalmai voltak az államélet 
szükségleteiről, a nép anyagi és szellemi 
érdekeiről. Számos reformeszmét pendített 
meg, derék szervező tehetsége tagadhatlan 
volt.

Meg volt győződve, hogy amire vál
lalkozott, az Isten akarata s hogy a Gond
viselés szemelte őt ki Magyarország meg
mentésére.

Rajongó szeretettel sereglettek is a 
kurucok az ő diadalmas zászlója alá, ami
kor Magyarország megmentéséről volt szó.

I.enygyel földön, Droholicban: az 
1702-ik év junius 12-én értesült Rákóczy 
a kurucok dalhai vereségéről.

Isten nevében előre ment tehát és 14- 
én Magyarország határát elérte, ahol vagy 
1000 ember várta és leírhatatlan lelkesedés
sel fogadta.

A bottal, kaszával, vasvillával fölsze
relt nép csak özönlött ezután Rákóczihoz, 
mint fölszabaditójához; sírtak, térdre bo
rultak előtte és hálálkodtak neki, hogy be
jött megmentésükre.

Ivett három váltó kifizetésére szólították fel. A 
jóbarát persze nein volt hajlandó fizetni s ki
sült a hamisítás, kisült az is, hogy a pénztár
nál hiány van.

Elválasztották őt fiatal nejétől, az ő egyet
len Elzájától, kiért becsületét áldozta fel s ki
ért életét sem sajnálta volna. Elcsukták s már 
hat éve nein látta őt. Szegény, bizonyára sokat 
sirt érte. Talán szépségét is elsírt. Szegény 
Elza' Mindjárt az első évben érte a szerencsét
lenség. Ki hitte volna ?' A nő azt gondolta, 
hogy az ő Károlya gazdag, mert mindig adott 
neki pénzt s folyton mondogatta : ne sajnáljon 
magától semmit s a nő — hallgatott rá.

• *

Szathmárv megérkezve, egyenesen neje 
lakása felé tartott. Elgondolta, miképen fogja 
találni. Egy kis szoba, melyben az ő Elzája 
varrással tölti idejét s bizton ezzel keresi ke
nyerét, hisz azelőtt is az volt a foglalkozása. 
Mint fog örömsikoltással nyakába borulni! Mint 
fog sírni örömében, hogy végre kiszabadult s 
ismét együtt lehetnek. Úgy sietett, de minél 
közelebb ért céljához, szive annál hangosab
ban dobogott s megérkezve a kapuhoz, valami 
kimondhatatlan félelem szállott nyomasztólag 
keblére.

Gyorsan a házmesterhez sietett, megkér
dezte, melyik emeleten lakik a felesége, me
lyik szám alatt?

■ Első emelet 1 l< A szegény ember bá
mulatában egy szót sem tudott szólni. Az ő



Junius 16-án aztán Rákóczi némiképp 
szervezett hadával a vereckei szoroson ma
gyar földre nyomult és 24-én Munkács 
váráról igyekezett leszorítani a németeket. 
Hajnalban azonban vasas németek érkeztek 
a vár segítségére és bekerítették a várost, 
melyből Rákóczi csak nagy nehezen vágta 
ki magát.

Itt csatlakozott hozzá Bercsényi Miklós 
gróf, a fejedelem helyettese, főhadvezére 
és most kellőleg szervezett csapataival nyo
multak előre egy nagy, dicsőséges hadjá
ratra, amely nyolc esztendeig változó sze
rencsével hozott Rákóczinak dicsőséget, 
szomorúságot, boroscsánt és tőviskoszorut.

Mikor őt Magyarország fejedelmévé 
választották 1707-ben, a bécsi udvar ezt 
nem akarta elösmerni. És ekkor elhagyta 
Rákóczit a hadi szerencse is.

Ismét külföldre ment, majd hosszas 
külföldön való tévelygés után 1720-ban 
haladt oda, ahová végzete vitte : Rodostóba, 
ahol 1735. április 8-án meghalt.

Földi maradványait a konstantinápolyi 
Saint Benőit kolostor oltára előtt temették 
el, ahol azokat hosszas kutatás után Thalv 
Kálmán 1899-ben föllelte.

Legnagyobb .szabadsághősünknek zár
juk mindnyájan sziveinkbe az ő szent ne
vét, dicsőségteljes emlékezetét!

— Városi közgyűlés. Nagvmihály nagy
község képviselő testületé f. hó 10-én tartotta 
rendkívüli közgyűlését.

Elnöklő községi biró a képviselő testületi 
tagokat üdvözölve a közgyűlést pontban d. u. 
4 órakor megnyitja.

A tárgysorozat első pontja a köztemető 
kisajátítása volt. Miután erre nézve a közgyű
lés nem volt határozatképes, a képviselő testü
let az ügy tárgyalására a következő közgyű
lést állapította meg.

A második tárgysorozat élénk vitát pro
dukált. Szőnyegen volt a heti piacz beosztása, 
illetve az elöljáróságnak e tárgyban beadott 
javaslata, melyhez igen sokan szóltak hozzá. 
Végre a képviselő testület kevés módosítással 
a szabályrendelet tervezetét elfogadta.

Igen üdvös intézkedések foglaltatnak a 
szabályrendeletben, melyek bivatvák a fogvasz- 

felesége az első emeleten lakik, utcai lakás
ban ! Miből telik ez ?

Izgatottan rohant az emeletre és becsen
getett. A cseléd ajtót nyitott s megkérdezte, 
hogy mit akar.

— Asszonyával óhajtok beszélni?
A cseléd bámészott rá. Heggel 9 órakor 

az ő asszonyával beszélni. Ez bizonyára téve
dés. Megkérdezte még egyszer, hogy kivel kí
ván beszélni. A férj dühösen válaszolt:

— Szathmáry Károlyné ő nagyságával 1 
semmi kétség, semmi félreértés!

— De uram ! hova gondol reggel 9 óra
kor nincs látogatásnak ideje.

— Mondja meg. hogy egy ur föltétlenül 
akar vele beszélni.

A cseléd bejelentette a különös vendé
get s miután asszonya megengedte, bebocsáj- 
totta Szathmáryt a fogadó terembe, megje
gyezvén, hogy asszony néhány perc múlva 
ott lesz.

A férj egyedül maradt s igy ideje volt 
szétnézni a szobában, mely nagy és szép volt, 
elegáns bútorokkal, neszfogó szőnyegekkel, ta- 
pétás falakkal, melyeken szép képek függtek. 
Keblét a féltékenység démona szállotta meg. 
Honnan mindez'? S elmerült gondolataiba . . 
Ajtónyitás zavarta fel. Feltekintett. Szemben 
álltak férj és feleség. Mindkettő hátrahökkent, 
a mint felismerték egymást. A férjt a látott 
pompa eredetének bizonytalansága, a félté
kenységnek bujtogató démona, a nőt férjének 

tó közönség érdekeit megvédeni. Lapunk egyik 
legközelebbi számában ismertetni fogjuk e sza
bályrendeletet.

Végre az utczanevek szabályozására is 
került a sor, erről lapunk más helyén szólunk.

Majd következett a csatornázási és járda 
ügy, a melyet általános érdeklődés mellett tár
gyalt a közgyűlés.

Az előadó, Tóth Árpád városi főjegyző 
egy részletes javaslatot terjesztett a képviselő 
testület elé, a melyben jelezte, hogy a csator
názási munkálatokhoz szükséges 15.000 korona 
ez év folyamán a csatornázási alapból fedeze
tet fog nyerni. A járda kiépítésének költségeire 
a város egy törlesztése*  kölcsönt venne fel, a 
háztulajdonosok pedig egy harmad részszel 
fognak a költségekhez hozzájárulni.

Elénk eszmecsere után a közgyűlés elha
tározta, hogy lehetőleg még 1901-ben eszkö
zölteti a csatornázást és járdamunkálatokat és 
asphaltirozás mellett foglalt állást.

A bemutatott szabályrendeletet Szladek 
József, Dr. Kállai József, Dr. Glück Samu, Dr. 
Eperjesv Lajos, Tolvay Imre, Zboján Mihály és 
Tóth Árpád tagokból álló bizottságnak tanul
mányozás végett kiadia azzal, hogy lehetőleg 
az 1903. szeptember hó 10-én tartandó közgyű
lésen a képviselő testületnek a munkálatok ke
resztülvitelének módozatairól concrét javasla
tot tegyen.

Még több lényegtelen dolgot intéztek ez
után el és ezzel a gyűlés véget ért.

VEGYES HÍREK.
— A Rákóczi ünnepély augusz

tus 16-án délelőtt 11 órakor lesz megtartva 
s felhívjuk a közönséget minél számosabb meg
jelenésre.

Műnor : 1. Szózat; én(*kelve  a közönség 
által. 2. Ünnepi beszéd ; tartja Polányi Géza kir. 
közjegyző. 3. Kuraczdulok; énekli Ambrisko Ber
talan, tárogatón kiséri Ocskay Andor és a zene 
kar. 4. Rákóczi Rodostóban, melodráma; szavalja 
I)r. Eperjesy Lajos, zongorán lsépy Zoltánná, eim 
halmon Stcpán Aladár kisérik. 5 Kuruczdalok ; 
éneklik Ambrisko Bertalan. Dr. Chudovszky Mór, 
Bakajsza Andor, Holló Andor, Zseltvay Aladár.
6. Hyninmz ; énekli a nagyközönség. - ■ Délután 
4 órakor népünnepély a „Vörösház- nál, melyet 
este fényes tűzijáték fejez be.

Az utczAk ui elnevezése. A képviselő
testület hétfői közgyűlésén határozatba ment, mi
szerint az ulvzákat uj elnevezéssel fogják ellátni, 

nem várt megjelenése hozta zavarba. Merően 
nézték néhány percig egymást.

— Elza ! — kiáltott Szathmáry s mindent 
elfeledve futott nejéhez ; átölelte, megcsókolta, 
de az hidegen fogadta, sőt el is taszított ma- 
gától.

— Mit jelentsen ez ? — kiáltott a férj s 
féltékenysége ismét győzött szerelmén s azon
nal a fény eredetéről kért felvilágosítást.

— Mi köze hozzá? — volt a rövid, hi
deg válasz.

Szathmáryban a féltékenység démona oly 
lángot lobbantott a szavak hallatára, hogy a 
szenvedéstől elkapatva, megragadta és fojto
gatta nejét s fülébe ordította >a férjed va
gyok !• Alig egy percig tartott ez igy, aztán 
eldobta magától az asszonyt, ki aléltan terült 
el a szőnyegen.

* **
A bodega egyik asztalánál egyre-másra 

rendelte egy úri ember a finomabbnál fino
mabb borokat, ügy látszik, minden áron meg 
akar szabadulni józanságától Szünet nélkül 
iszik, szemei bambán néznek a kiszolgáló pin
cérleányra, ki melléje ül és segíti elfogyasz
tani a rendelt tarokat. Egy ütt isznak, a férfi 
csak tölti magába, mint egy fenektelen hor
dóba az italt.

Az asztal telve van üres üvegekkel, me
lyek közül néhány már üresen került a teltek 
közé az asztalra.

Az ivó Szathmáry Károly. Nagy szüksé- 

Az idegen hangzású és meg nem felelő utcanevek 
uj elnevezést nyernek Ennek folytán a Templom
tér ezentúl Sztáray tér, a Verbóeaik Kifelejti utca 
lesz. A Selyem ulczát Rákóczi, az Alsó utczát Ka 
zinczy. a Föutczát Konuth Lajot utczának fogják 
elnevezni. A Török uteza Jókai, a Béres uteza 
Sulyovzzky, a Kalapos uteza Fürdii utcza novet fog 
I, >pni. Két uj uteza is kapott elnevezési és pedig 
a vasút felé épülő sor Andrdzzy llénez ut, a Spiegel 
telken épült uj uteza pedig Petőfi nevet. A Felső 
utca ezentúl Itták Ferenci tér lesz. — A Kapitány, 
Malom és Kórház utczának a város atyái megke 
gvelmeztek, ezeknek régi elnevezését hagyták meg.

— 17/ állami laknia. Pazdics község la
kosai egy uj állatni olcnti iskola felépítését hatá
rozták el, a mihez a kormány nevében a kir. tan
felügyelő is hozzájárult. Az uj iskola 1904. szép 
t.-mber hó 1 én meg is fog nyitni.

— EsküvO. Widder Andor e hó 30 án es
küszik Kassán örök hűséget Kaffeeman Mariska 
kisasszonynak.

— Orszáf/os vásár. Augusztus hó 10 és 
11-én megtartott vásár bizony oly gyatra volt, 
mint már régen nem. Alig lehetett embert látni, 
üresek voltak az utezák mindenfelé. Az ok abban 
rejlik, hogy az állatvásár a száj- és körömfájás 
miatt volt eltiltva és az aratási mnkállatok is ott 
hon maradásra birták a vidékieket.

— .4 pazdicsl erdőben e hó 2-án rende
zett zártkörű nyári mulatság alkalmával a vendé 
gek felülfizetéséböl 60 korona folyt be jótékony- 
czélra, mely összeg a pazdiesi, krásznóezi és sá 
inogyi iskoláknak lett átszolgáltatva. A rendezőség 
az adakozóknak e helyütt nyilvánítja köszönetét. 
— Megemlítjük egyidejűleg, miszerint a nyári mu
lattig sikere érdekében Filzesséry Gyuláné úrnőn 
kiviil, özvegy Simkovics Pálné, Gorzó Bálintné és 
Kozlay Józseféé urhölgyek is fáradtak s valameny- 
nyien vállvetve működtek közre a siker érdekében.

— Szent István napja a fővárosban. 
Dicső hagyományok által megszentelt ünnep Szent 
István napja. Minden esztendőben eseménye a szé 
kés főváros életének. Az ország minden részéből 
ezrek és ezrek zarándokolnak Budavárába, hogy 
lássák Szt. István jobbját. Természetes, hogy a tel- 
rándulók megnézik Budapest nevezetességeit és ha 
már erről van szó, egy jó tanácsot adunk. El ne 
mulasszák megnézni fejlődő iparunk és keteske 
delmiink egyik nagyszerű vívmányát a Párisi 
Nayy Áruházát, Kerepesi ut 38, melyhez hasonló 
csak l’árisban és Londonban van. Amit a modern 
ipar és kereskedelem nyújthat szépet, jót és hasz 
nosat, minden elképzelhető szükségleti cikk olyau 
minőségben és mennyiségben van meg a Párisi 
Nagy Áruházban, mint sehol másutt az egész mo

gét érzi a mámornak, mert folyton maga előtt 
látja a lebukó asszonyt, kinek arcából eltűnt 
az élet, midőn eleresztette a nyakát. Maga sem 
tudja, hogyan került ki a szobából. Az utcán 
mindig lába előtt feküdt a felesége, nem ha
gyott neki nyugtot. Folyton belé botlott, na
gyokat rúgott bele, mert az emberek szinte 
félve, olyan furcsán néztek rá. Meg akart sza
badulni a bámészkodóktól, hát betért a bode- 
gába, s ott oly jól érezte magát.

— Bort ide s embert, a ki bírja! A tu
lajdonos eljöttnek hitte az időt, hogy fizetésre 
szólitsa fel a mulató vendéget s miután az 
előbbiekért megkapta pénzét s látta, hogv még 
jócskán marad a zsebben, készséggel szolgál
tatta ki.

Az alatt egy titkos rendőr lépett a te
rembe, beszélni kezdett a tulajdonossal és fi
gyelemmel kisérte a mulatozókat. Igen, ez ő I 
mondotta a gazdának. A személyleirás teljes >n 
ráillik. Le kell tartóztatnom.

A tulajdonos bort és poharat vett elő és 
megkínált a kellemetlen látogatót.

— No, hát csak mulassa előbb ki magát, 
ráérünk ! és ő is ott maradt. Dél felé már na
gyon megritkult Szathmáry zsebében a pénz s 
a sok ital annyira használt neki, hogy nem 
lett volna képes megmondani a nevét. Végig
dűlt egy kercveten s elaludt. A titkos rendőr 
eltávozott, hogy kocsit hozzon, melyen aztán a 
a börtönbe szállították a gyilkost, ki felébred
vén, viszontlátta a cellát és a fogházfelügvelőt, 
kitől csak tegnap reggel búcsúzott el. 



narkiában. Ha nem is ak »r vásárolni az ember, 
akkor is nézze meg a Párisi Nagy Áruházát, ahol 
rendkívül sokat lát és tanul.

— Balesetek. Az aratási és cséplési idő 
szakban, minden évben sok a baleset és szeren 
csétlenség, melyek rendszerint a vigyázatlanság 
következményei. E hó 8 án is két súlyosabb bal
eset történt. Tárnán Krelyik Victor gépész csépelt 
gőzgépjével az ottani uradalom részére. A csép 
lésnél mint fütő alkalmazott Szedl.dk Ferencz a 
működésben volt gépen akart valamit rendbchozni 
és eközben vigyázatlansága folytán az egyik gép 
rész jobb kezébe fúródott és elvágta inait. — 
Szennán pedig Moezko József ottani lakosnak ka 
szálás közben az éles kasza csizmáján keresztül 
elvágta a lábinait. — Mindkét szerencsétlenül járt 
munkást a helybeli közkórházba szállították be, a 
hol most ápolás alatt vannak.

— Katonai Átvonulás. Az ungvári es. 
és kir. 66. gyalogezrednek három zászlóalja és a 
a nyíregyházai huszárezrednek hozzá beosztott 
egyik szakasza ma városunkba érkezett. A csapa
tok az ezred zenekarával az élén vonultak be és 
a szép zenés bevonulás szokatlan élénkséget kel 
tett az utcákon. Délután térzene volt, melyet azon
ban a megeredt eső megzavart. Az ezred holnap 
reggel 6 órakor indul el városunkból, természete
sen ezúttal is vig zeneszóval. A pazdicsi dombon 
harcászati gyakorlat lesz, mely után a csapatok 
Galszécsre mennek, hol hétfő reggelig maradnak.

— Arany lakadalom. Lefkovics Náthán 
butkai kereskedő és neje e hó 9 én ünnepelték 
meg házasságuk :»0 éves fordulóját. Az ünnepélyen 
a családon kívül szép számú vendégsereg gyűlt 
egybe, úgy hogy a lakadaltni nép 200 főre rúgott. 
A boldog házaspárt a gyermekek nevében Lefko 
vice Kálmán butkai segédjegyzö köszöntötte fel, 
továbbá az unokák és a rokonság nevében is töb
ben. A lakadalmi ebéd után, mely estig tartott, 
táncz következett és késő reggel volt, midőn a 
szép társaság szétment.

— HAxassAg. Landau Mór helybeli lakos 
e hó 25-én vezeti oltárhoz Goldstein Esztike kis 
asszonyt Tolcsván.

— A rákócxl fiatalság Által folyó hó 
9 én rendezett tánczmulatság a környék intelligen
ciájának részvételével a legkedélyesebb hangulat
ban zajlott le. A fényesen bevilágitott szép erdő
részletben a jelenlévők teljes otthonossággal élvez
ték az ifjúság vidám tánczát. A mutatás kora dél 
utániéi másnap reggelig tartott és a távozók egy 
kellemesen eltöltött éj emlékével mondtak a ren
dezőknek „Isten hozzád“ ot.

— Próbabál. Keezler Mór tánetanitó í. hó 
8-áll tartotta meg a „Csillag44 szállóban növendékei
vel a próbabált. A megjeleni szülök az eredmény 
nyel meg voltak elégedve és mindenkinek alkalma 
volt meggyőződni, hogy Keszler kitűnő táncmester. 
Ejfél után a vendégek is táncra perdültek és a 
legkedélyesebb hangulatban egész kivirradtig ma
radtak együtt.

— Példás kedvezményt léptetett életbe 
hazánk egyik legszebb és legkedveltebb fürdője : 
Herkuleef'árdö. Az igazgatóság mindazokat, kik 
szerény jövedelemmel birnak, augusztus 26-tól 
kezdve 5O°/0 árkedvezményben részesíti úgy a 
lakás mint a páratlan gyógyhatású kéndus és kő 
sós meleg fürdők árainál. Ismeretes, hogy e világ 
hirü fürdők csalhatatlan sikerrel használtatnak 
ischias, idült csuz, köszvény, bőr és csont beteg
ségek stb. ellen. Dicséretes cselekedetsz említett 
kedvezmény által módot nyújt az intelligens kö
zéposztálynak is, hogy Herkulesfürdő gyógyító és 
üdítő hatásában részesülhesen.

— Halálos lórugás. Gyúródik Pált, sá- 
mogyi földművesnek a fiát, e hó 10-én oly szeren 
csétlenül rúgta fejbe egy ló, hogy koponyacsont
törést és agyronc solást szenvedett. Eszméletlen ál 
lapotban hozták be közkórhazunkba s itt azonnal 
műtétet végeztek rajta. Életben maradásához ke
vés a remény.

— Betegforgalmi statisztika. A köz 
kórházban julius hó 1 éti maradt 61 beteg, julius 
havában felvétetett G9; ápoltatott tehát a múlt hó 
folyamán összesen 130 beteg. Ezekből elbocsájla- 
tott GO, 8 meghalt s igy a hó végén maradt 62. 
Az ápolási napok száma 2027 volt.

— Halálozás Szirmai és szirmabessenyői 
ifj. József sátoraljaújhelyi posta és távirda
fogalmazó e hó 12 én Sátoraljaújhelyben 35 éves 
korában meghalt.

lluzinkay György a nagymiliályi rom. kath. 
parochia éneklésze e hó 7 én 69 éves korában el
hunyt. Temetése vasárnap nagy részvét inellett 
ment végbe.

— Nyilvános nyugtázás. A rákóczi is 
kóla felszerelésére f. hó 9 én a rákóczi fiatalság 
által rendezett nyári mulatságon felülfizettek : Koz 
gonvi Ferencz 1 kor, Zsincsak György 2 kor, 
Karczub Pál 2 kor, llhrecki Béla 1 kor, Füzes 
séry Gyula 2 kor, Gorzó Bálint 2 kor, Madár 
János 2 kor, Pajkossy Gyula 2 kor. Jegyeiket 
megváltották : Gróf Biordi Egon és zempléni Mos 
kovitz Geyza. — Fogadják megnevezettek a ren
dezőség őszinte köszönetét.

— Vörösmarty- Album. Kulturmissziót 
teljesít a „Pesti Napló*  mikor minden esztendőben 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer- 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszinüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
„Pesti Napló*,  ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejü 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá- r 
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 tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott miimelléklet, továbbá 40 — 50 szövegkép 
fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándékul megkapja a „Pesti Napló*  minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven át fél- vagy negyedévekint, 
vagy havoukint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
„Pesti Napló*  ra.

IRODALOM..
Királygyilkosság. Az elnyomott népek nem 

csak most, századok előtt is mindig éltek a nép 
utolsó érvével, a királyok letevésével és ha ez nein 
sikerült, meggyilkolásával. Napóleon idején I. Pál 
letétele és meggyilkolása zavarta fel a világot. A 
nép és a katonaság kedvelte, de a despotikus 
magaviseleté ellene lázitja az előkelőket. Mindig 
rettegett, féltette életét és hatalmát és azért min 
denkihez bizalmatlan volt. Ettől nem volt inegki 
mélve sem neje, sein fia, a ki méltán tarthatott 
attól, hogy atyja kitagadja vagy megöleti. Ilyen 
helyzetben egy benső összeesküvés jött létre a cár 
ellen. A főurak nem akartak örökös rettegésben 
élűi, de az orosz aristokratia loyalitása még oly 
nagy volt, hogy csak oly mozgalom számíthatott 
sikerre, melynek részese a cári család egy tagja 
Beavatták tehát Sándor trónörököst és a cárné is 
tudott az összeesküvésről. 1801 márc 23 án be
vonultak a Mihály palotába, nagy lármával betör 
tek a cár hálószobájába, a ki elrejtőzött előlük. 
Elmenekülni nem tudott, mert gyanúból elrekesz 
tette a cárnőhöz vezető ajtót. Megtalálják és fel
szólítják, hogy Írja alá a lemondását. Pál ellenáll, 
tusakodni kezdenek és a cárt megfojtják. Rögtön 
tudatják a trónörökössel, a ki könnyekre fakad, 
de azért elfogadja a császárrá proklamáltatását. Ez 
kellemetlenül hatott a cárnéra, a ki maga akart 
a trónra lépni, de azért nein ellenkezett. Azóta 
mondták Oroszországra, hogy absolut uralom alatt 
áll, melyet a tör mérsékel.

I. Pál cár meggyilkoltatásáról szól a Nagy 
Képes Világtörténet most megjelent 192. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Marczal 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet Íróija 
is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet ára disz.es 
félbörkütésben 16 korona; füzetenként is kaphatói 
60 fillérjével. Megjelen minden héten agy füzet. 
Kaphatói a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvény társaság Budapest, VIII., üllői
ül 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre is.

CSARNOK.
A világ ura.
— Főváron élutkép. —

A bibliában meg vagyon Írva, hogy a viiág 
ura első napon lervmlé a világzsságot . . .

A világnak nem ezt az örökké való nagy 
urát értem a ciin alatt.

En a világ urával a fővárosban találkoztam 
néhány év előtt, de ez a találkozás örökké emlé 
kezetes lösz előttem.

•

Egy nagyftjü buksi fekete gyerekkel vala
mikor egy iskolapadot koptattunk Rimaszombat 
városában.

Unsz esztendő múlva találkoztam össze vele 
az ’ zsébet körúton.

P«?ymás nyakába borultunk és a szokásos 
kért,'. Ködések :

— Hát te milyen pályára tévedtél, pajtás ?
— En a versfaragás művészetében gyakor 

lom magamat.
— Nagyon szép, nagyon szép.
— Talán felolvassak egyet a legjobbakból ?
— Nem . . . Nem . . . Isten őrizz .... 

maradjunk jó viszonyban.
— Ilát jó. Hát te mi vagy ?
— En ? A világ ura.
Először elkacagtam magamat. Azt hittem, 

tréfál. De azután ismételve erősítette, hogy ő a 
világ ura. Megráztam a fejemet, hogy ezt nem hi
szem, mert ez már bolondabb mesterség a vers 
faragásnál is.

Az én jó iskolapajtásom erre komolyan ha 
ragba jött, karon ragadott és azt mondta, beszél 
jiink másról, térjünk be valahová diskurálni.

Az Erzsébet körúton akkor egy fényes uj 
kávéház égett ezernyi pazar szemkápráztató vil
lámfényben.

A főváros egyik legelőkelőbb és legfénye 
sebb kávéháza volt. Ma már a Klotild-palota ha
talmas tükörablakai meghomályositották úgy hír
nevét és látogatottságát.

(A kávéház nemrégiben egy eleven osztrák 
bárót is produkált, aki mint főpincér szolgálta ki 
vendégeit. A jó magyar ember szívesen hizlalta 
a szemeit a cifra látványon. Örült neki, mert ed 
dig csak kócol nyelt nálunk a német. Hát szíve
sen inegborravalózta azt a látványt, amely a Bach- 
korszaknak meg fordítottja lett negyven év után.)

Ebbe a kávéházba tértünk be az én paj
tásommal, a világ urával.

Félszemmel megkávéztam a társaságban, a 
másik félszememmel azt lestem, hogy mikor tör 
ki rajta az őrültség, akkor ügyes ugrással, lenn a 
biliárd pincében termek.

— Hát nem hiszed csakugyan, hogy én va
gyok a világ ura ?

— Már kezdi ! — gondoltam és lenéztem a 
pince felé.

— Mibe ? — kérdéin fogvacogva és büle 
dezve.

— Fogadjunk ebbe az ozsonaba, hogy ha 
akarom, ebben a kávéházban egy pillanat alatt 
koromsötétség lesz.

(Ez egész artatlan bolond, gondolom ma 
gamban.)

— Gilt!
Kezet fogtunk és a világ ura a következő 

percben előcsengette a főpincért:
— Hívja ide a bérlőt.
A bérlő ott termett, mosolyogva és zavart 

alázattal hajlongott a világ ura előtt.
— Fizet vagy nem ? Ez az utolsó terminus,— 

rnondá a bérlőnek szigorúan barátom a viiág ura.
— De kérem, hát csak még két napig 

tessék várni, könyörgött a bérlő.
— Nem tehetem. Hát nem fizet?
— Nein bírok.
— Jó !
Öt perc múlva a villámkörték egy pillanat 

alatt kialudtak és a kávéházban koromsötétség lön. 
A tőpincérek fejetenül futkostak (egy pár „pasas*  
megszökött) és nagynehezen lámpákat tioztak elő.

Akkor tudtam meg, hogy a világ ura, me 
lyet Isten a bibliában első napon teremtett — ki
csoda.

A -városi villamos vasút részvénytársaság 
egyik tisztviselője.

A bérlő nem tudta tovább fizetni a bért s a 
társaság nem volt hajlandó további terminust adni.

Bámulva szorítottam kezet a világ urával és 
hosszú orral fizettem ki az ozsonát, mert a világ 
ura nyolc zsemlyét evett meg.

De hát nem csoda, ha a világ urának olyan 
jó az étvágya.

FelalÓN .szerkesztő : Dr. Kállai Jázaaf.
Főmunkatárn : Dr. Kellner Mihály.

KiadóhÍTMtali művezető: Lándal József.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
púnk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nein újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A rFelsőZemplén1* kiadóhivatala.
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Hifdetmény.
A Nagy-Mihályban a vasúti állomás mellett épült 

Gróf Sztáray Sándor Öméltósága tulajdonát képező 

GÖZTÉGLAGYÁR
Uzembe hozatván, 
melyek mindenkor 
san kaphatók.

Megrendelések

ajánlja kitűnő minőségű tégláit, 
és minden mennyiségben jutányo-

az Uradalmi pénztárhoz intézendők.
Nagymihályi Uradalom.

Hirschfeld bernat
Budapestről ide érkezett 

úri- és nói-czipész 
Nagy-Mihály, Kossuth Lajos-utca, (Stadler-féle ház) 

ajánlja magát mindennemű úri, női és gyermek lábbelik elkészíté
sére, elegáns, tartós és szolid kivitelben, jutányos árak mellett.

lavton & Shuttleworth 
neiigudisigl gepgjirowk BlldapSSt V*ö!

által a legjutányoaabb árak mellett ajánltatnak:

a tHtl lltwŐRTo

. 5k '♦ >

Locomobil és gözcséplögép-készletek '
UrlbM Urtíajoíplöíipek. l4h.r. c.iplSk, tl.MU4-ro.Uk, konkolyotok, kuUM- 4o kr.M- 

gépek, esénagyOJtök, boronák.

SÍÉ*?-. „Columbia-Driir*
legjobb eorvetögépek, 

eiecakavégók, répavágók, 
kukoricia-morzaolók, 

darálók, Őrlő malmok, 

egyeteme*  acaél-ekék,

i- éa 3-vasú ekék ée minden egyéb gaidaaigi gépek.

késztetés árjegyzékek kivd- 
natra ingyen es bérmentve 

küldetnek.

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb
locomobil- és cséplőgép-gyára.

I

JR nyári idényre
Befőtt- és ugorka-ilcegek, 
Likőr- és Bor-készletek, 

Karlsbadi porczellán-áruk, 
Tea-, Káré- és Erőkészletek, 

Valódi barna kőedény, 
Nippek és díszműáruk

nagy választékban és legjutányosabban 
kaphatók

GOLDSTEIN ADOLF
üveg- éa poreellán-flsletében

Nagy-Mihályon, föutcza.

Glüek JVIór IMagy-JVIihály;
ajánlja az

Eperjesi Népbank Kalyhagyar 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois. majolika stb. szinii csiszolt 

CSERÉPKALYHAIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztosittatik. 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. — Egész 

epületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.

-A. legjo'b'b minőségű 

G É P O L A J, 
ffu*.'  zsír, vízmentes ponyva, 

uj és használt zsákok 
a legjutányosabban beszerezhetők

Freund Mór 
terméuy kereskedőnél Nagy-Mihályon 

a gör. kath. templominál szemben.

Ugyanott uj zsákok és vízmentes 
takaróponyvák kölcsönkép adatnak.

Szabadalmazott 

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

nap alatt egy 8 méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

MÁT A JÓZSEF
szabad, kútfúrónál Eger-Baktán (Hevesm.)

1 £egjobb minőségű fontán és Jortland Gément nálam jutányosán beszerezhető.
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Spire‘ varrógépek.
Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
= kintsük első sorban. —
„Npire“ -féle varrógépek úgy minőség, mint 

ártekintetében is az elsó helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben 5 éri teljes

— jótállást vállalok.

„SPIRE" varrógép a divatos mu- 
= hímzésre is használható. _

Raktárak:
S.-A.-Ujhely. Ungrár, Homonna,

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

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

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Nyom. Landetman B. könyvnyomdájában.
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