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Pünkösd.
Pünkösd ! 1 e szép ünnepe a keresztény 

világnak, te magasztos napja a keresztény 
észnek, te dicső napja a keresztény sze
retetnek.

Pünkösd ! Te örvendetes évfordulója 
a keresztény civilisatio isteni tervezetének; 
pünkösd, te halhatatlan napja a keresztény 
törvénynek, te örömnapja az ég és föld, az 
ész és szív, az Isten és az ember közt való 
harmóniának: téged üdvözöl, eljöttödön 
örvendez az egész természet, az egész uni- 
versum! Igenis, a természet, a tavasz ki
mondhatatlan szépségű harmóniája, a ta
vasz ragyogó föléledése ama titkos, meg
magyarázhatatlan szimfóniával, titokzatos 
zephirjével, suttogó-csobogó patakjával uj 
életet, uj harmóniát, valami titkos, meg
magyarázhatatlan szellemet hirdet a pün
kösd magasztos napjaiban.

Piros pünkösd 1 — a rózsák időszaka, 
a nemzetnek kiváló ünnepe. Egy régi, át
ható világosság, mely meggyujtja a láng
elméket, hogy az emberiség javára, üdvére 
és boldogitására működjék.

Pünkösd a lelkek megvilágosodásának, 
a szív, a kedély megihletettségének ünnepe. 
Fönséges titka ezen nagy ünnep a vallás
nak, amely átalakította az emberek szivét, 
megnemesitette gondolkodásukat, megacé
lozta akaraterejüket. Az egyház közel két 
ezredév óta három nagy ünnepben üli meg 
Istensége legközvetlenebb és legfónsége- 
sebb megnyilatkozása emlékét. A napot, 
melyen született, a melyen halottaiból föl
támadott s amelyen — a mai ünnepen — 
apostolokká és szónokokká ihlette a sze

T A RC Z A.
Jókai, Petőfi, Arany.

A nagy triászból a harmailikat is elfóili im
már a sir. Megtért az ősi földbe, amelynek liiisé 
gét, dicsőségét zengte a triász mindaddig, inig 
lantjuk húrjait a halál ketté nem pattantotta. <>k 
hárman Magyarország politikai és kulturális meg 
ujhudásának héroszai voltak s századoknak kell 
elmúlnia, mig hatásuk alól a jövendő kor magát 
emancipálni fogja. Mert ilyen lángelme, mint e 
három férfiú volt, nem született Magyarországon 
minden században, de a nyugati országokban sem, 
ahol a világra szóló na.y emberek pedig nagyobb 
számmal termőnek. Ok megmutatták az utat, me
lyen Magyarország művelődésének haladnia kell s 
|íogy uj utakra léphessünk majdan, ahhoz uj láng 
elmék kellenek, akik azokat nekünk megmutassák.

Egész világ választja el egymástól Jókai, 
Arany és Petőfi egyéniségét. Csak egyben voltak 
egyek ők : a haza forró szerelmében és a nagy
ságáért való munkában. Más és más, általuk elő
ször taposott utón járt mind a kettő, s a három 
ut a halál küszöbén mégis egy állomáson : a hall 
hatatlanság pályaudvarán futott össze. Most már 
nyugosznak ők, a nagy fiák dúló csaták után és 
sírjuk felett egy nagyratörő nemzet soha nem szűnő 
bámulatának és hálájának glóriája lebeg. 

gény halászokat, a kunyhók és puszták la
kóit, akik hivatva lőnek megállapítani egy
házát s a szentiélektől eltelve, isteni tanát 
a királyok palotáitól — a nyomorultak vis
kójáig terjeszteni mindenfelé.

Ugyan kérdem, melyik ünnep a di
csőbb? Melyik a nagyobb? Melyikben na
gyobb Krisztus, melyikben nagyobb az Is
ten ? Jöjjetek ti bölcsei és tudósai a nagy
világnak és állapítsátok meg I Ugy-e nem 
tudjátok, elmétek kicsiny, korlátolt hozzá, 
íme, közel két ezredéve, hogy hangyaszor
galommal dolgozik, küzd, fáradoz a föld 
hivő népe, csakhogy isteni vallása, édes 
Üdvözítője három fő nagy ünnepét méltó
képen megülhesse. Testben s lélekben meg- 
ujjulva készül reá és boldogtalannak érzi 
magát, akinek e napon tiszta öltöny, fehér 
kalács, gondtalan vigalom, édes érzet, meg- 
nyugovás elkerüli a háza táját.

E nagy napok egyike, szent vallásunk 
ily főünnepe, a harmadik ez a mai, a pi
ros pünkösd. Piros pünkösdben nem szigo
rúan a keresztény ünnepek mélységes hit
titkait, de a kikelet, a remény, az ébredő 
természet örömteli, vidám, piros pünkösd
jét, — a szivekből előtörő szeretetnek nap
ját ünnepeljük.

S habár a szentlélek eljövetelének és 
az egyház megalapításának ünnepe is a mai 
ünnep, amely misztikusan magasztos min
denütt, de sehol oly szép, sehol oly jelleg
zetes, mint éppen nálunk. Nekünk, magya
roknak a piros pünkösd ünnepe mindig 
speciális karakterű ünnepünk volt és ma
rad. Még élnek a poros könyvekben a múlt
nak emlékei ; meg vannak örökítve e nap 
szerelemittas örömei költőink énekeiben,

Petőfi költészete, gyönyörű irtatlan erdőség, 
melyben faóriások állanak buja pázsit közepette. 
Fantáziája erőteljesebb, mint a világ legtöbb nagy 
poétájáé, s lelkét oly sok nagy gondolat foglal
koztatja. hogy úgy tűnik fel egyszer, mintha azo 
kát megfelelő formába nem tudta volna önteni. 
Különösen látszik ez pályafutása kezdetén, ami 
kor a verseihez magyar nyelvet is kellett csinál 
nia. Amilyen idegenszerű nekünk a Bajza télé 
erőltetett édeskés magyar miinyelvezet, csak olyan 
ldegenszerű volt az hatvan esztendő előtt Petőfi 
nek S mialatt a 30—40 es évek sok kisebb na
gyobb hirnévre vergődött poétája kapva kapott az 
„érzeményeken", „ábrányokon" és egyéb árnya 
kon és ényeken, Petőfi leszállón a magyar nép 
zongzotes nyelvének mélységeibe és gyakran nem 
kis fáradtsággal kereste ki a gondolatai kifejezé
sére alkalmas szavakat. Egy poéta, aki a versei 
hez nyelvet csinál, amelyet az első hallomásra 
megért mindenki — igen nagy dolog ez.

Egyszerűen, mint az alföldi mezők pacsirtái, 
énekelt Petőfi a szerelemről. És szerelmes sokszor 
volt a lánglolkü ifjú és többször csalódott, mint 
nem. De ö hitt a sz rel. m idvességébon és igaz 
voltában, tisztelője maradi a nőknek és a női be 
csilléinek. A nők iránt való elfogultságot, a sze
relemnek pessimista vagy cinikus felfogását hasz 
tálán keressük nála, amely pedig oly nagy mér
tékben megvan az akkori francia költőknél és 
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boldogabb korunk emlékeiben, hagyomá
nyaiban. Mily széji is volt a magyar társa
dalmi élet letűnt hajdana. Piros pünkösdi 
rózsákból koszorút font, a község népe ki- 
tályt és királynét választott magának e na
pon és társasjátékokban a kigvult öröm és 
szerelem ihletségével arcán táncolta körül 
magát az ifjúság s ez a nap örökké emlé
kezetes volt ifjúnak, öregnek. Piros volt ne
kik a pünkösd, — piros nekünk, mert a 
költői lélek ártatlan poezisa a piros szint 
jelölte meg, mint a boldogság, a szeretet, 
a szív szimbólumát.

A mily örömmel várták a pártát, vi- 
gadós hajadonok, a deli termetű, sujtásos 
leventék az ajándékhozó karácsonyt, az ön- 
tözködő pajzán husvétot, épp oly örömmel 
néztek a költői, szép piros pünkösd elé, a 
melynek nyiló virágai oly illatossá teszik az 
Istenség nagy templomát: a természetet, a 
szentegyházat; oly fenköltté, oly fönségessé 
az oltárt, az esküvőt.

Hej! Szép volt ... De régen volt . . .
Ma tizenkilencszáz év után, mikor az 

isteni csudás megnyilatkozások ama legdi
csőbb ünnepét üljük, amidőn az apostolok 
a tanítványok a világ minden nyelvén szóló 
Demosthenesekké s Cicerókká levének, hogy 
isteni erővel felruházva, Szentlélekkel be
töltve, erő, ész, akarat, bölcsességgel, ki
tartással és szeretettel fölvértezve sikeresen 
tölthessék be a világot az isteni hit ma
gasztos tanaival: e napon, a melyet piros 
pünkösdnek nevezünk e hazában, méltán 
tűnődhetünk a rég múltakon, méltán ag
gódhatunk a balsejtelmes jövő felett, me
lyet elhagy, melyben mindjobban kihűlni 
készül mindaz, a mi bennünket felemelt,

Heinénél, aki akkor már magasan ragyogó csil
lagzat volt a világirodalom égboltozatán.

Csodálatos, begy a szerelmes, természetes, 
nyugodt lírai egyéniség mellett megtért a világ 
egyik logszilajabb politikusa, legvakmerőbb for
radalmára. Izzó szeretető a szabadságnak és izzó 
gyűlölete a szolgaságnak, a régi rendnek és min 
dennek, ami nem szabad és világos. A forradalmi, 
a társadalom ierdeségei felett tépelödö Petőfit az 
.Apostol" cimü müvéből ismerjük meg, a mely 
müvét — mely egyike a világirodalom legjelesebb 
alkotásainak — nem méltatták még kellően. Az 
olyan határtalan szabadsági vágy, az ideális fel
forgatásnak ez égig csapó tűzzel valló vallása és 
hirdetése — csak katasztrófa elé vihetik a hálán 
dót. Ha Petőfi el nem vész a csatatéren, bizony 
nyal egy osztrák börtönben vagy a vérpadon fe- 
jozi be életét — m'*rt  megalkudni nem tudott és 
mm akart.

Nemcsak ini magyarok, de a szociálisták is 
lelj' s joggal hirdetik őt magukénak.

Mint a széles medrében nyugodt méltósággal 
hömpölygő folyam, olyan az Arany János élete és 
költészete. Pedig de sok fájdalom, keserűségnek 
hajója hasított mély sebet o folyamon — mégis 
összt csaptak ismét a nyugalmas hullámok a sebek 
felett és folyt előre a nagy víz, áldást és életet 
keltve, amerre ment. Toldival kezdte és aki az 
igaz, egyszerű és nemes magyar költészet kedve- 



megtartott, boldogított: a hit, Kata és em- 
bersieretet.

A sivár és cinikus jelen bár azt tartja, 
azt mondja, hogy nem történt semmi kü
lönös, csak az avult, ósdi szokások tűntek 
le a messze múltba; de mi igenis érezzük, 
sajgó szívvel és lelki fájdalommal látjuk, 
hogy egy hideg, önző, egy érzéketlen kor
szak van most feltűnőben, egv meleg, kö
zömbös idő, amelyben az emberek lettek 
kissé halványabbak, kózömbosebbek, oko
sabbak és fájdalom! — gonoszabbak.

Azért jövel Szentlélek, szállj mi ránk, 
világosíts meg égi láng ! Virágfakadás bű
bájos ünnepe, piros pünkösd napja I Árassz 
fényt reánk, hogy kiemelkedve a minden
napi élet szürke, egyhangú világából, ha
csak egyetlen pillanatra is — érezzük, hogy 
emberek vagyunk I

Falkus, 1904. május 17.
Demeter Jánoi.

VEGYES HÍREK.
— Szerkesztőséglinkből. Dr. Kellner Mi 

hály főmunkatársunk, lapunknak éveken át volt 
színházi rovatvezetője szerkesztőségünk köteléké 
bői kilépett. Őszintén sajnáljuk tá ozását, megva 
gyünk azonban győződve arról, hogy lapunkat 
ezentúl is támogatni fogja.

— A bíróság koréból. Sallay Béla kir. 
aljárásbiró egészségi állapota annyira helyreállott, 
hogy junius havában hivatalát át fogja vehetni.

— A j'öszolgabirói hivatalból. Bajutz 
Andor főszolgaoiró szabadságáról visszaérkezvén, 
átvette a főszolgabírói hivatal vezetését.

Fejér Elemér szolgabiró május hó 30 án 
kezdi meg egy hónapra terjedő szabadságidejét.

- Majális A nagymihályi állatni iskola 
tantestülete az iskola növendékei részére f. hó 
25-én a „ Vörösház “ erdőben majálist rendez. In
dulás az állami iskola főépületéből reggel pontban 
8 órakor. A gyermekek étkezése fél 12 órakor 
kezdődik. A felnőttek ebédje pont 1 órakor lesz. 
Akik az ebéden résztvenni óhajtanak, szivesked 
jenek <’hira László tanító urnái azt bejelenteni.

— Rendjelviselési engedély. A Király 
megengedte, hogy futaki gróf Hadik Miksa II. o. 
követségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
es. és kir. követségi titkár a pápai azt. Szylveszter 
rend középkeresztjét elfogadhassa és viselhesse.

— Magyar mént misék. Firczák Gyula 
munkácaegyliázmegyei püspök elrendelte, miszerint 
egyházmegyéje területén a magyar lakta vidéke- 

lóje. az ma is Toldi első énekét tartja legelső mü
vének. De számos évtizeddel a Toldi után gyö
nyörű reneszánszban lett része az öregség felé ha 
ladó poétának, balladái mind megannyi gyöngye 
a világirodalomnak. A forma és erő kiacélosodott 
munkái e balladák.

Arany János tipikus fia volt a nehéz, barna 
magyar földnek. Szenvedélyei őt soha el nem ra 
gadták, nem kúszott fel az örömök Jákob lajtor 
jáján es nem zuhant soha a kétségbeesés örvé
nyébe. Nyugalmas külső körülmények közölt igye
kezett élni, csendes, meleg otthonábau érezte jól 
magát s inkább borongás volt, mint vidám. Itt ott 
a szabadságharc leveretése után és amikor élete 
végén sok testi és lelki szenvedés gyötörte, szi- 
vetrázó panasz jajdult fel a burján, de ez is in 
kább szomorúságával, mint szenvedély ességé ve) 
ragadta meg az embert.

Neki is, mint Jókainak, hosszú életet adott 
az Isten. Látta, mint vesződik kábultságából a le 
vert nemzet s óriási csizmákat öltve halad a nio 
dern kultúra felé. De ő nem tudta magát bvleta- 
lálni ebbe az uj világba. Arany János idegennek 
érezte magát a gőz és villamosság korszakában, 
az aszfalt helyett többre becsülte a végtelen ma 
gyár róna porát és sarát, a kacér paloták helyett 
a kerttel övezett falusi házikót.

Jókai tintái maradt élete végéig. Nagy lelke 
amely lelve volt tudással és érzéssel, felszívta az 

ken a szentmisék magyar nyelven tartassanak. 
Örömmel regisztráljuk mi is e hirt és vajha kő 
vetnék a hazafias érzelmű föpásztor példáját ha 
zánk többi főpapjai is.

— Halálozás. Dr. Ungdr Sámuel Zemp 
lénvármegye tb. főorvosa, a magyar orvosi kar 
egyik nestora e hó 14 én Homonnán 86 éves ko 
rában meghalt Temetésén, mely vasárnap Hornon- 
nán ment véghez, az elhunyt igen sok tisztelője 
és barátja jelent meg, akik messziről is siettek a 
jótékonyságáról is közismert orvost utolsó útjára 
elkísérni. Halálát nagyszámú rokonság gyászolja.

— A nagymihályi izraelita nöegylet 
május hó 15 én tartotta meg évi rendes közgyü 
lését. Az elnökség jelentésének tudomásul vétele 
után a pénztárnoki számadás tárgyaltatott, amely 
szintén elfogadtatván, a pénztárnoknak a felment
vény megadatott. A tisztikar megbízatása is le
járt a f. évben, a közgyűlés ennél fogva a vá
lasztásokat is megejtette. Elnökké újból és egy 
hangulag dr. Glilck Sainuné, alelnökké, miután 
Spiegel Samuné tisztéről leköszönt és az alelnöki 
állást újból elfogadó nem akarta, dr. Fuche Ig- 
náczné, pénztárnoknak Schreiber Jónásné válasz
tatott meg. Titkár dr. Kállay József, ellenőr Löffier 
Miklós lett.

— Érettségi vizsgálatokhoz kirendelt 
kormánybiztos. A vallás és közoktatásügyi in. 
kir. miniszter dr. Ceánki Dezső országos levéltár
nokot a in. kir. tudományos akadémia rendes tag
ját a sárospataki fógymnasiumhoz az érettségi 
vizsgálatok kormányképviselőjévé rendelte ki.

— Tűz. Lasztoméron e hó 20 án a délelőtti 
órákban tűz ütött ki. amely alkalommal 10 ház 
égett le, ezek közül a Weinberger Arthur nagy
birtokos tulajdonát képező Szemere féle kastély is. 
A helyszínére a nagymihályi tűzoltóság Eperjesig 
Lajos dr. főparancsnokkal az élén kivonult és te | 
vékonyén vettek részt az oltási munkálatokban, 
úgy, hogy nékiek köszönhető, hogy a tűz nagyobb 
mérveket nem öltött. A közigazgatási hatóság ré
széről Fejér Elemér szolgabiró volt jelen, a ki a 
rend fenntartása érdekében tette meg a szükséges 
intézkedéseket.

— Sztrájk. A sztrájk Nagyinihályon is ta
lált már talajra. Eichenbaum Lípól bútorgyáron 8 
asztalos munkása beszüntette a munkát és kije 
lentették, hogy amig gazdájuk bérüket nem emeli, | 
munkába műn állanak.

— Uj malom. Hegyi községben Kanócz 
András géplakatos uj gőzmalmot épit, amely szept. 
hó 15 én fog megnyílni.

— Fagyos szentek. Pongrác, Szervác, 
Bonifác, a rettegett fagyos szentek, az elmúlt hét 
utolsó napjain a gazdálkodókra nézve elég ked
vezően viselkedtek. Hűvös volt ugyan reggelen- 
kint az idő, de fagy nem volt. Reméljük, hogy 
Orbán szintén követendi a jó példát.

újat s a legutóbbi 10—15 év óta irt müveiben a 
modern élet kereteibe illeszkedett b*'le.  Ezek a 
müvek is éppei? olyan gyöngyei az irodalomnak, 
mint a régiek voltak.

Ugyanaz a szerény ideálista, becsületes, ál 
modorú jellem maradt Jókai Mér, mint amikor 
nemes hevétől elragadtatva, 48 bán a forradalmi 
párthoz csatlakozott. Hitt az emberekben, hazájá 
nak jövőjében s az Istenben. Hitt s neki volt igaza.

Nem hiába, hogy ő élt legtovább a triász
ban ; a legtöbbet közöttük ő dolgozta. Mint regény 
és drámairó, költő, újságíró és politikai szónok 
szédületesen nagy és sokoldalú munkálkodást fej
tett ki, nem volt a napnak egy órája, melyet éb
ren töltve, fel ne használt volna. liánom irt, sző 
löt és rózsákat ültetett. Isten áldása volt ez életen.

Babérból s anyagiakból is neki jutott a lég 
nagyobb rész, nemcsak a munkából. De sem az 
egyik, sem a másik nem volt kellő inegjutalma- 
zása az Ö világraszóló munkálkodásának. S ha a 
hálás nemzet milliókat rakott volna a lábaihoz, 
ezzel sem rótta volna le a tartozását.

Jókai ezerszer többet adott hazájának és pol
gártársainak, mint ezek neki.

Sírba dőlt a nagy triász, a héroszok elmúltak.

Kádár László.

— Fürdő megnyitás. A szobránci gyógy 
fürdő e hó lóén lett ünnepélyesen megnyitva, ez 
alkalomból Lányi Gyula ungvári zenekara játszott 
a fürdőben, ahol igen sok vendég jelent meg és 
sikerült táncmulatságot rendeztek. — Málczán szin
tén vasárnap nyitották meg a fürdőt, ahol az egy- 
begyült közönség Miklós Jancsi zenéje mellett töl
tötte az időt.

— A várán női és sztropkói járásnak 
jegyzői kara a vármegye községi és körjegyzői 
egyesületének Varannón tartandó közgyűlése al
kalmából, az országos jegyzői árvaház javára Va
rannón f. hó 28 án este 9 órakor zártkörű táncz 
estélyt rendez. Beléptidij : személyjegy 3 korona, 
családjegy 10 korona. Felülfizetések a jótékony 
célra való tekintettel köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak.

— Sorozás. A f. évi fősorozás a vármegye 
területén a következő napokon tartatnak meg : 
Kir. Helmeczen május hó 24, 25, 26, 27, 28 és 
30 án. Sátoraljaújhelyben a) a járás részére junius 
hó 1, 3, 4 és 6 án ; b) a város részére junius hó 
7 és 8 án. Szerencsen junius hó 10, 11, 13 és 14. 
Tokajban junius hó 16, 17 és 18 án. Szinnán ju
nius hó 7 és 8 án. Homonnán juuius hó 10, 11 s 
13 án. Szlropkóu junius hó 15 én. Varannón ju
nius hó 17 és 18-án. Gálszécsen junius hó 20, 21 
és 22 én. Nagyinihályon juuius hó 24, 25, 27 és 
28 án.

— Az erdöbényei fürdő megnyitása, 
A vármegyénk területén fekvő kies fekvésű és 
gyógy hatásáról közismertté vált erdöbényei fürdő 
megnyitása f. hó 23-án lesz. A fürdőigazgató ez 
évben is mindent el fog követni, hogy vendégei
nek minden irányú igényeit kielégítse; kényelmes 
elhelyezés, kitűnő étkezés, olcsó díjszabás lesz ez 
évadon is az igazgatóság főtörekvése.

— Az állami mének bevonulása. A 
földmivelésügyi minisztérium rendelete következ
tében a f. évben a vármegye területén elhelyezett 
összes fedeztetési állomásokról az állami mének 
— tekintettel arra, hogy a három évet kiszolgált 
katonák, kiket a rendkívüli viszonyok miatt vissza 
kellett tartani, a nagyobb nyári munkaidő bekö
vetkezte előtt szabadságolhatok legyenek, — már 
junius 10 én befogják vonni.

— Uj szabályozása az acetilénipar
nak. A kereskedelmi miniszter a belügyminisz
terrel egyetértőleg, mint a „Vállalkozók és Iparo 
sok Lapjau közli, körrendeletét intézett vala
mennyi magyarországi törvényhatósághoz, amely 
lycl módosítja az acetiléngáz előállítására vonat
kozó kereskedelemügyi miniszteri rendeletet. A 
most kibocsátott uj rendelet kiveszi a sűrített vagy 
folyékony acetilén előállítását a régi szabályozás 
alól és kimondja, hogy sűrített vagy folyékony 
acetilént gyártani vagy’ ilyet eladni, vagy más 
módon forgalomba hozni tilos. Kivételt képez a 
„Compagnie Fraucaise de 1’Acetiléné dissons**  
szabadalma szeriül gyártott, likacsos anyaggal töl
tött acélpalackokban acetonban oldott acetilén, 
melynek gyártása és forgalomba hozatala tekinte
tében uj rendelkezések állapíttattak meg.

— A leánygyermek mikor kereset
képes? Erre a közérdekű kérdéséé ad kompe
tens válasz a kir. Curiának egy közelebb hozott 
döntése, mely kimondja, hogy a kiskorú leány 
gyerm- kok bármily társadalmi állásban és bármily 
vagyoni viszonyok közt 14 éves életkoruk betöl
tése előtt oly zsenge kornak, hogy keresetképe 
seknek 14 éves életkoruk betöltése előtt nem te
kinthetők.

— Emelik a vasárakat, A „Magyar 
Kereskedők Lapja**  jelenti : A magyar-osztrák vas 
kartel a rudvas árát mm. kint 50 fillérrel feleinelle- 
és a többi vasáruk árának a felemelését is tér 
vezi, bárha a magyar és osztrák árak ma is 40 
százalékkal magasabbak, mint a németországiak. 
A vasárak újabb felemelése bizonyára rossz ha
tással lesz ipari viszonyainkra, mert hisz köztu
domású, hogy igen fontos iparágak ma is erősen 
szenvednek a vaskartel diktatúrája alatt s az első 
sorban az állam az, amely vasút, Ilid, stb. épit 
kezeseinél a vaskartel horribilis árait megfizetni 
kénytelen s igy a vaskartelnek mintegy tribulá- 
riusává válik.

— Az állás- és jogiulkozásnélküli 
emberekre nézve valóságos áldás lesz ezentúl a 



Fenti Napló apróhirdetési rovata, mely mostautól 
Icezdvo 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 I’esti Napló apróhirdetéseit, 
mely igazán nagy Áldozattal, ezentúl dijdalanul 
fogja közölni az összes tudomására jutó üresedé 
seket úgy térti, mint nötisztviselők részére s ezek 
röl bárkinek is ugyancsak díjtalanul nyújt felvi- 
lágositáet, aki válaszbélyeget küld. A Pesti Napló 
o dicséretes vállalkozása által a munkanélküliség 
nagy társadalmi problémája egy lépéssel közelebb 
jutott a megoldáshoz, mert most minden állásnál 
kiili ember egy könnyen hozzáférhető napilapban 
mindennap megtalálhatja költség nélkül, hogy 
hová fordulhat foglalkozásért. 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 fogja 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 sósborszesz 
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 cimke 
egyszersmind védjegy is.

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

CSARNOK.
Jókai Mór életéből.

Egyszer a Révai féle könyvkereskedésben 
találja Jókait egy iró, amint Íróasztalnál ill tollal 
a kezében.

— Mit csinálsz Móric bácsi ?
— Pénzt, — felelte kiírtán.
— Taníts meg engem is Móric bácsi.
— No, azt ugyan ne tanuld meg tőlem, — 

s mutatta bamiskás mosoly lyal, hogy váltókat ir 
alá, úgy csinálja a pénzt.

*
Mikor a főrendiház reformjának törvényja- 

vas’atát tárgyalták, Jókai szintén beszélt. Ekkor 
mondta a következő jóizii dolgot :

— A gyerek azt kérdezte egyszer az apjá
tól, hogy mi a külöinbség a gentry és a nemes 
ember között. Az apa ezt mondta; Hát fiam, a 
nemes ember az olyan gentry, akinek van pénze, 
a gentry pedig olyan nemes ember, akinek nincs 
pénze.

Jókai Mór egyszer erdélyi útjában ki nem 
kerülhette a tordaiak lakomáját. Megvendégelték 
nagy dóridéval.

A költő egyszerűen szólt a szivekhez, mi 
alatt dús geszten y eszi n fürtéit meg-inegsimogatta. 
Beszéde meghatotta az egész ünneplő sokaságot. 
Kényektől csillogó szemekkel ügyellek a követ ke 
zendőkre az emberek és Jókai ezzel fejezte be a 
tósztját: t

— E tetem szivemből Torda városának szi
ves vendéglátó hölgyeit. Éljenek addig, amíg én 
megszürkülök . . .

Ez a jó kívánság nem tette meg a hatást, 
sőt az eddigit is lerontotta.

— Ej, gondolták a hölgyek, milyen önző és 
milyen udvariatlan ez a Jókai.

De azért mégis megéljenezték.
Az éljen szóra Jókai felállóit és köszöntés 

képen levette a fejéről s meglóbálta a levegőben 
parókáját:

— Az én hajam nein szürkül meg soha . ,. 
A tósztnak igy frenetikus hatása volt a höl

gyek azonban mind elszomorodtak :
— Szegény Jókai.
Es most már hívatlanul is, önként oda inon 

tek hozzá, hogy megcirógassák s ogy egy csókot 
leheljenek magas fehér homlokára.

»
MeKÍe)enl Jókai lapjában valami sérelmes 

cikk. 1 ulszky Ferenc felelősségre vonta a szer 
kesztőt.

Párbaj után ezt kérdi Jókai:
l K7®11 mond csak kérlek, miért is ve 

rekedtünk mi tulajdonképpen, mórt én azt a bi 
zonyos cikket se nem irtani, se nem olvastam, sőt 
még csak nem is láttam és igy sejtelmem sincs 
róla, hogy mi volt benne.

*
Pósa Lajos, mikor a Petőfi-Társaságba vá 

lasztották, tósztot mondott Jókaira. Igazi mégha 
tottsággal, elragadó rajongással kezdte :

Jókai Mór, a magyar irodalom királya, 
kinek fején azonban nem korona van, hanem . . .

Paróka .' — szólt közbe Jókai és az iin 
népi hangulat azonnal vidám kacagásba csapott át.

•
Mikor Jókai Mór családjával visszaérkezeti 

Budapestre Nizzából, a perronon észrevette egy 
újságíró és — hogy lehetőleg mindenki észrevegye 
— hangosan köszöntötte :

— Jó reggelt Móric bácsi !
Jókai törődött, álmos volt és nem válaszolt 

a bizalmaskodó újságírónak, hanem a hordár után 
nézett, aki a csomagokkal vesződött. Az újságíró 
meg egyszer ismételte pajtáskodéi köszönését :

— Jó reggelt, Móric bácsi 1 Hogy van ?
Jókai megint nem felelt, csak ránézett szelíd 

szemével. Az újságíró szemrehányóan mondta :
— Ejnye Móric bácsi, hál nem ismer ? én 

Marosi Elemér vagyok !
Jókai szelíden válaszolta :
— Bánja a fene, édes jiam !

Felelőn szerkesztő: Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali művezető - Landal József.

I

A közönség köréből.
(Alak és tartalomért a beküldő felelős.)

Tekintetes Szerkesztő Ur /
Szíveskedjék b. lapjában helyet adni aláb

biaknak :
Nevezetesen nem mulaszthatom el hálateljes 

érzelmemből fakadó mély köszönetéin nyilvánítani 
a nagyinihályi érdemes tűzoltóságnak, községünk 
ben, Lasztomérban kiütött tűznél, illetve nálam 
oly készséggel és buzgalommal megjeleni és ki
fejtett segélynyújtásokért ; mert odaadó oltási tény 
k' désük nélkül a tetőn égő üszkök bolthajtásos 
lakásom okvetlen lerogyasztották volna, de hogy 
a tűz lokalizálva lett, az is kizárólagosan az ő 
érdemük.

Fogadják tehát ezúton úgy egyenként, mint 
a nagyérdemű Parancsnokság élén Fejér Elemér 
szolgabiró úrral fegyelmezett rendelkezésükkel ki 
fejtett sikeres segélynyújtásukért még egyszer há 
lás köszönetéin.

Kelt Lasztoinéron, l'.K)4. május 17.
Halmi Ödön.

Hirdetések.
Eladó házak.

Sztrajnyánban közvetlen a hid mel
lett levő két ház szabad kézből azontúl 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt

Hoszpoáár Balázs
háztulajdonos

Nagymihály. Andrassy Denes utca

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.

(M-Uc

Szobráncz gyógyfürdő
Un<m«gyéb«n.

Glaubersóa, hideg, kénes, sósviz. — Gyomor 
ee májbetegek magyar Karlebadja.__

Fürdőidény : május 15-tÖI szept. 15-ig.
Előidény : május 15-tÖI juníus 15-lg. Utóidény 
augusztus 16-tól szeptember 15-ig. 30% ár
engedménynyel a lakosokuál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógy 
víz, mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt 
gyomor és bélbajoknál s alhasi pangásoknál 
makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, 
májbajoknál, epehomok és epekövekre oldS 
lag hat. Vértódulásoknál, szédülések, büdö
sek. gutaütési rohamoknál vérlevonólag. föl 
szivólag hat, csúzos és köszvényes bántal- 
maknál e kór okozta erjési termékekre, el 
rakodásokra az Ízületekben, azok oldására és 
kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso 
dás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajokuál, 
úgy a cukor és fehérje kiválást gyorsan és 
kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadinányokat, da 
ganalokat, izületi és csoutbántalinakat, csont- 
szút kedvezően oszlatja. Görvélykóros daga
natok, fekélyek ellen, méh és méh közötti 
izzadmányok, hashártya izzadmányok felszí
vódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, 
idült bőrbegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás az alföldről és Pest fe )
I lói jövőknek Ungvar, a felvidék és illetve J 
Y Kassa felöl jövőknek Nagymihály, honnan ke ] 
■ nyelmes bérkocsikon 1% óra alatt elérhető, i 
g A viz otthon is sikerrel használható. E 
D Ara egy nagy láda 40 üveggel 14 kor. kis K 

láda 20 üveggel 8 korona. A viz a vasúton « 
1 szállítási kedvezményben részesül. H
A Megrendelések es tudakozódások Szob- a 
/ ránc gyógyfürdő igazgatóságának Szobránc 
í gyógyfürdő cimzendők. Posta és távirda ál- Jf 
v loinás helyben. A fürdő igazgató-orvosa dr. 9 
y Russay Gábor Lajos. i

A fürdő igazgatósága, fií
•>

DEÁK JENŐ
fogtechnikus

Nagymihály, RAkóozi-utoaa.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé

get, hogy Nagyinihályban állandóan lete
lepedtem és a Rákóczi-utczán a Kiéin és 
Rnseiiblum féle házban rendeztem be

műtermemet,
a hol minden a fogászati szakba vágó mun
kák amerikai módszer szerint gyökerek 
eltávolítása és szájpadlás nélkül, esapfoga- 
kat, fbgkoronákat, arany, celluloid és Kaut- 
sclittk miidarabokat készítek.

Javítások 12 órán belül eszközöltetnek. 
Vidékiek 24 órán belül kielégittetnek. 
A 11. é. közönség pártfogását kéri 

Deák Jenő 
fogtechnika*.

Kérjen mindenki

saját érdekében

Valódi Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét

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



VILÁGHÍRŰ
» .REKORD*  fo«tész«ti műintézet a kiválóan 
eikerfllt életnagy«águ arcképeiről, melyüket elis
mert ni ti vészek által készíttet. ssámoc (kir. köa- 
jegyz-’ által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj , aqtiarell ét pastell festésben 9Q K 
fénykép után 4*<-63  cm. nagyságban ára •**  
Legfinomabb kiviteli! Brom . Pistin*  é« E 1/ 
krétaraji ára w la.

Részleten árjegyzék bérmentve.
Egy életnAgyaágu festményt kéeaitiink mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 5 rende
lést szerez én azokat egyenként vagy egyezerre 

bekttldi.

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

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

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

- ------------- - - - - Magyarázatok In
utánvét mellett - ---------------  ~’ ~~r 8yen küldetnek. -

Képviselők minden helységben kerestetnek. '-*^2

N,

i.

Védjegy.
ESy készülék ara 3 kor, Guschelbauer Antal, Sopron.■ ■Sárivá*  mallnft ■—

• •
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festészeti műintézet

BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46.

Árlejtési hirdetmény.
A z.-vásárhelyi gör. katli. hitközség 

iskolát és magtárt óhajt építeni.
Felhivatnak tehát az építési vállalko

zók, hogy az 1904. évi május 22-ig a terv, 
költségvetés s építési költség ;">•/, ának meg
felelő bánatpénzzel ellátott ajánlataikat az 
ottani gör. katli. lelkésznél nyújtsák be.

Az árlejtés 1904. évi május 22-én d. 
e. 11 órakor Vásárhely község gör. katli. 
iskola épületében fog megtartatni.

Z.-Vásárhely, 1904. május 17.
Hitközségi elöljáróság.

Ha étkezés után BRAZAY-féle Sósborszeszszel öblögetjük a szájunkat. 
Ugy fogaink, szájunk és az iny tisztán tartatnak és megvédetnek a 
=====^==== romlástól. —...........

Értesítés. I
Ezennel értesítjük a t. épitőközönséget, hogy a nagymiliálvi 

vasúti állomás mellett berendezett Gróf Sztáray Sándor 
uradalmi téglagyárában kitűnő minőségű fali, boltozati, 
padolati-téglát, hornyolt fedélcaerepet és vegyes mé
retű alagcsöveket. külön kívánatra kézitéglát is gyártunk.

Az elszállítások tetszés szerinti mennyiségben, jutányos 
árak mellett vagy loco gyártelep, vagy pedig loco nagymiliálvi 
vasul, 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.

Naggmihályi Uradalom.

1AVTM B ZHUTTltWOBTS

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vóexl-körút <3X*Iliid es

által a legjutinyoiabb Arak mellett aiánltatnak:

egyéb gazdasági gépek.

Locomobil és gőzcséplőgépek,
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők,
tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló és aratógépek,

szenagyUjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
aczél ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

GOLDSTEIN JAKAB
templom- éa szoba-festő

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza u szám.

Elfogad mindennemű festői és tapélázó munkákat 
valamint ablak- és ajtómázolást. czimfestést és minden 
e szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutá
nyos árak mellett.

JFestékkereskedésemben
mindennemű Borostyánkő-máz szobapadlók fényes és tar
tós befestésére, száraz- és olajfestékek, firneisz. terpen
tin, lakk, ecset, arany- és ezűst-bronz nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

KEIL LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér „Glasuru fénymáz 45 kr.
K e i l-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGT-MIHÁLTON.

biyom. Laodeáman B. könyv nyom díjé bán


