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díjak küldendők :
Landesman B könyvnyomdája.

A magyar nyelv apostola.
Édes dalként zeng fülünkben a mi 

magyar nyelvünk. Rövid és velős és oly 
kifejezésteli, mint semilyen más nyelv. Mag
vas modora dacára fülbemászóan hangzatos. 
Ha az ellenség lelmrrogatja, csúfolván ázsiai 
nyelvnek, mi annál inkább szeretjük ezt a 
dédelgetett kincsünket, kesergésünk méla 
fuvoláját, vágyainknak hangos szószólóját.

Nemzeti önérzetünk ujjáébredése előtt 
a magyar nyelv még nem vala méltó jogá
ban. Németül és latinul beszéltek az intel
ligensebbek, sőt franciául is, hagyván a ma
gyar szót a parasztnak. Szalon-nyelvnek 
alkalmasnak nem találták, csak ékes, cifra 
káromkodásra vélték elég jónak s valame
lyik fertyálymágnás haragjának amúgy Isten 
igazában akart szabad folyást engedni, ősei
nek nyelvén mondta el a mondókáját. II. 
József császár volt különösen az, a ki a 
magyar nyelv ellen, fájdalom, nem ered
ménytelenül szállt síkra, ráerőszakolván az 
országra a Gesammtmonarchie nyelvét.

Még ennek a hatása alatt állott Ma
gyarország, a mikor megjelent egy ifjú 
levente. Daczára, hogy Bécsben a magyar 
gárdában szolgált, Kisfaludy Sándor nem 
feledte el édesanyja szép nyelvét. vKeserpö 
sierelemn, ez volt a címe első munkájának, 
melylyel egy csapásra meghódította a ma
gyar közönséget. A mű hatása szinte leír
hatatlan. A magyar müveit világ egyszerre 
arra a tudatra ébred, hogy temérdek bűbá
josság rejlik a drága magyar nyelvben. 
Kisfaludy Sándor tárta föl előtte ezt az is
meretlen kincset, mely addig figyelembe

TA R C Z A.
Módos Tóth Zsuzsanna.

Hét határban nem találtak szebb leányt, 
mint a milyen Módos Tóth Zsuzsanna volt. A 
faluvégi cukorgyárban dolgozott, mert szegény 
zsellérleánv volt a falu szépsége. Deli termete, 
bogárszeme, csókra termett piciny piros szája 
dévaj szóval csábította, ámította a legényeket. 
Ha táncolt, akkor meg éppenséggel az eszüket 
vette. Ingott, hajlott iobbra-balra karcsú dereka, 
hófehér válla kicsillámlott a habos-fodros ing
ván alól és a szeme, az a két fekete csillag, 
melyben a pokol tüze égett, kárhozatba vitte, 
a ki belenézett. Szekeres Gyurka a szép, szelíd 
Hódi Eszter mátkája is belenézett ezekbe a 
fekete csillagokba és az eszét vesztette.

— Ha elkárhozom is, az enyém léssz 
Zsuzsa! A lelkem égeti a szemed nézése. Együtt 
inegvünk a pokolba Zsuzsa, együtt ....

A Tóth Zsuzsa szeme egyet villámlott. 
— A pokolba, ugyan mondja már kend 

Gyurka bátyám, ki megy a pokolba ? Ott ül a 
sarokban a kend mátkája Eszter, a szelíd ga
lamb, turbékolva, búgva várja már a párját!

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ

sem vett. Sok szép mű követte az első, 
fényesen bevált kísérletet; legszebb műve 
azonban »Himfy dalai«.

Kisfaludy Sándor adta meg az első 
impulzust anyanyelvűnk gondos ápolására. 
Utána sok jeles kohónk haladt az ösvényen, 
melyet mutatott. Úttörő munkájáért a hálás 
utókor most szobrot állított emlékezetének. 
Az emléket e héten állították föl a Nemzeti 
Muzeutn kertjében és nagyszámú díszes 
közönség jelenlétében avatták föl.

Hazánk nagyjai közül a legnagyobbak 
egyikének róttuk le ezzel a kegyelet adóját. 
Gondolkodásában nemes, kifejezés modorá
ban politikus, hazaszeretetében nagy fiát 
tisztelte meg a nemzet ezzel az ünnepség
gel. A gyorsan feledő, lázas idegességgel 
robotoló utódok hadd emlékezzenek azokra 
a nagylelkű férfiakra, kik megvetették alap
ját ma már megszokottá vált intézményeink
nek. Hadd emlékezzünk régiekről, régieknek 
dicső tetteiről.

Kisfaludy Sándor teteme im félszázad
nál tovább porladozik hideg rideg földben, 
de az utókor hálásan gondol vissza érde
meire és becsben tartja*  emlékezetét. Ma, a 
mikor komor fellegek tornyosulnak fölöt
tünk, szinte időszerű azokra a példákra te
kinteni, melyek alkalmasak házasságunkat 
edzeni s a mi édes anyanyelvűnk szeretetét 
okozni. Az igaz hazafi szereti nemzetének 
nyelvét és szereti azokat, kik apostolai va- 
lának, köztük az elsők egyikét: Kisfaludy 
Sándort, a ki elárvult, elhagyatott nyelvünk
nek ismét visszaszerezte ősi jogait.

A lant rég kihullott kezéből, de a mi

Sz -keres Gyurka meg akarta fogni a Zsuzsa 
karját, de a lány ügyesen kisikamlott a keze 
közül és néhány pillanat múlva ott keringett, 
dévajkodott az ivó közepén Kenyeres Hosszú 
Istvánnal, a hatökrös gazdával, * kiről egész 
Medgycs tudta, hogy szintén bolondja a Módos 
Tóth Zsuzsánna szemének. A nyurga szőke le
gény, mint a holdkóros bámult a Zsuzsánna 
arcába, és úgy járta vele a táncot, hogy min
den pillanatban azt hitte volna az ember, hogy 
leborul előtte ....

Este a mikor a gyár harangja elkongatta 
a hatot, ott leselkedett az utón a Szekeres 
Gyurka és — hogy, hogy nem — Zsuzsa azon 
vette magát észre, hogy a Gyurka minden ál
dott este hozzá szegődik. Küldte is eleget a 
mátkájához — a szájával, de a szeme, az a 
csalfa szeme, marasztalta, csalogatta, hívogatta 
. . . Gyurka meg csak kisérgette hűségesen 
estéről-estérc. A faluban azt suttogták, hogy 
Tóth Zsuzsa a más mátkáját bolonditja . . . . 
a szép Hódi Eszter csak sápadozott, herva
dozott ....

Hosszú Pista is csak módját ejtette néha 
majd mindig gyakrabban, hogy Zsuzsát lát
hassa ....

A Zsuzsa meg csak bolondította őt is 

édes dalt rajt’ zengedezett, megmaradt az 
nekünk, hogy fölbátoritson, lelkesítsen, vala
hányszor külellen tör ellenünk és nyelvünk 
ellen. Ezt a lelkesedést nem lesz képes 
senkisem lelohasztani bennünk, a nyel
vünkért való rajongást immár senki ki nem 
irthatja belőlünk.

A most fölállított szobor is tanúságot 
tesz arról, hogy lelkűnkben élénk a szeretet 
minden iránt, a mi magyar: a magyar haza 
költője iránt épp úgy, mint ama nyelv iránt, 
melyen eldalolta örömeinket, elkeseregte 
búbánatunkat.

Hosszú élet.
Egészség és hosszú élet! Ezek bizonyára 

olyan kincsek, mely után mindenki vágyó
dik ; melyek nélkül boldogság alig képzel
hető. Lépten-nyomon egyeseknek minden 
kínálkozó alkalommal jót kívánunk és e ki
váltságok közt kétségtelenül a leggyakorib
bak a jó egészség és hosszú élet óhajtásai.

A magas kor elérésére, kezdve az ókor
tól, a legkülönfélébb eszközöket, szereket 
és módokat alkalmaztak, melyeknek azon
ban egyike se bizonyult csalhatatlannak. 
Legértékesebbek még azok a tapasztalatok, 
melyeket olyanoktól meríthetünk, kik a ma
gas kor elérésének művészetében a legna
gyobb sikerrel dicsekedhetnek és a kiknek 
példája mindenesetre utánzásra méltó.

Rendelkezünk néhány magas kort elért 
tudósok nyilatkozataival, melyekben elmond
ják, hogyan éltek. Ezek a nyilatkozatok 
különösen azért érdekesek, mert a tudós 
férfiak nem élvezték túlságosan az életet és

vagy tán őt nem is bolondította ? A hat ökrös 
gazda csak jobban illik a falu szépségéhez, 
mint egy béres legény, a ki még hozzá mátkás. 
Igaz, hogy a hatökrös gazda himlőhegles, 
nyurga, szőke legény, mig a Gyurka deli ter
mete olyan, mint a sudár jegenye, göndör, 
fekete haja, napsütötte arca .... esztendőre 
huszár lesz belőle ! — Gyurka csak járt Zsuzsa 
után. Néha holdvilágos este együtt sétálgattak 
a bokrok közt, olyankor égő csókokkal borí
totta el a lány arcát a legény.

— Ugy-e csak engem szeretsz ? hű vagy 
hozzám, virágszálam? A te fekete szemedbe 
nem tekinthet, a rózsaarcodat nem csókolhatja 
más csak én, liliomkarod nem ölel mást ? Az 
enyém vagy, örökre az enyém!

— De a mátkád — Eszter ? suttogja a 
lány.

— A mátkám — Eszter? Te vagy a mát
kám, a gyönyörűségem, édes virágszálam, Zsu
zsám te! Ha megtudnám, hogy mást is ölel 
karod, eper ajkad mást is csókol, megölném — 
de téged is megölnélek !

Zsuzsa összeborzadt.
— Megölnéd ?
— Megölnélek kettőtöket, téged is meg 

őt is.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

az egyedül elismert kelle
mes izü tirmimtll
= hashajtószer. T~~.



tartós üdeséget előmozdító szabad természet 
áldásait. Mindannyian egyetértenek abban, 
hogy legelső sorban a hivatásuknak meg
felelő helyes életmód utján, másodsorban a 
különféle élvezetekben való mértékletesség 
által érték el azt, hogy életük agg korában 
is kellő testi erővel birtak.

E cikk keretét meghaladná, ha közölni 
akarnék mindazokat a tanácsokat, a miket 
ezek a tudósok a magas kor elérhetésére 
adtak, azért csak a legérdekesebbeket sorol
juk itt föl.

„Az élet különféle örömeinek mérték
letes élvezete, minden izgalom kikerülése, 
sok mozgás a szabadban egészséges éghajlat 
alatt aggkort engedtek elérni. Nem gondol
tam soha arra, hogy magas kort érjek el, 
de elértem mértékletes életmódommal és 
mert kerültem minden túlzást az élet örö
meiben. “

„Ifjúságomban sokat nélkülöztem ; egész 
életemen át megfelelő testi és szellemi mun
kát végeztem."

„Sokat dolgoztam hivatásos munkámban, 
mint iró; tanultam, irtani; de munkám alatt 
a legtöbb időn át, gyakran 5—6 óráig foly
ton álltam. < Itthon állópultusom volt; az 
irodában is gondoskodtam, hogy legyen szá
momra állópultus és igy legtöbb időn át 
állva dolgoztam. Nem voltam ugyan úszó, 
mégis sokat fürödtem a legkésőbbi koromig. 
Bár ideges voltam és gyakran indulatos, 
néha-néha pedig komor gondolatok és aggá
lyok fogták el telkemet, nem tévesztettem 
szem elől az ilyen rossz tulajdonságok rossz, 
hatását életemre és iparkodtam minden bús
komorságot lerázni magamról, mi által uj erőt 
adtam életkedvemnek. Ellensége voltam min
den túlzásnak, éjjelezésnek, füsttel telt helyi 
ségeknek és szerettem a munka után, főleg 
a megerőltető munka után a pihenést. A 
legiidvösebb tapasztalatokat az iránt, a mi 
egészségünkre nézve jó, kell, hogy önmagunk
ban észleljük, de födolog, hogy kerüljünk 
minden túlzást."

Ezek után kiki magának alkosson véle
ményt arról, mi utón remélhet hosszú életet 
elérhetni, mert a tudomány bizony nagy 
keveset tehet nekünk ily irányban segít
ségünkre.

A legény szemei vadul csillogtak, úgy, 
hogy a leány megijedt. Szerelmesen fonja kar
ját Gyurka nyaka köré, és édes csókokkal né- 
initja a legény haragvó ajkait ....

A faluban azt suttogják, hogy Zsuzsa a 
Hosszú Pista mátkája. A jegyváltás vasárnap 
este volt. Mindenki tudja már az uj Iliit, csak 
Gyurka nem tudja, nem akarja elhinni Az ö 
Zsuzsája a más mátkája . . Késő este várja
Zsuzsát a kis erdőben. Zsuzsa nem jön. Hol 
lehet ? Várja, várja, de csak nem jön az <5 
egyetlen világszála. A legény lelkében a gyanú 
mind jobban-jobbnu befészkeli magát. Ha most 
meglátom azt a ezéda teremtést a mátkájával, 
megölöm, megölöm. A kését mintegy játékból 
a kezében tartja, próbálgatja, nyitogatja — vé- 
gig-végig húzza az ujját rajta, éles-e? Hiszen 
nem igaz, az ő Zsuzsája nem csalta meg, sze
reti őt, liliom karja nem ölel mást! — Jó éles 
a kés megfente ma reggel ... jó éles...........

A legény a sűrűben lesbe áll, kit les" 
kire vár? maga se tudja . . Megzörrcn a ha
laszt. ki teliét az ? semmi, csak egy madár 
rebbent meg, csak egy gyík surrant át a 
gyepen ....

A legény csak vár, vár . . . Megintjmcg- 
zörren'a közeli bokor. Halk beszéd, enyelgő 

Előfizetési fellxi-vás.
Október hó 1 vei uj elöjuetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kórjuk mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
elöfinetésük szeptember h végével lejárt, hogy az ebi 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos eb> 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren

det tarthassunk.

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala. 

VEGYES HÍREK.
— Vármegyei közgyűlés. Zemplén vár

megye törvényhatósági bizottsága szeptember hó 
29 én tartotta meg rendes őszi közgyűlését, melyen 
(ír. Hadik Béla főispán elnökölt. A bizottsági tagok • 
igen nagy számban jelentek meg. nyilván azért, 
m< rt választások is voltak napirenden. Miután Búza 
Barna visszavonta politikai természetű indítványát, 
a tárgysorozatok értelmében a választások megej 
tűsét rendelte el a főispán Öméltósága. Először a 
nagymihályi főszolgabírói állás betöltése követke
zett, melyre Bajusz Andor és Isépy Zoltán pályáz 
tak. mindkét jelölt nagy párttal bírt s utolsó per 
cig kétséges volt az eredmény. Leadatott Bajuszra 
153, Isépyre 117 sza azat s igy Bajusz Andor 36 
szótöbbséggel a nagymihályi járás főszolgabírójává 
választatott meg. A im güresedett két szolgabirói 
állásra Dr. Bessenyey Zénó, Polányi .Jenő, Fejér 
Elemér, Márton Sándor és Lukács Béla pályáztak. 
A közgyűlés Polányi .h nőt és Fejér Elemért vá
lasztotta meg. — Még a közművelődési és ujjon 
c.v.ási pótadót szavazta meg a törvényhatóság, mire 
az elnöklő főispán a gyűlés folytatását másnap d. e. 
9 órájára tűzte ki.

— „1 axolgabirói hivatalból. Bajusz 
Andor járásunk újonnan megválasztott főszolga
bírója jövő hét folyamán veszi át hivatalát ; egv 
idejüleg megemlítjük miszerint az Isépy Zoltán 
távozásával megüresedő szolgabirói állás Fejér 
Elemér szolgabiróval fog betöltőim.

— Kinevezés. Gróf Hadik Béla főispán 
Zsépy Zoltán szolgabirói tb. főszolgabíróvá nevezte 
ki, egyben öt saját kérelmére Homonnára be 
lyezte át

— Leégett nzinház. L’ngvárott, mint tu- 
désitónk jelenti, vasárnap reggel nagy tűz puszii 
tett. A /.ipst r féle szeszgyárban és se rtéshizlaloban 
támadt a tűz s onnan átcsapott a iából épült nyári 
színkörre, a mely alig húsz lépésre van a szesz 
gyártól. A színkörben Kövessy Albert társulata 
játszott, a mely Nagykanizsáról ment I ngvárra s 
onnan október elsején téli állomáshelyére, Kecske
métre készült. A tűz hajnali három óra tájban tört 
ki a gyárban s néhány pillanat alatt átcsapott a 
színházra, a mely’ csakhamar egészen leégett. A 
nagy hőségtől kigyuladl a szalmával és szénával 

szavak, mintha csókolódznának a közelben. 
Egyszerre csak egy pár lep ki a süniből, egy
mást átölelve tartják, a hold fénye rásüt a 
leány arcára . . . Gyurka nem lát, nem ball, 
az ő szépséges virágszála, az ő Zsuzsája más 
karjában. - előrohan a sűrűből és beledöíi a 
kést a legény mellébe. Zsuzsa iszonyú sikol
tással a bokrok közé veti magát. Gyurka bam
bán mered áldozat ira, majd hirtelen megfor
dul és őrült futásban keres menekvést...........

Mcdgyeien másnap iszonyú reggelre éb
redtek. Az országúton holtan találták a föld csűr 
fiát, mellébe markolatig döfve a kés.

Négy nap múlva a csendőrök a nagy
bihari erdőben elfogták Gyurkát, a ki az iszo
nyattól vaczogó fogakkal dadogta el azt a bor
zasztó történetet, hogy mint találta más kar
jában az ő Zsuzsáját és mint ölte meg Kenye
res Hosszú István helyett a fiatal bárót, földes 
urának a fiát...........

A szegedi csillagbörtön kazamatájában ül 
láncra verve, szomorú rabságban Szekeres 
Gyurka. Soha többé nem látja meg Isten szép 
világát, élete fogytáig rabbilincsbe verve ül a 
szegedi börtönben

Jlaridoritn Margit.

telt hizlaló hosszú épülete is. Az erős északi szél 
az Ung csatorna felé hajtotta n szikrákat s ennek 
köszönhető, hogy a szeszgyár közelében levő házak 
nem églek le. A kár igy is igen nagy, bár biz 
tositás utján egy része megtérül. A legnagyobb 
kár érte Kövessy igazgatót, a kinek egész könyv 
tára, ruhatára és díszletei odaégtek.

— Váróul közgyűlés. Nagymihály város 
képviselőtestülete 1903 évi október hó 5 én d. u. 
3 órakor tartja rendes őszi közgyűlését. A közgyű
lés tárgyai: 1. A köztemető kisajátítási ügy bar 
inadszori tárgyalása. 2. A csatornázási és járda 
kiépítési munkálatok ügyében kiküldött bizottság 
jélentésének tárgyalása. 3. Az 1904. évre szóló 
költség előirányzat s ezzel kapcsolatosan a községi 
szervezési szabályrendelet módosítása tárgyában 
teendő előterjesztés tárgyalása. 4. A közgyűlésig 
beérkezendő ügyek tárgyalása.

— Fljegyzé*.  Lcviczky Emil lasztoméri 
gör. kath. tanító múlt hó 22-én eljegyezte Zaho 
ránszky Antal borkúti főerdővéd leányát, Erzsikét,

— Kazinczy Ferencx leányának ha
lála. A nagy nyelvújítónak eisőszülött leánya özv, 
Kraynik Imréné, szül. Kazinczy Eugénia szeptem 
bor hó 26 án Budapesten 96 éves korában elhunyt. 
Hamvait Széphalomra a család ősi temetkezési 
helyére szállították. — Az elhunyt özv. Stépdn 
Sándorné szül. Kazinczy Rozália málezai lakosnak 
unokanővére volt.

— Megégett gyermek. Felső-Ladiskóczon 
a múlt hó 22 én Fedor András 4 éves kis fia 
gyümölcsaszalás közben a tűz körül játszadozott 
miközben ruhácskája tüzet fogott. A kis fiú ennek 
folytán oly sérüléseket szenvedett, hogy pár napi 
szenvedés után meghalt.

— Lakáén Károly kitüntetése. Miként 
már közöltük, Lukács Károly volt nagymihályi s 
jelenleg s. a újhelyi cigány priinás is részt vett az 
országos cigányzene-versenyen és ott méltó feltű
nést keltett remek játékával. E napokban osztot
ták ki a nyerteseknek az érmeket és dijakat A 
15 aranyérem közül Lukács Károly is kapott 
aranyérmet kitűnő harmonizálásért; ezenkívül 
megkapta még Barcsay Domokos tiszteletdiját is.

— Tanítói kinerezének. Bereczky Béla 
gór. kath. oki. kántor tanító Szacsurba, Blyasin 
Mihály oki. kántor tanító T<dinára rendes kántor 
tanítóul kineveztettek.

— Kern hívják be a póttartalékosokat. 
Azokat a póttartalékosokat, kiket még a múlt év 
ben besoroztak, de bármi okból halasztást nyertek, 
tudvalevőleg az idén október elsejére behívták. A 
had ügy minister azonban pár nap időit rendeletét 
adott ki, hogy a póttartalékosok behívását a váltó 
zott körülményekre való tekintettel azonnal vonják 
vissza. Haladékot adott egyszersmind azoknak az 
önkénteseknek is, akik tanulmányaikat még ez év
ben folytatni kívánják.

— Szarvasmarha díjazás. K Zemplén 
vármegyei Gasdasági Egyesület a tn. kir. földmi 
vvlésűgyi minister segélyezése és támogatása mel 
lett 1903. évi október hó 14 én Mező Laboré zon 
szarvasmarha díjazást rendez. Az I. csoportban 
borja*  tehenek, a 11. csoportban előhasu üszők, a
111. csoportban 2 éves és a IV. csoportban 1 éves 
üszők fognak dijaztatni kiválóságuk szerint. Minden 
csoportban tiz. összesen tehát 40 dij van 5 koro
nától 30 koronáig. Díjazva csak is a kisgazdák 
saját nevelésű marhái lesznek, mig a közép és 
nagybirtokosok a Gazdasági Egyesület által ado
mányozott oklevelekkel fognak kitiintettetni.

— A be! ügy min Liter étt a kivándor
lás. A belügyminister az összes törvényhatósá
gokkal a következőket közölte : Az észak amerikai 
Egyesült-Államokban a bevándorlás szabályozásá
ról uj törvény lépett életbe. E szerint minden ki 
vándorló partraszállásakor két dollár fejadót fizet. 
Hülyéknek, elmebajosoknak, szegényeknek, koldu 
soknak, fertőző betegeknek, többnej(leknek, bűnö
söknek. olyanoknak, a kik büntetve voltak és 
niarkistáknak nem engedik meg a partraszállást. 
Egytől ötezer dollárig büntetik azokat, a kik ki 
vándorlásra csábítanak és munkát igérnok. A bel 
iigyminister rendeletében szivére köti a hatóságok 
nak, hogy’ az amerikai uj törvényt ismertessék 
meg a néppel, nehogy még több csalódott emlő r

beregszászi szövetkezeti csemegeszőlő csakis HAUPT H.-nál kapható
■mb Nagy-Minályon. ■■■■■



kótyavetyélje el mindenéi, olyan, a kiről bizonyos, 
hogy a szigorú bevándorlási feltételeknek nem 
felel meg, a bizottság nem engedi partra szállni, 
hanem visszaküldi. Különben az utóbbi napokban 
is több száz magyar én osztrák kivándorlót küldtek 
haza, mert a létminimumot sem tudták igazolni s 
mert olyan levelek voltak birtokukban, melyeken 
munkával, keresettel biztatták őket.

— Még egy h ad ip arait c# A szenzációs 
hatású chlopyi hadiparancs után most újabb jelent 
meg, amely azonban nem elkeseredést, hanem 
örömet okoz. Ezt az uj hadiparancsot ugyanis a 
Mátyás diák adta közre 8 kereken kijelenti benne, 
hogy eddigi vigságához, ötletességéhez és mulatsá 
gos voltához szigorúan ragaszkodik és abból, hogy 
kacajt keltsen, nem enged soha, de soha. Igy hát 
mindenki nyugodt lehet, hogy a Mátyás diák ezen 
túl is olyan lesz, mint eddig s igy hadserege a 
néptörzsekkel együtt megnyugodhatik, a Mátyás 
diák tovább is a legjobb élclap marad, úgy szőve 
gében, mint karikatúráiban. Előfizetési ára negyed 
évre 3 korona. Mutatványszámot készséggel küld. 
A Mátyás diák Murai Károly szel kesztésében s 
Wodiáner F. és Fiai kiadásában jelenik meg. 
Kiadóhivatala Budapesten, IV., Sarkantyus utca 3. 
szám alatt van.

— A nemzeti harc, ^Folyik a nemzeti 
harc, régente is, most is: közszabadságért, nem 
zetijogokért, nyelvünkért, önállóságunkért . . . Har
minchét év óta szakadatlanul, most pedig kettőzött 
erővel, sokszoros lelkesedéssel, százszoros hűséggel 
harcol a harcolók élén az Egyetértés (főszerkesztő 
Eenyö Sándor, főmunkatárs Eötvös Károly.) Több 
évtized megmutatta, hogy az Egyetértés mindig 
első volt a harctéren. Politikai vezető cikkeit a 
függetlenségi párt legjelesebb tollú képviselői Írják, 
élükön Kossuth Feruuczcel és a lap irodalmi része 
is, mondhatnék páratlan. Az Egyetértés olyan ked 
vezéseket is nyújt előfizetőinek, a minőt egyetlen 
más lap sem adhat. Elsőnek ezek közül azt em
lítjük meg, a mely egyszersmind az olvasó kard 
csonyi ajándékának van szánva, a Rákóczi Albumot. 
Pompás album lesz ez a kiválóan becses disz 
munka. (Bolti ára 3 korona lesz.

— llázia uszonyok elöeigyéizat! a 
rendkívül kedveltség, melynek a Kathreiner féle 
Kneipp-maláta kávé évek hosszú során át örvend, 
mindég újabb silány utánzatokat hoz létre. Hogy 
ezektől s igy hátrányunktól kellőleg megóvhassuk 
magunkat, kérjünk mindenkor csakis a „valódi*  
Kathreinert és vizsgáljuk meg a csomagot minden 
vásárlás alkalmával, hogy rajta van e Kneipp páter 
arcképe mint védjegy és a Kathreiner név.

— 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 tnegösmer- 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszmüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
.Pesti Napló*,  ez a szó legnemesebb érteim'Inn 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejii 
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 -AIbiim a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott mümelléklet, továbbá 40— 50 szövegkép 
fogja díszíteni. E gyönyörű könyvit karácsonyi 
alándékul megkapja a „Pesti Napló*  minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő 
fizetője, aki egész éven át fél vagy negyedévekint 
vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
„Pesti Napló*  ra.

IRODALOM.
Napóleon utolso napjai. Napóleon lemondása 

után Észak Amerikába szeretett volna jutni, de az 
angol hajók ezt megakadályozták. Kochefortban 
hát ezek kezébe adta magát és a Bellerofon angol 
hajóra szállott. Ez azt az utasítást vette az angol 
kormánytól, hogy az Atlanti oc án középén Szent- 
Ilona szigetére szállítsa Napóleont. Itt nem gon 
dolhatott menekülésre. Nem gondoltak arra, hogy 
ilyen eltűnése még életében legendás hőssé 
avatja öt.

Napóleon hat esztendeig élt a kialudt yul 
kánon. Leginkább emlékiratainak szerkesztésével 
elfoglalva a Longwood majorságban lakott. A torro 
égalj és az angol kormányzók boszantásai aláás 
Iák egészségét. 1821 május 5 én halt meg; bum 
vait kívánatéhoz képest álvitték Párisba. a hói az 
Invalidusok palotájában aluszsza örök álmát Bu 
kásának oka az volt, hogy nemcsak a királyok, 
hanem a népek is ellene fordultak, mert a torra 
dalom nem volt többé legyőzhető.

Napóleon utolsó napjainak leírását adja a 
Nagy Képes Világtörténet most megjelent 196. fűzd

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 

Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet Írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes fél bőrkötésben 16 korona ; füzetenként 
is kapható (>(_) fillérjével. Megjeleli minden héten 
egy íüz« t Kapható a kiadókná' Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili. 
I Hői ut 18 szám » minden hazai könyv kereske 
dés utján, havi részletfizetésre is.

CSARNOK.
Rovati Demeter vőlegény.

Munkába elmélyedve, szerkesztői gondokkal 
gyötörve ültem Íróasztalom olőtt, a mikor halk 
kopogás hallatszott.

— Tessék '
Az ajtó kinyílt és legnagyobb meglepőié 

semre hűséges barátom és úgynevezett munkatár 
sam, Rovati Demeter ur dugta be rajta fejét Arca 
sugárzott az örömtől.

— Jó estét, szerkesztő ur!
— Maga az, Rovati ?
-- A mint parancsolni méltóztatik.
— Hozotté valamire valói hirt ? Az utóbbi 

időben rendkívül sovány működést fejtett ki.
— Annál kövérebb hirt hozok most. Hírlap 

irói pályám zenithjén állok. Szerkesztő urat olyan 
hírrel lepem meg most, a mely mindkettőnknek 
becsületére válik

— Egyelőre csak a saját becsületére láb- 
lázza be.

— Szerkesztő ur volt már ön szerelmes ? 
Ránéztem.
— Rovati, magát az ex lex megbolondította. 

Mi köze magának a szerelemhez? Poéta maga 
vagy Duna ünnepély rendező ? Jegyezze meg ma 
gának : jóravaló riporter nem ábrándozik szere 
lemről. Az ő egész élete a napirovat mozgalmai 
bán összpontosul. Ide azzal a hírrel. De szapo 
rán. mert sok a dolgom.

— Szerkesztő ur. ön tönkreteszi minden 
illúziómat.

— Maga vagy túlsók Hunyady keseriiviztő! 
becsipett, vagy megütötte a főnyeremén.yt. Nagyon 
gyanús, hogy illúziókkal foglalkozik a mikor 
rendőri hírekről kellene beszámolnia.

— De szerkesztő ur. bocsásson meg, egész 
más hangulatban vagyok, semhogy lúg kő és gyufa 
oldat mérgezések után futkossak.

— Mondhatom, nagyon meddő hangulat. 
Elvégre gondolni kell a hazára is, a jövő 

nemzedékre.
— Rovati, nincs másképpen ; maga megőrült 

az obstrukciós beszédektől. Mi dolga van magának 
a hazával, a jövő nemzedékkel ?

Hja. úgy érzem, mintha megifjuhoduék, 
mintha uj és friss erő pezsdülne bennem ! Szeret 
néni megölelni az egész világot.

A világ nevében tiltakozam ellene.
— Igazán nem tudóin hol kezdjem az új

ságot.
— No, majd kisegíteni ! mennyi előleg kell ? 

Nem adok egy fillért sem. Most tehát hozzáfog 
hat hírének megírásához.

— Szerkesztő ur, ön örömömben mérget 
cseppent.

— Micsoda, hát örülésre is marad magának 
ideje? Ezt csakis lanyha működésének róhatom 
föl. Két hét óta egyetlen egy hirecskét tudott 
csak produkálni — az se volt igaz Ne csodálja 
hát, hogy bedugult az előleg forrása. Siessen most. 

Glüek Mór NagyRÜbály 
ajánlja az

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

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

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

epiiletek kalyhaberendezeset tetemes árengedmenynyel vállalom el.
M i n takál y hák raktáromban megtekinthetők.

£egjobb minőségű ^tornán és tfortland Gément nálam jutányosán beszerezhető.

Két hasábra van még szükségem. Ha megírja, el*  
engedem az egész előlegét.

— Vegye úgy, szerkesztő ur, mintha már 
le is volna róva.

— Nohát hadd lássuk azt a szenzációs hírt!
— Egyelőre csak hallani lehet.
— Figyelmeztetem, az idő pénz.

Akkor hál váltsa fel a mai napomat két 
korona készpénzre.

— Még eldöntetlen kérdés, vájjon a korona 
váltópénz e ? Ellenben egy való hírért kivételesen 
adok két koronát.

— Az én hírem több, mint való; — az 
kész boldogság !

— Akkor hát elő vele 1
— Szerkesztő ur — vőlegény vagyok.
— Micsoda maga ? !
— Vő le gény.
— Okleveles szamár !
— Elég az oklevél, a szamárra nem tartok 

igényt.
— Mi jutott az eszébe ?
— L’gy gondoltam, eleget koplaltam már 

eddig.
— No és ezentúl ?
— Ezentúl lesz logalább lakásom és enni

valóm.
— Ha nem iudiskreció a kérdés, honnan ?
— Az még a jövő titka. Utóvégre ezt is 

meg kell próbálni. A menyasszonyomnak is van 
pár koronája, nekem is van.

— Igen, a száz korona előleg, melylyel 
tartozik.

— De ez a hir csak megér száz koronát ?
— Még a központi tejcsarnok mértékkel sem.

Ki a menyasszonya és hány éves?
— Bizony már többször látta virulni a 

rózsákat.
— Nagyon költőies. — Csak nem valami 

anyóst akar elvenni ?
— Miért nem ? Hátha épp az önét akarnám 

elvenni? Maró gúny volna ez?
— Maga mar ha beszél. Ez esetben külön

ben szívesen elengedném az időleget.
— Szerkesztő ur, tartsa meg magának I 

önnek adom.
— Most már tűnjék el azonnal !
— Ha utiköllséget, a szóban forgó két koro

nát megkapom.
— Eltűnéshez nem kell útiköltség. Ösmeri-e 

I az országot, hol a spanyol nádvesszők virulnak ? 
I — Ha jól emlékszem — nem.
I — Nohát, tudja mit, nászajándékul magára

fogom ruháztatni az egész spanyol nádvessző-erdől. 
De csak úgy, ha ebben a minutában megnősül és 
nem tartóztat fel tovább. Rajta, szaladjon, fusson 
a menyegzőjére!

— Szerkesztő ur, finis coronat opus. Koro 
názza inog beszélgetésünk végét!

Nem állhattam meg tovább szivrehajtó ké
relmét, megfogtam tehát az e célra készen tartott 
spanyol fa egyik végét és sietve megejtettem a 
koronázást. Ez használt, Rovati sietett a lako
dalmára.

Redaktor.

Kiadóhivatali művezető : Lándal JÓZSaf.

Felelőn nzerkesztő : Dr. Kállai JÓZSSf.
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály.



Goldstein Adolf
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épület- és diszmíi-bádogos
lámpa, üveg és porozellán kereskedése

NAGY-M1HÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr-, sör- és evő készletekben, 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika fali díszekben, 
barna kőedény és zomanczozott edényekben, 

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

I

DEÁK JENŐ
fogászati műterme 

NAGY-MIHÁLY. Barnai szálloda 1 sz.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy rövid tartózkodásra Nagymihályba 
érkezve, a Barnai szállóban rendeztem be

MŰTERMEMET,
a hol minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat — külföldi tapasztalataim folytán 
— amerikai módszer szerint, gyöke
rek eltávolítása és szájpadlás nélkül, rá
gásra alkalmas fogsorokat és egyes fogakat 
készítek. — Régi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak.

A n. é. 
kéri tisztelettel

közönség szives pártfogását

Deák Jenő.

I JYtajorosy jlndrás {
[ IZZZZZZ IcáljTliás j
l Jíagtj-J/tiháltj, jRndrássg 2>énes-út V
I (a vasúti Állomás melleit.) >

b.
Van szerencsém a n. é. közönség 

tudomására adni, hogy mindenféle

KALYHA

I

1

átrakását és javítását y
a legrövidebb idő alatt jutányosán és { 
pontosan eszközöltetem. (1

Szives pártfogásért esd
kiváló tisztelettel j

JYtajorosg Jlndrás. (

„SZARVAS"
V É I) .1 E G Y E K :

vagy

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

léktöl teljesen ment.

.,K U L C S“

Mindenütt kapható!
.1 bevásárlásnál killitniisen iiggeljen arra. hogy minden 
darab szappan a „Sl'll K'll'l'" m'rrd és a fent lát halét 

védjegyek egyikére! legyen ellátva.

KEILL AKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

Keil-féle víasz-kenöcs kemény padló számára.
Keil-féle fehér .Glasur-1 fénymáz 45 kr. 
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-fele szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGT-MIHÁLVON.

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

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí 
ÍOtt 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 « a 
sérvet min engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től iof 
(u(ll» kétoldalú io és 16"*

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

POLLITZER MÓR és FIA
csász. éw kir. szab. kiítszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utoza 10.
Alapittatott 1854-ben.

Sérvkötő

Lakásváltoztatás.
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

folyó évi október hó i-tól lakásomat az Andrássy 
Dcnes-ut 11. sz. házban (a kir. közjegyzői hivatal 
szomszédságában) helyezem át és ott egyúttal füszer- 
üz.letet is nyitok.

Tisztelettel
a-d-nsTEnsr t-ajklajb, 

szobafestő.

Nyom. Laodvsman B. könyvnyomdájában.

k


