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Jókai halálára.
Nyolcvan esztendős korában, szivében 

meleg szerelemmel, lelkében tiszta boldog
sággal halt meg a költő, akinél nagyobb 
nem adatott a magyaroknak. Úgy halt meg, 
mint regényeink ideális hősei és az ország 
s az irodalom világa egy kiszámíthatatlan 
veszteség érzetével állja körül a sírját.

A halál nem kegyelmez senkinek; a 
nagy ember, a lángész, aki örökéletű al
kotásokkal gazdagította az emberiség kin
cseit, múlandó teremtmény, mint a többi, 
— de amikor egy Jókai Mórt kell elsirat
nunk, úgy érezzük, hogy lázadozunk a sors 
ellen, amelynek legnagyobb és legerősebb 
törvénye a halál.

Hull egy egész ország könnye Jókai 
sírjára. Sok viharos század múlt el lelet
tünk, telve hősiességgel, veszedelmekkel, 
szent harcokkal és alkotásokkal — de nem 
volt még magyar ember, aki többet és 
szebbet alkotott volna, mint Jókai, akinek 
koloszszális egyénisége oly maradandó ha
tással lett volna a népesség összességére, 
mint ez a mi drága, dicsőült költőnk.

Hatvannégy esztendőn keresztül irt ő 
nekünk Fantáziájának csodás országából 
egv óriási tanultság és tudás segítségével 
gyűjtötte össze az ő hiv népe számára 
örökéletü regényeit, amelyekkel nagyobb 
szolgálatot tett hazájának, mint egy sereg 
tudós és politikus együttvéve. Irodalmi és 
közszereplése szorosan összeforrott Magyar
ország legutóbbi hatvan esztendős történe
tével, amely pedig tele van óriási rázkód- 
tatásokkal, átalakulásokkal, egymást követ
ték a nagy események s a viharos khaosz-

TARCZA.
Mintaházasság

Klempcczki Kajetán már lemorzsolt negy
ven esztendőt, tehát nem lehetett a csélcsap 
emberek közé számítani. Elővigyázatos ember 
létére agglegény maradt. A szerelem még so
hasem intézett blokádot a szive ellen s Kaje
tán igy szól magában.

— Kajetán, Kajetán, ha a birtokodon ma
radsz, mint agglegény, akkor nagyon okos em
ber vagy, mert legalább magad keltheted el 
az egész jövedelmedet. Ennek az alapelvnek a 
helyességét senkisem vonhatja kétségbe. Az 
aratás után azonban, hogy hogy nem, Kajetán- 
nak kedve szottyant benézni Varsóba, egy kis 
szórakozásra, valamelyik klubban. Ennek a 
vágynak nem tudott ellenállni s ez a szeren
csétlenség kihatott az egész későbbi életére. 
Megható búcsút vett összes kutyáitól s azután 
dagadó kebellel és dagadó pénztárcával ment 
Varsóba. A •Lengyel Ház«-ba szállt meg.

Ma éjszaka nagyon csúcsos volt a kedve. 
Kajetán megtapogatta a pénztárcáját, mely ag
gasztóan kezdett lelaposodni. Még ilyen pár 
éjszaka, s még ilyen pár •pech*,  akkor bátran 
hazautazhatik. A háta mögött kocsizörgést hal

ból újjászületve, megerősödve került ki Ma
gyarország. Nincs politikus és hadvezér, a 
kinek ebben a munkában nagyobb érdeme 
lenne, mint Jókai Mórnak.

A márciusi ifjak vezére volt ő, akik 
megteremtették a szabadság pontjait. 1848 
márciusában már országos hirü volt Jókai, 
Pest népe rajongott érte. A szabadságharc 
idejében nemcsak mint költő és publicista, 
hanem, mint katona is szolgálta a szent 
ügyet, melynek aztán bujdosója lett a sza
badságharc leveretése után.

Es ekkor kezdődött az ő igazi nagy
szerű hivatása, amelynek teljesítésével a má
sodik honalapítók soraba lépett ő is. Irt, 
ragyogón, színesen, bölcsen, egy olyan ma
gyarsággal, amely szépségben, finomságban 
és lendületben messze fölötte állott az ösz- 
szes nyelvújítók töt vényeinek. És amit irt, 
mind megannyi müve, himnusza a haza
szeretetnek. A zsarnoki önkény tiltotta egy 
időben, hogy aktuális témákról írjon. Jókai 
erre visszament a múltba és megírta gyö- 
györü müveit rég elmúlt szabadságharcok
ról, elfeledett forradalmakról, hivséges hő
sökről s mindegyik müvéből előlángolt a 
tendencia: buzdítani, lelkesíteni, kitartásra 
serkenteni a magyart, fajunk erejének, jó
ságának és becsületességének tudatát senki 
jobban nem élesztette bennünk, mint Jókai, 
s hivatásunkat a világhistóriában is az ő 
müveiből ismertük.

Micsoda kiapadhatatlan forrása az al
kotó erőnek és az érzéseknek a Jókai gé
niusza. Mi ragadjon inkább bámulatra: mü
veinek szép égé vagy sokasága? Kit tisz
teljünk benne inkább: a költőt vagy a ha
zafit? És kihez menjünk szerelmet tanulni, 

lott. A kocsis ide-oda igazgatta a jármüvét és 
végül beleakadt egy nagy kőbe.

— De kocsis, — monda egy női hang — 
mondtam már, hogy a "Lengyel Ház.-ba.

A kocsis mormogott valamit, a fülei közé 
vágott szegény gebének és átvitorlázott a má
sik oldalra. Azután megállt a .Lengyel Ház*  
előtt. A hölgy kiszállott, kifizette a kocsist és 
föl-alá járkált az előcsarnokban.

E pillanatban odaért Kajetán s udvaria
san köszönt neki.

Kajetán sorsa ezzel el volt dőlve. Mari
anna csakhamar elárulta, hogy özvegy, van 
birtoka, vagyonos asszony s a férje unalmában 
megbetegedett és meghalt

A kettőből még az év folyamán egy pár 
lett. Micsoda idilli élet folyt most Kajetán bir
tokán! A fiatal férj maga volt a jóság, a fiatal 
asszony pedig maga a szerelem. Kajetán pa
mutot gombolyított, Marianna harisnyákat kö
tött, vagy kezet kézbe tartva ültek egymással 
szemben. Marianna mosolygott, Kajetán neve
tett. Ha nagyon hangosan, akkor kapott egy 
szeretetteljes legyintést a szájára, amit azzal 
viszonzott, hogy az asszonynak a kötőtűit egy 
csókka 1 összegaba Ív i tót ta.

Ez az idill kel-három hónapig tartott. 
Kajetán még mindig gombolyított, Marianna 
Lapnak mai száma 4 oldalra terjed. 

a vérszegény modern poétákhoz, vagy az 
örökifjú aggastyánhoz, akinek hattyúdala is 
a boldog szerelemé volt?

Jókaihoz hasonló lángészt és egyéni
séget csak egv-kettőt találunk a világiro
dalomban. Ott van ő is az emberiség leg
nagyobbjainak Panteonjában Dante, Sakes- 
peare és Gőthe mellett. Müveinek nagy ré
szét minden nyelvre lefordították már és 
nincs az az idegen, aki csodálkozással és 
elismeréssel ne lenne “jókat iránt. Annyi 
igazság és őserő van az ő müveiben, hogy 
azok áttörnek az idegen idiomákon is s a 
külföld is teljes mértékben tudja élvezni a 
Jókai regényeket.

Es most elsötétült az a napja a vilá
gosságnak és emberszeretetnek.

A talentum ereje, melylyel egy nem
zetet tudott megrikatni, megkacagtatni vagy 
a lelkesedés eksztázisába ragadni — nincs 
már. Egész szédületes nagyságában omlott 
össze — a halált nem győzi le a lángész.

Igazi nagy embereinket az ujjainkon 
sorolhatjuk fel. Jókai ezek közül is kira
gyogott és most teljes a sötétség. Ó volt 
a mi utolsó nagy emberünk, aki megma
radt az országot átalakító eseményekben 
gazdag időkből. Kihaltak a régi vezérek — 
Jókainak adott közöttük az Isten leghosz- 
szabb életet — s Jókainál szebben alig há
lálta meg a hosszú életet valaki.

Most már 6 sincsen. Elment a magyar 
földbe, amelyről szebben Írni nem tudott 
senki, mint ő, s amelyet szeretett a költő
hazafiak fanatikus szerelmével.

(.) nincs és helye pótolhatatlan. Jókai 
csak egy volt. x.

még mindig kötött, de már ásítva, mig Kajetán 
többször el-elszunnyadt. Sőt hortyogott, s min
den szájraütést medveszerü morgásai viszonzott.

A városkájukba egy szinészcsapat vető
dött. Az 'Életünket a cárért*  darabot Kajetán 
roppant szerette volna látni. Lelkesedését azon
ban igy hütötte le a felesége : »Még csak az 
kellene, hogy visszaessél a legénykori bűneidbe. 
Színésznők is vannak köztük . . .<

Mi közöm nekem a szülésznőkhöz ? mondá 
kitérőleg.

— Azelőtt nagyon is sok volt, — mondá 
Marianna izgatottan.

— Mit tudsz te arról?
— Többet, mint szeretnéd.
Házi perpatvar, ökölcsapás az asztalra, 

könnyek, idegroham, sirógörcsök, huszonnégy 
órai hallgatás, megkérlelés, megbocsátás. De a 
bizalmatlanság tüskéje befuródott mindkettő
jüknek a szivébe.

Kisebb csatározásokat nemsokára nagyobb 
ütközetek is követték. Végre Kajetán belenyu
godott sorsába, s mindenről lemondott.

Marianna szemrehányásokkal illette, — 
Kajetán hallgatott.

Marianna asszony okoskodott, — Kajetán 
tovább is hallgatott.

Marianna dühöngött, tüzet és lángot oká
dott s minden Kajetánt mérföldnyire kívánt



Városi közgyűlés.
Nagymihály váró*  képviselőtestülete május 

hó 9-én d. u. 3 órakor rendkívüli közgyűlést tar 
tott. A képviselőtestület tagjai elég gyér számmal 
jelentek meg, úgy látszik, a városatyák megunták 
már a gyakori tanácskozást, s ők is azt tartják : 
elég a jóból.

A járda ügy k«rült szőnyegre ismét, illetve 
a kölcsön megszerzésének módozatai.

A pesti hazai első takarékpénztár tette meg 
a 80.000 korona kölcsönre a legkedvezőbb aján 
latot, ha ugyan az kedvezőnek mondható. A zá
loglevelek ugyanis 96\t°.o százalékkal számíttat 
nának le, azonban értékesítési és folyósítási költ 
ségek citnén több mint fél százalék vonatik le, 
úgy hogy 9(5 százalékot sem kapunk a zálogleve
lekért. Ezen több ily természetű különbözetek ki
egyenlítésére a képviselőtestület Czibur Bertalant 
kérte fel és megbízta őt, hogy a kölcsönadó pénz
intézettel bocsátkozzék ez iránt érintkezésbe.

Tárgyaltatott ezután a mellékutcák járda 
munkálatainak felfüggesztése tárgyában hozott ha 
tározal ellen beadott felebbezés, a melyet a köz 
gyűlés az alispánhoz felterjeszteni rendel ; kiinon 
dotta egyidejűleg a képviselőtestület, miszerint a 
mellékutcák munkálatai is foganatosítaná ék, ha a 
X0000 korona kölcsönből a csatornázási és asphalt 
munkálatok fedezése után pénzfelesleg marad és 
első sorban a Kazinczy és Rákóczy utcák lesznek 
ez esetben gyalog járdával ellátva.

Több tárgya a közgyűlésnek nem lévén, el
nöklő községi biró a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Bartus Boldizsár és Frühlich Gyula képviselölos 
tületi tagokat kérte fel és ez után a gyűlést boré 
késztette.

VEGYES HÍREK.

JÓKAI MÓR 
1825-1904.

A nemzetnek nagy halottja van. A 
márciusi ifjúság utolsó éló tanúja és cse
lekvő részese az élők sorából kidőlt.

Jókai Mór, a magyar irodalomnak egyik 
legragyogóbb fényessége, f. hó 5-én. este 9 
óra 20 perckor örök álomra hunyta sze
meit s elköltözött a megdiceőiilt szellemek 
honába, kikkel az uj Magyarország megte
remtésén egvfltt munkálkodott. Majdnem 80 
évre terjedő földi pályafutása annyi öröm 
és szomorúság, oly sok küzdelem és viszon
tagság, annyi siker és dicsőség változatain 
át az egész nemzet gyászára immár véget 
ért: de szelleme velünk és köztünk marad 
s élni fog müveiben, melyekből még hosszú 
emberöltők fogják az eszményiség, a haza
szeretet és a jóság kultuszát mentein. Vesz

magától, — de Kajetán hallgatott, teljesen ér
zéketlenül. A szomszédság már régóta rebes
gette, hogy Kajetánt ugyan rövid pórázra fog
ták. Nevették, csúfolták, végül pedig teljesen 
rendben lévőnek tartották a dolgot. Nem is árt 
annak a malacnak, ha erővel visszaviszik a 
szolid élet htjára. Nappal Marianna elmondta 
Kajetánt elvnélküli fickónak, könnyelmű pa
zarlónak, cinikus naplopónak, éjszaka pedig . . . 
az éjszaka sötét maradt.

Egv nap azonban földerült. Kajetán jog
tanácsosa azt irta Varsóból, hogy egv pörnél 
okvetlenül szükséges a széniéivé*  megjelenése. 
Marianna alaposan megvizsgálta a lcvélborité- 
kot, belemélyedt a tartalom tanulmányozásába 
s mindent rendben talált.

— Hát helyes, — rendelkezett az asszony, 
utazzál Varsóba, intézd el az ügyeidet. Négy
napot kapsz rá.

Kajetán arca örömre akart gyűlni, de 
nyomban komoly ráncokat erőltetett magára, 
s úgy tett, mint akinek roppantul fáj a válás. 
Csakhogy túlságosan úgy tett, s ezzel fölkel
tette Marianna gyanúját. Csak nem olyasvala
mit tervez a férje, amiről neki sejtelme sincs? 
Nem lein tett mást, mint hogy roppantul vi
gyázott.

Elkövetkezett az elutazás napja. Marianna 
úgy kémlelődön, mint a hiuz. Észre se vette, 

teségünk, ugv mint ti ő nagysága, meg
mérhetetlen. de a dicsíség, melyet nemze
tére árasztott, áttör villogó sugaraival az 
országos gyász borongó felhőin s a halha
tatlanság fényét ontja azon sirhalomra, a 
melybe porlandó részei pihenőre térnek.

Áldás hamvaira! lficsőség emléke
zetének !

— JCínereeée. A fildinivelésiigyi m. kir. 
miniszter Ailriány János oll. állatorvost ideiglenes 
in. kir. állatorvosgyakoriiokká kinevezte és szel- 
gálatlételre a járási in. kir. állatorvosi leendők el
látása végett a homonnai járás fószolgabirájálioz 
osztotta be.

— A*  országút burkolása. Elhatározott 
dolog, hogy Nagymihály városában az országút 
egész területe, a vasúttól kezdve, kőburkolattal 
lesz kirakva. A kereskedő mi kormány c munká 
latokat már a jövő évben kezdi foganatosíttatni.

— Miniszteri elismerés. A fiildinivolés 
iigyi miniszter l'odhajeczky Dezső szinnai járási 
gazdasági tudósítónak tuéósilói tisztviselőségéröl 
való lemondása alkalmából sok éven át teljesitott 
hasznos szolgálataiért elismerését fojezto ki.

— Uránia. Az Uránia tudományos szín
ház vidéki osztálya tegnap városunkba érkezett 
és a Barnái szálló nagytermében zsúfolt ház előtt 
adta elő .Berlini élet” cimü darabot. A közönség 
meg volt elégedve az előadással és sok érdekes 
dolgot láthatott. Ma „Egyptom“ lesz bemutatva, a 
melyro az összes jegyek már elfogytak; innen 
Nagybányára utazik az Uránia és mint a vezető 
ségtől értesülünk, ezentúl minden évben 3—4 elő
adás lesz Nagymihályban tartva. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy a közönség minden alkalom 
mai pártolni fogja az Urániát.

— VJ iskola. A k özoktnlásügyi miniszter 
ez év folyamán az országban mintegy 120 uj ál
lami iskolát állíttat fel, ezekből a vármegye terü
letére 15 esik. Legtöbbet kap ezekből a homonnai 
és sztropkói járás, ahol leginkább merült fel szűk 
sége annak, hogy a pánszláv agitátorokkal szem 
ben az állam a magyar nyelv terjedését biztosítsa. 
Járásunkban Bereítő község kap ez év folyamán 
uj állami iskolát.

— MegbitAfi, Ak vallás és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter az újonnan szervezett homonnai 
kir. tanfelügyelői kirendeltség népoktatásügycinek 
vezetésével Munka Sándor zemplénvármegyei kir. 
•egédtan fel ügyelőt bízta meg.

— Jókat temetése. Jókai Mór, a nemzet 
nagy halottjának temetése napján, városunk kö
zönsége is adott kifejezést gyászának. A városhá 
zárói és az izraelita templom ormáról gyászlobogó 
lengett és hirdette u nagy költő halálát.

— Ktnevetés. Széniért Dezső a sátoralja 
újhelyi kir. törvényszék jegyzője a zsadányi kir. 
járásbírósághoz albiróvá neveztetett ki.

hogy az nap Kajetán tovább ült az Íróasztalá
nál, mint máskor. Levelet irt. Nagyon nehéz 
témája lehetett, mert két levelet is elkezdett, 
megint eltépte, megint újra kezdte. Azután 
figyelmesen átolvasta, a borítékba tette s a le
véltartó mappa alá csúsztatta.

Marianna asszony mindezt nagyon pon
tosan megfigyelte, s azután ezzel a kiáltással 
rohant a szobába :

— Kajetán, hamar a puskát, egv kánya 
kóvályog a baromfiudvar fölött.

Kajetánban föltámadt a vadászszenvedély, 
kapta a puskáját, mely mindig megtöltve füg
gött a szoba sarkában, s kisietett a kánya után.

Abban a pillanatban Marianna is bero
hant a szobába, mint egv kánya. Oda az Író
asztalhoz, a mappa alól hirtelen kirántotta a 
levelet, köténye alá rejtette s a szobájába osont 
vele. Elolvasta a borítékot: • Klempecki Mari
annának < hm! Kajetán a saját feleségének ír? 
Gyorsan fölbontotta :

• Szeretett feleségem! Nagy fájdalommal 
kell veled tudatnom, hogy Varsóban még pár 
nappal tovább kell időznöm. Fájdalom, még 
nem beszélhettem az ügyvédemmel, mert fa
lura utazott. Nem is sejted, hogv mennyire vá
gyódom utánad. Majd megesz az unalom, mert 
nincs semmi tisztességes társaságom. Minden 
mulatságom és szórakozásom abban áll, hogy

— HelyreigasUás Említettük, hogy • 
málcai köztemető annyira túl van tömve, hogy ott 
temetkezni teljes lehetetlenség és hogy legutóbb 
az ív. ref. tanitó temetésekor három helyen is 
ástak sirt, mert mindenütt hullákra akadtak s ekép 
a megkezdett sirásást abba kellett hagyni. E hí
rünkre nézve illetékes helyről a következő hely
reigazítást vettük, amelyet készséggel közlünk : 
Téves az. mintha Málcán köztemető lenne, ott 
ugyanis minden felekezetitek van külön temetke
zési helye és a reformátusok temetője legalább is 
egy évszázadra még elegendő. Igaz ugyan, hogy 
Onody tanitó temetésekor egy oly helyen ástak 
sírt, amelyen hullarészeket találtak, de az onnét 
van, mert a gyászoló család halottját a templom
hoz közel akarta teinettetni, ahol pedig a helyek 
el vannak foglalva. Téves tehát, mintha bárom 
helyen is emberi testrészekre akadtak volna, ez 
azonban igaz, hogy a katholikusok temetője, moly 
az utazóién van, túl van tömve és ezen temotő 
bezáratását rendelte el a közigazgatási hatóság

— A málcal fürdő f. é. május hó 15 én 
d. u. lesz ünnepélyesen megnyitva. A fürdőben 
ez idén is minden második vasárnap a közönség 
szórakoztatására zene lesz.

— Öngyilkos asszony. Folyó hó 10 én 
Czompuly Ferenc, a nagymiliályi önsegélyző egylet 
hivatalszolgájának felesége őrülési rohamában la 
kása udvarán levő kútba ugrott. Az asszony el
mebajos volt és igy a család folytonos felügyelet 
alatt tartotta. Az öngyilkosság éjjelén Czompolyné 
több Ízben kiszaladt szobájából, azonban férje min 
dig visszahozta. Egy alkalmas pillanatban a sze
rencsétlen asszony kiszaladt ismét és az udvaron 
levő kútba ugrott. Midőn Czompoly felébredt és 
látta, hogy felesége nincsen a szobában, mindjárt 
rosszat sejtett és sietve indult felesége keresésére, 
akit csakhamar a kínban talált, természetesen már 
holtan.

— Adókivetés. A III. o. kereseti adóki 
vetés a m. és f. év folyamán letelepedett és uj 
üzletet nyitott adózókra nézve szerdán vette kez
detét. A bizottság, melynek elnöke Fríihlich Gyula 
ügyvéd, pénteken és szombaton d. u. 3 órakor 
fog to 'ábbi ülést tartani a városháza tanácstermé 
ben, amidőn a kivetés folytatva és befejezve lesz.

— Pályázati hirdetmény. Az alispán 
pályázatot hirdetett Zemplénvármegye tisztikaré 
lián megüresedett és a junius hó 9 én tartandó 
rendes közgyűlésen betöltendő tiszti főügyészi, to 
vábbá egy szolgabirói állásra, valamint az ezen 
állások betöltésével netalán megüresedő többi ál 
lásokra. A tiszti főügyész javadalmazása évi 4000 
korona fizetés és 600 korona lakbér, a szolgabiróé 
évi 2400 korona fizetés és 300 korona lakbér. A 
pályázati kérvények, amelyhez a minősítés inog 
szerzését igazoló okmányok csatolandók: főapáit 
hoz ciinzendök és junius 4 én d. e. 10 óráig az 
alispánnál benyújtandók.

csöndes magányomban rád gondolok. Mihelyst 
megcsípem az ügyvédet, azonnal rohanok vissza 
karjaid közé, őszinte szívből szerető férjed, 
Kajetán.<

Marianna hol elvörösödött, hol elhalvá- 
nyodott azalatt, mig a levelet olvasta. Azután 
összeszoritotta ajkait, eldugta a levelet és le
ment az udvarba, hol férje nagy buzgalommal 
készülődött a kánya után. Marianna némán 
haladt el a vadász előtt, mérges pillantást ve
tett rá s az istálló felé ment.

Kajetánt nagyon megijesztette ez a kö
szöntés. Otthagyta a kányát s besietett a szo
bájába. Csomagolni akart, mikor hirtelen eszébe 
jutott a levél. Kutatott, keresgélt, kotorászott, 
<le a levél nem volt sehol. Nyomtalanul eltűnt. 
Kajetán össze volt törve, le volt sújtva, agyon 
volt vágva, meg volt semmisítve.

Nagy lemondással pakolta ismét ki hol
miját a kofferból.

Azóta valóságos mintaházasság uralkodik 
a birtokon. Marianna egy álló hétig adta a só
bálványt, Kajetán pedig egyik óhajáról a másik 
után mondott le, egyik vagyat a másik után 
temetett el, egyik reménye a másik után fosz
lott szét. Marianna asszony dirigált, Kajetán 
engedelmeskedett s minden úgy ment, mint 
a karikacsapás.

S ez a mintaházasság még mindig minta
házasság. y.



— Rákócy hamvainak hazaszállítása. 
Most, hogy Rákócy hamvainak hazaszállítása be 
fejezett tény, aktuálissá lett a kérdés, hova is he
lyezzék el a nagy fejedelem porhüvelyeit. Kassa, 
Munkács, Budapestet emlegetik, és Zemplén vár 
megyéről teljesen megfeledkeznek, pedig Rákócy 
a mienk, a mi vármegyénk szülöttje, helyén is 
lenne, ha földi maradványai szülőhelyén Borsiban, 
vagy régi várában Sárospatakon helyeztetnének el. 
Úgy értesülünk, hogy ez iráni a törvényhatóság 
hoz indítványt is fognak beadni.

— Családi dráma. Megrendítő eset ját 
szódott le múlt héten Garany községben. Magyar 
Zsuzsanna néhány év óta elváltán élt férjétől, ki 
töl két leánya született. Vasárnap az asszony el 
küldte gyermekeit apjukhoz azzal a kérelemmel, 
hogy fogadja vissza őket hajlékába. A kegyetlen 
férj azt izente vissza, hogy gyermekeit szívesen 
visszafogadja, do feleségéről mit sem akart tndni. 
Az anya erre borz Imas tettre határozta el magát. 
Gyermekeit ünneplő ruhába öltöztette, ő maga is 
legszebb ruháját öltötte fel és igy ment el gyer
mekeivel a templomba. Istentisztelet után sétálni 
vitte gyermekeit és midőn a tőketerebesi csator 
nához értek, a magáról megfeledkezett anya gyér 
inekeit ölbe kapta és őket a vízbe dobta. Megré
mülve iszonyú tettétől, futva rohant el a helyszi 
néről és lakása padlására ment, ahol felakasztotta 
magát. A férj. Magyar Gáspár megbánva a gyér 
mekekkel küldött rideg, visszautasító izenetet, este 
felé felesége lakására ment, hogy visszafogadja a 
hitvesét. Hosszas kutatás után rá is akadt, de már 
csak holtan. A gyermekek a csatornában vesztek 
és eddig nem találták holttestüket.

— Az oláh cigányok megrendszabályo 
zása ügyében mindinkább hathatósabb eszközök 
höz kell nyúlnunk. Most 34 csendőr cirkál a vi
déken, figyelemmel kisérve a rabié tömeget, ki
ket ha csoportokban vannak, nyomban a legköze
lebbi közigazgatási hatósághoz bekísérnek, ahol az
után röviden elbánnak velük. Talán igy mégis 
fog sikerülni e veszélyes bandától a vidéket meg 
szabadítani.

— Uj gőzmalom. Nátafalván dr. Ferenczy 
Elek földbirtokos uj modern berendezésű gőzmal
mot épit. Az uj malom munkálataihoz már a jövő 
héten hozzáfognak, úgy hogy aratás után teljesen 
kész lesz.

— Majális. A sátoraljaújhelyi és sáros
pataki könyvnyomdászok főnökeiknek védnöksége 
alatt a tüdőbeteg nyomdászok szanatóriuma javára 
folyó hó 23 án Sátoraljaújhelyben a „ Vadász kürt “ 
szálloda kerthelyiségébon zártkörű nyári inulatsá 
got rendeznek. Kezdete délután 5 órakor. Belépő 
díj : személyje^y 2 korona, családjegy 4 korona.

— A magyar-amerlkal hajójárat. 
Magyarországból kivándorlók szállítására csakis a 
fiúmé newyorki hajójórat nyert engedélyt. Az ál 
landó menetrend szerint Fiúméból minden máso 
dik kedden van hajóindulás. Május 17 én (kedden) 
a „Slavonia", május 31 én (kedden) a „Pannónia", 
június 14 én (kedden) az „Ultonia*  hajók indul 
nak Newyorkba. A szállítási díjban bennfoglalta 
tik kél napi ellátás Fiúméban és teljes ellátás a 
hajón. Naponta háromszor van étkezés, mind n 
napra másféle étlappal. Az egyik napra szóló ét 
lap példának okáért a következő: Reggeli: kávé 
vagy tea tejjel, vajas kenyér, száraz halak, sülé 
tnény. Ebéd : lövés, marhahús rizszs*  1 és burgo
nyával, sertéshús borsóval, gyümölcs, kenyér és 
bor. Vacsora: Pecsenye mustárral, makaróni, sü
temény, kenyér és bor. — Azok a híresztelések, 
amelyek a fiumei hajókkal utazók partraszállása 
ról kerültek forgalomba, valótlanok, mert akik az 
engedélyt nyert társaság hajóin utaznak, külön di
jat ucin fizotnek és zaklatás nélkül léphetnek partra 
Amerikában. Díjtalan felvilágosítást ad és elő
jegyzéseket elfogad az „Adria* 4 személy szállító ősz 
tálya : „Központi Menetjegy iroda*  Budapesten, IV’. 
Vigadó tér 1. szám alatt, amelynek távirati és 
levélcíme : Menetjegyiroda, Budapest.

— Őfelsége a bécsi szesz kiállításon 
A Rotunde keleti részében vannak elhelyezve 
Mayfart Ph. és Tsa gazdasági gépgyárak Bécs 11/1 
ismeri cég kiállított tárgyai, aim lyek különösen 
tetszetős kivitelük folytán tűnnek ki. A kiállított 
gyártmányok közül osztatlan elismerésben reszt*  
sülnek az önműködő, szabadalmazott, hordozható 
és szállítható „Syphonia" permetezők, a legkisebb 
jegyű tisztiló cséplőgép, az önműködő kévelerakó- 

V«1 ellátott gabona arató gép, az .Agricola" sor 
bavetó gép váltókerekek nélktil, a kUlömbözö szer 
kezetü takarmány vágó gépek és a .Triumph- da 
rálógepek kel oldalon rovátkolt örlötáreaákkal, a 
hírneves kézi és hydraulikus gyümölcs és szóiéi 
sajtók, valamint ipari célokra szolgáló hydraudeus 
prések, két kitolható sajtoló kosárral, stb Őfelsége 
néhány nap előtt tett körútja alkalmával inegaió 
lilotta a cég főmérnökét ifj. Mos. r urat, akinél 
á.ta Adósságban a cég által gyártott gépek felől 
tudakozódott, mire Moser főmét mik kijelentette, 
hogy Maylarth Pb. és Tsa gépgyáraiban úgy tne 
zógazdasági, valamint szőlészeti és ipari gépeket 
állítanak elő. Őfelsége további tudakozódására, 
hogy a cégnek csak Ausztriában vannak e gyárai. 
Moser főmérnök kiemelte, hogv a cég M. m 
Frankfurtban is jelentékeny gyárteleppel bír. 0 
felsége a munkások számára vonatkozó kérdésére 
Moser főmérnök kijelentette, hogy a beed gvár 
kb. 350 és a ni. in. frankfurti 750 nél több mun 
kast foglalkoztat.

— Az állás- és foglalkozásnélküli 
emberek re nézve valóságos áldás lesz ezentúl a 
Pesti Napló apróhird*  tési rovata, mely mostantól 
kezdve rendszeresen közölni fogja az országban 
lévő összes üres állásokat úgy a köz, mint a ma
gántisztviselői pályán és a kereskedelmi és ipari 
vállalatoknál. Akinek nincs állása, foglalkozása, 
vagy jelenlegi állását megváltoztatni óhajtja, az 
ezentúl nem lesz kiszolgáltatva a nem mindig lel- 
kiismeretes közvetítőknek, hanem csak figyelem 
mel kell kisérnie a Pesti Napló apróhirdetéseit, 
mely igazán nagy áldozattal, ezentúl dijdalanul 
fogja közölni az összes tudomására jutó üresedé 
seket úgy férfi, mint nőtisztviselők részére s ezek
ről bárkinek is ugyancsak díjtalanul nyújt felvi
lágosítást, aki válaszbélyeget küld. A Pi sti Napló 
e dicséretes vállalkozása által a munkanélküliség 
nagy társadalmi problémája egy lépéssel közelebb 
jutott a megoldáshoz, mert most minden állásúéi 
küli ember egy könnyen hozzáférhető napilapban 
mindennap megtalálhatja költség nélkül, hogy 
hová fordulhat f lalkozásért. Kereskedelmi, gyári 
és ipari vállalatok, nagyobb gazdaságok, stb. ez 
utón szintén költség nélkül a legrövidebb idő alatt 
kaphatnak megfelelő személyzetet, mert a Pesti 
Napló az üres állást hirdető közleményeket, ha 
hozzá beküldik, teljesen díjtalanul focja közölni.

— Mindennek ápolás és gondozás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Brázay 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt
nek, a mi elterjedésre jut — úgy a sósborsz*  sz- 
nek is — egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü
lönböztesse a Brázay féle sósborszeszt az üveg 
alakjáról és az üvegen lévő védjegyről. A címke 
egyszersmind védjegy is.

— A ki kertjét szereti, szép virágokat 
és kitűnő konyhakerti terményeket akar, 
az fedezze mag szükségletét Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedésében Budapesten, liotten 
biller utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 226 
oldalra terjed, kívánatra mind*  akinek ingyen küldi. 
Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világhírű, 
kitűnő magvakon kívül, még a különösen érdekes 
és meglepő konyhakerti- és virá^újdonságoknak 
egész sorozatát is tartalmazza.

Felel"*  »zerkew/.t<» : Dr. Kállai József. 
Kindóhivxtali művezető - Lándai József

Eladó házak.
Sztrajnyánban közvetlen a híd mel

lett levő két ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt

Hoszpodár Balázs
háztulajdonos 

Nagymihaly. Andrássy Denes utca

Vasúti menetrend.

Jegyzet. A ’-gzi jelzett xzÁtuolt éjjeli időt jelentenek.

M.-Laborci Nagymihály Leg.-Mihály Kassa S.-a .-Ujhely Miskolc Budapest 
k. p u.

indul érkezik indul . rkozik indul érkezik érk.
indul érkezik érkezik

Kassái'* W- v. gy. v RZ. V. gv. ▼. nz. v.
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Bor eladás.
Sajat termésű boraimat a kővetkező áron adom : 
Asztali bor __ literenként — 40 kr.
Csemege ó bor__ „ — 80 „
Muskotály ... _ B 2 frt — ,
5 puttonyos asszú kis thftg 2 „ — „

WIDDER BÉLA
Nagy-Mlhály, Sulyovszky-féle ház.

Ingyen és bérmentve kap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, mely
ből bárki képes legfinomabb likőröket 
és rumot hideg utón minden készülék 
nélkül, még a legkisebb mennyiségben is 
országszerte ismert aromáimmal előállítani.

WATTERICH A.
Budapest, VII. Dohány-utcza 5. sz. alatt.

DEÁK JENŐ 
fogtechnikus 

Nagymihály, Rákóozi-utoza. 
Kiéin és Rosenblum-féle ház.

Tisztelettel értesíteni a n. é. közönsé
get, hogy Nagymihályban állandóan lete
lepedtem és a Rákóczi-utczán a Kiéin és 
Rosenblum féle házban rendeztem be

műtermemet, 
a hol minden a fogászati szakba vágó mó
kák amerikai módszer szerint gyökerek 
eltávolítása és szájpadlás nélkül, csapfoga- 
kát. fogkoronákat, arany, celluloid és Kaut- 
schuk műdarabokat készítek.

Javítások 12 órán belül eszközöltetnek. 
Vidékiek 24 órán belül kielégittetnek. 
A n. é. közönség pártfogását kéri

Deák Jenő 
fogtechnikza. 

ff— - ■- - ■■■■'■ ;

Kérjen mindenki

saját érdekében

Valódi Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét 

csak^ol^^csomagokbar^ a melyek a
Kneipp páter védjegyet és a Kath- 
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

........  —U
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BRAZAY-féle
sósborszesz
a BR ÁZ A Y-féle

feitéiseti mttintéset
BUDAPEST. VII.. Rottenbiller-utcza 46.

„REKORD44

VILÁGHÍRŰ
• .REKORD* festészeti műintézet * kiválóan 
sikerűit eletnagy*águ arcképeiről, melyeket •He
mart művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek Arai I
Olaj , aquarell és pastell festésben 90 K 
fenykép után 4"-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Pistin- és E |/ 
kretarajz ára w R.

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életnagynágu festményt készítünk mindenki
nek teljesen Ingyen, ha részünkre 6 rende
lést szerez éa azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

Értesítés.

Hagyniiháhji f'vadalom. Iy'

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapeat. Vácai>l£Örut OO,

Felhívás iskolaépítésre.
Morván, róni. kath. népiskola 80 tan

kötelesre építendő, két sióba, konyha, ka
marából álló tanitói lakással. A vállalkoxók 
mielőbb küldjenek tervet és költségvetést, 
részletezve a szükséges anyagmennyiséget is: 
czimzendő: Plébánia, Zemplén-Vásár
hely. Az iskola f. évi szeptember hó vé
géig építendő fel.

Vásárhely, 1904. máj. 11.

Kapossy Menyhért
esperes.

A hölgyvilág részére!
Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna.
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

SÜl’SXÍ— Guschelbatier Antal. Sopron. -

Képviselők minden helységben kerestetnek.

Ezennel értesítjük a t. épitőközönséget, hogy a nagvmihálvi 
vasúti állomás mellett berendezett Gróf Sztáray Sándor 
ui adalmi téglagyárában kitűnő minőségű fali, boltozati, 
padolati-téglát. hornyolt fedélcserepet és vegyes mé
retű alagcsöveket. külön kívánatra kézitéglát is gyártunk.

Az elszállítások tetszés szerinti mennyiségben, jutányos 
árak mellett vagy loco gyártelep, vagy pedig loco nagvmihálvi 
vasút, vaggonokba rakva eszközöltetnek.

Gyártmányaink eladásával

^== BRÜGLER LAJOS
helybeli kereskedő urat bíztuk meg, egyébként az uradalmi 
központi irodában is elfogadtatnak megrendelések.

Megjegyezzük, hogy a fedélcserép és alagcsövek szállítása 
csak f. é. junius hó folyamán veendi kezdetét.

sósborszesz meg- 
becsülhetlen, mint 

erősitöszer gyer

mekeknél gyenge 

vagy idősebb em
bereknél o o o o

által a legjutányosabb Arak mellett ajAnltatnak;

Locomobil és gőzcséplőgépek,
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, 

tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét Jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

aozél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden
egyéb gazdasági gépek.

Nyom. Laudesinao B. könyvnyomdájában


