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KIADÓHIVATAL'.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeaman B. könyvnyomdája.

Kenyérkérdés.
Egy j°got tanult ember — úgy tudjuk 

Pápán becsületes czipész iparos lett. Nem 
szánja, nem bánja a tettét, sőt ezért lett 
boldog ember, mert kitanulta a cipész mes
terséget is. Nem a jogi diploma, hanem a 
kaptafa, a bőr, a csinos cipők juttatták jó
léthez. Mert ugv fordult a sora : hogy egész 
Pápa város intelligenciája a jogi diplomás 
cipész mesterhez hordja a garasait. És a 
mester gyarapszik, tollasodik, míg ha jo
gászi diplomával keresné a kenyerét, talán 
most is kilincselne, talán most is lépcsőt 
koptatna egy üres állásért. A hogy kitette 
a cégtábláját, egyszerre híres ember lett. 
Nemcsak Pápán beszélnek róla, lesz ő be
lőle még országos hirü ember is. Nálunk 
az ilyesmi fehér holló számba megy.

Tavaly, mikor egyik fővárosi fogalmazó 
megunta a hasztalan pályázgatást és doktor 
juris diplomájával elment asztalos-inasnak, 
az egész Budapest, meg talán az egész or
szágban is, az esemény közbeszéd tárgyát 
képezte.

Miért ? Mert eddig talán ez volt az első 
fogalmazó, aki az Íróasztaltól elment a gyalu- 
padlioz. Valami uj és szokatlan dolog ez 
Magyarországon. Bezzeg Francia, Angol és 
Németországban, ahol az iparosok is kép
zett, iskolázott emberek, ott az e fajta je
lenségek napirenden vannak, ott bizony ép
pen az volna a fehérholló, aki megunja a 
cipész műhelyét és bevetódnék a hivatali

TARCZA. 
Az omnibusz tetején.

Az omnibusz lassan döcögött ki a hegyek 
közé. A lovak megfeszült inakkal vonták a kop
tatókon fölfelé a rengeteg alkotmányt. A leg
nagyobb baj az volt, hogy az egyik ló csalt. 
Mig az ostorhegyes megroppant derékkal húzta 
a kocsit, a másik vidáman hegyezte a füleit, 
mintha a duhaj nótázást hallgatta volna, mely 
az omnibusz tetejéről hangzott, (fsak néha-néha 
iramodott neki az útnak, mikor a kocsis osto
rának csimbókos vége megcsiklandozta a há
tát. Az omnibusz tömve volt vasárnapi kirán
dulókkal. Még a tetején is egymás ölében ül
tek az emberek.

Hát ez nagyon mulatságos volt.
Az a katona, aki egy kövér szakácsnénak 

az ölébe került, nagyokat röhögött s a pangá- 
netjával egyre csiklandozta a szakácsnő láb- I 
szárát. A szakácsnő ilyenkor a nagy vörös ke- | 
zével, amelyre félkeztyü volt huzva és csak a | 
nagy kékköves gyűrűkkel telerakott vörös ujjal 
látszottak ki, hatalmasakat ütött a hátába és 
kedveskedve mondta

— Ne, te, ne! Tán megéhezett a lelkem?
Egy munkásfajta ember, akin tisztára mo

sott kék zubbony volt, csufondárosan mondta:
— Szereti a kövér cubákat.

büroba — aktát porolni. A müveit nyugat i ben számolnak be arról, hogy a szellemi 
ipari államaiban ma köztudatba ment az a I pályán szinte tultengés mutatkozik, 
közvélemény : hogy az iparosnak is isko
lázott, képzett és intelligens embernek kell 
lenni. Ott nem menhely az ipari pálya, a
hová csak a kényszerült, a másutt nem bol
doguló fiatalok menekülnek.

Nálunk szekundákkal megrakott bizo- 
nyitványnyal keresnek valami inas helyet a 
lusta, szorgalmatlan tanulóknak. Szinte a 
végső stáció: mikor a gyerekkel ipari pá
lyán próbálkoznak. A kényszerűség elvénél 
fogva teremnek nálunk a suszter inasok. 
Arról szó sincs, hogy egy négy középosz
tály végzett tanuló elmenjen a csirizestál- 
hoz. Egy ilyen ifjú már úr. A kis hivatali 
pálya már nyitva van előtte, ahol kabátban 
és keztyüben járhat, nem muszáj kérgesre 
dolgozni a tenyerét : beamter lehet. Azzal 
senki sem törődik, se szülő, se fiú, hogy 
tulajdonképpen a kishivatali pálya az élet
nek az átvergődése. Az elégedetlenség és 
a kínlódás, ezen embereket csak emészti : 
mert a kabáthoz s a keztyühöz nagy igény 
és társadalmi körülmény is tolakodik, ami 
elöl nem lehet kitérni. Belehajszolja az élet, 
az elcsigázott idegrendszer, a divat és a 
társadalom.

Eddig csak ment valahogy az is, hogy 
a diploma kenyérhez juttatta az embert. De 
a proletarizmus egy-két évtized óta oly 
nagy irányban indult meg, hogy maguk az 
iskolák, melyek hivatva vannak a művelt
ség diadalát hirdetni, szánalmas jelentések-

Erre az omnibusz tetején ülök mind ne
vetni kezdtek.

Egy íiatal gyerek elpirulva kapta el a fe
jét. A sarokban ült két nagvhasu szuszogó em
ber közt, akik majd agyonnyomták. A két nagy
hasú ember mészáros vagy marhacsiszár lehe
tett, mert folyton marhákról beszéltek.

A kékzubbonvos munkás észrevette a fia
tal gyerek zavarát és szemtelenül mondta :

— Mi az, talán az ifiurnak nem tetszik a 
társaságunk ?

A gyerek riadtan emelte két nagy szolid 
szemét a munkásra és védekezve dadogta :

— Oh, kérem, én nagyon jól érzem ma
gamat.

A munkás diadalmasan mondta :
— No, csak azért, mert az ilyen úri fajta 

tejképű mamlaszok nagyon finyások szoktak 
lenni. Már pedig ha nem érzi köztünk jól ma
gát az iflur, hát ezen könnyen segíthet. Pa
rancsolja .’

Ezzel olyan mozdulatot tett, mint aki haj
landó valakinek a szűrét kitenni.

Ezen a jelenetén jobban mulattak a ki
rándulók s a munkás, mint aki valami pompás 
tréfát csinált, jókedvűen csipkedte meg egy 
mellette ülő fiatal leány arcát. A leány min
denes cseléd lehetett, hiinlőhelyes volt és ha
ragosan csapott a munkás kezére.

Ide s tova itt van az idő, hogy ez is
kolák megint kiadják a szokásos évvég :r- 
tesitőket. Azokban táblázatos kimutatások 
jelzik, hogy milyen foglalkozású egyének 
tanítják gyermekeiket. Ha a szülőket a tu
domány szeretete vezetné az elhatározása
ikban, még dicsérni lehetne a művelődés 
terjedését. De a szülők legnagyobb része 
abban a téves hitben él, hogy csak a hi
vatalnoki pálya a mindent boldogító pálya, 
a többi nem az. Az iparosé lenézett még 
akkor is, mikor ma iskolázott emberek kör- 
mölnek napi egy forint munkadijért.

Most, hogy az önálló és a közös vám
terület körül folyik a vita, aktuális dolog az 
ipari oktatásról is beszélni. Az aktualitását 
megadják a küszöbön álló tanévi vizsgála
tok is : mikor ezer meg ezer szülő kezébe 
kerülnek az iskolai bizonyítványok.

Mikor ezeket az iskolai bizonyítványo
kat olvassuk, gondoljuk, el, hogy csak raj
tunk áll az ország és a társadalom boldog
sága, a nemzeti vagyon kérdése. A jövő az 
iparé. Azé az iparé, mely a magyarországi 
fogyasztók igényeit kielégíti, amelyben meg
legyen a nemzeti karakter és a jelleg, a 
csinosság, a nemzet sajátos szokásainak hü 
kifejezője, amely ipar a külföldi ipar jogta
lan betolakodását főleg akkor fogja kiszo
rítani : hogyha az ifjú nemzedéket nemcsak 
gyakorlati tanonckodásra, inaskodásra kény
szerítjük, hanem a különleges szakoktatás

A munkást ez a válasz boszantotta s gú
nyosan jegyezte meg:

— A leányasszonyt is el fogja csapni az 
asszonya. Nem jól vikszelte ki a partvissel az 
arcát.

Erre aztán olyan nagy lett a vihánkodás 
az omnibusz tetején, hogy majd belerengett az 
egész kocsi.

A kocsis felkiáltott a bakjáról:
— Ne óbégassanak odafent, mert esni fog 

az eső.
Ez a figyelmeztetés egy pillanatra mintha 

elvágta volna a társaság jókedvét. Oh, csak az 
eső ne esnék ! Hiszen olyan szép, ragyogó dél
után van, igazán kár volna érte.

Csakugyan gyönyörű délután volt. A ta
vasz gazdagon szórta aranyos fényét a zöld he
gyek fölé, a mély, borongós utakra ; mámoros 
illatok szálltak a levegőben, a fakadó rügyek 
nyers szaga csiklandozva bujkált a táguló orr
lyukak körül.

A fiatal gyerek szomorúan nézte a himlő
helyes leányt, akit az a goromba munkás oly 
durván megbántott. A leány, a kinek arcán a 
himlő halavánv foltjai a szégyentől, a keserű
ségtől szinte lángoltak, észrevette azt a tekin
tetet és hálás pillantással viszonozta.

Most aztán mindenki magával volt elfog-
lalva. Az omnibusz mély dűlő útba döcögött s

Deák Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Bőgi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

: Műterem: Nagymihály. Rákóczi-utcza. ■■

Lapunk mai száma 4 oldalra térj ad.



mellett, melvnek szolgálatában a különböző 
fokú ipari es szakiskolák állanak, megho
nosítjuk az általános irányt is. A szakokta
tás különleges iránya képzett és szakavatott 
iparosokot nevelne, általános iránya oly 
nemzedéket képezne, mely az ipar tánto
ríthatatlan hivének vallani magát.

Hol is kellene ennek az általános irány
nak kezdődnie ? — Ott, mikor a gyermek 
még az ABC-t tanulja, mikor megértetnénk 
vele, hogy az ipari foglalkozás, nélkülözhe
tetlen, tisztességes, becsületes és pénzzel 
járó. Elbeszélő és oktató módszerrel már a 
népiskola elvetheti a magyar ipar szerete- 
tének magvait, amelyek a középiskolában 
kellő gondozás mellett törzszsé növekednék.

Az ilyen általános nevelés oly nemze
déket nevelne, aki kedvvel lépne az ipari 
pályára. Nálunk eddig az volt a baj, hogy 
az ipari pályát menhelynek tekintették, a hova 
csak az menekült, aki máshol nem boldogult.

Az ilyen általános nevelés képzett em
berré készíti elő az ifjúságot. A képzett ipa
rost a közönség felkeresi s a képzett ipa
ros boldogul is. Miután a legfüggetlenebb 
pálya az iparosé, a lehető legokosabb gon
dolat, ha gyermekeinket az úgynevezett — 
»úri«, de nehéz pályára nem hajszoljuk, ha
nem nevelünk belőle képzett iparosokat, a 
kik maguknak is, az országnak is állandó 
jólétet biztosítanak. x.

A petíció tárgyában a kir. C'uria ina 
délelőtt 10 órakor hirdette ki a határozatot. 
Ennek értelmében vizsgálat lett elrendelve 
arra nézve, vájjon a panaszolt vesztegetések 
a jelölt tudtával és beleegyezésével történ
tek-e, továbbá arra, vájjon a záróra tényleg 
törvényellenesen 4 órára tilzetett-e ki. — A 
vizsgálat foganatosításával a kassai kir. Ítélő
tábla bízatott meg.

VEGYES HÍREK.
Krónika..

Olga nagysAd, ön meghajtó magát
Amint az ablakból kitekintett,
Szinte éreztem a pár film szagát, 
A tnit bubija szerteszét liiutctt . . . 
Szivecskéjébon inig töprengés dilit, 
Piros orcáján égő rétzsa gyűlt:

a cserjék és zöld loinbu fenyők ráborultak az 
útra. Mintha alagútba értek volna.

Mindenkit elfogott a tavasz hangulata. A 
nap sárga fényfoltokat vetett át ti lombok sürü 
szövetén s mintha az omnibusz tetejét arany
rózsákkal hintették volna tele. Egy ilyen arany
rózsa ráesett a cselédleány himlőhelyes arcára.

A gyerek makacsul nézte ezt a reszkető 
aranyrózsát. A keze megremegett, mohón sze
retett volna utána kapni, nem tudta miért, ta
lán, hogy gyöngéden megsimogassa, talán azért, 
hogy vigasztalva súgja a leánynak :

— Az a kék zubbonyos csúnya ember ... 
Erős, leplezetlen csókcsaltanás hangzott. 

A szakácsné felsikoltott :
— Hallja maga baka ur, ne nyalakodjék! 
Ekkor már kiértek az alagútból. A gyerek 

a csókolódzás hangjára lesütötte a fejét és a 
szive hevesen kezdett verni. Lopva a cseléd
leányra nézett, aki hamisan nevetett.

Az egyik nagyhasu ember halkan mondta :
— De nagy marha !
Erre a baka dühösen ugrott fel a sza

kácsné öléből és bömbölve kiáltott rá a nagy
hasúra.

— Nekem mondta ezt az ur?
A nagyhasu a pislogó hájba fűlt szemei

vel ráborult a bakára:
— Mit tetszik mondani ?

Kitel sikerrel versenyzett bája. 
Kezéből kiesett — babája.

Mert ön Olgicdm — kicsiny lányka még, 
Ki társnőinek laktnározáet csap 
S az öröm lobogó lángjátid ég, 
Divatos ruhá', ha — babája kap . ..
Ne búsuljon, ha törött babája,
Tanúm reá kedves papája
S az emberekből egész sokaság : 
Bábujánál, hogy — virulóbb virág . . .

Tavaszszal, ha nap korougja ragyog, 
Játszi napfényét sokért nem adom : 
Napfény húrjain tiludér gagyog. 
Midőn köszöntését fogadom . , . 
Majd ha az idő fordul egy belylyel 
S meglátom önt — deresedé fejjel : 
Bájos bimbóból már rózsává nőtt 
S én üdvözlöm a — legkedvesebb nőt . . .

A. D.
— Kórházi választmányi illés. A nagy

mihályi közkórház május hó 24 éli tartott választ 
mányi ülésében megállapította a jövő évi költség 
vetést. Az összes szükségletek fedezetet fogunk 
nyerni a bevételekből, úgy hogy a kórház önma 
gát képes fenntartani, az ápolási dij napi 1 kor. 
53 fillérben lett megállapítva.

— Ingatlan forgalom. Roth Lajos és 
társai 17.000 koronáért örök áron megvették Báréi 
lloltz György né Kapitány utczai házát, az ahhoz 
tartozó melléképületekkel és belingatlanokkal.

Grosz Ignácz nagymihályi lakos 20.000 ko
ronáért megvette néhai Szirmay József örököseinek 
tulajdonát képező vinnai szellőjét.

— V) szálloda. A Kossuth Lajos utczán 
Strömpl Gábor egy uj szállodát épit. Az építkezés 
inég o nyár folyamán fog megindulni és az uj 
szállodában lesznek elhelyezve Strömplnek összes 
eddigi vendéglő és korcsmahelyiségei.

— Állomány. Néhai dr. Hollander Lajos 
kassai ügyvéd gyermekei a családjukat a minap 
ért gyász alkalmából koszorú-megváltás címén 1<M> 
kirouát adományoztak a helybeli nöegyletnek, a 
miért a nöegylet elnöksége ez utón is hálás kö 
szünetét nyilvánítja.

- Árvíz veszedelem. Városunkat tegnap 
komoly veszedelem fenyegette. A Laborcz folyó 
vize annyira megduzzadott, hogy minden percben 
kiöntéstől kellett tartani. A viz csaknem a legfelső 
partot hogy elérte és ennélfogva Laborczszög egy 
részét el is öntötte, úgy hogy sok házba be is ha
tolt a viz. 1‘etróc, Topolyán, Laborczszög községek 
határait sok helyen ellepte a viz és a gazdáknak 
nagy kárt okozott. A délutáni órákban a viz ro 
hantosán nőtt, úgy hogy este 8 órakor a legna 
gyobb szerencsétlenségtől kellett tartani. A ható 
ságok megtették a szükséges intézkedéseket, hogy

A baka a panganetjához kapott s ordítva 
mondta:

— Én vagyok a marha, mi ?
A nagyhasu ur most már megértette :
— No, no, baka ur, ne mérgeskedjék. En 

üzletről beszéltem a társammal. Marhakeres
kedő vagyok.

A gyerek, aki nagyon meg volt szeppenve, 
erre a magyarázatra valahogy elnevette ma
gát. A bakának, minthogy már benne volt a 
dühben, kapóra jött ez. Mérgesen fogta meg a 
gyereket gallérjánál és ellóditotta :

— Te még röhögni mersz, te nyálas !
A gyerek éppen a himlőhelyes cseléd kar

jaiba esett.
Erre mindenki kacagott, csak a himlőhe

lyes cseléd szorította meg gyöngéden a gverek 
karját.

A szakácsné csufondárosan szólt oda a 
himlőhelyeshez :

— Kiki a párjához !
A kékzubbonyosnak ekkor ötlete támadt.
— Csókolja meg! Csókolja meg!
A gyerek rémülten nézett körül. l'gv meg 

volt ijedve, mintha azt mondták volna neki :
— Most meg,fog halni!
Látszott rajta, hogy még soha életében 

nem csókolt meg idegen női teremtést.
A himlőhelyes leány elszántan nézett vé

gig a csnfolkodokon s aztán senkivel sem tö

vész idején segítség nyujtassék, azonban 10 óra 
felé a viz apadni kezdett és immár túl vagyunk 
a veszélyen. Butka, Deregnyö, Abara vidékéről 
is óriási áradásokat jelentenek. E kiizségekbeu a 
viz az összes réteket elborította.

— A vármegyéből. Závody Elemér Árva- 
megyei szolgabiró közigazgatási szolgálatát me
gyénkben kívánja folytatni. Evégböl a f. é. junius 
hóbau megtartandó törvényhatósági bizottsági gyű
lésen előreláthatólag megüresedő szolgabirói vagy 
aljegyzői állásra pályázik és támogatása tárgyában 
körleveleivel már meg is kereste a törvényható
sági bizottság tagjait.

A töketerebesl választókerület man
dátumát gróf Detetrffy Emil földbirtokosnak ajáu 
lották fel. ki a jelölést el is fogadta. A függet
lenségi párt ellenjelöltet nem Aliit s igy Desewtfy 
megválasztatása egyhangú lesz.

— lladik-Barkóezy Endre gróf egész
ségi állapotáról a legutóbbi napokban nem a le 
kedvezőbb hirek keringenek. Ezzel szemben f I 
vagyunk jogosítva annak a kijelentésére, iniszvri i! 
ö nagyméltósága teljesen jól van, tény, hogy meg 
volt hifivé, ennek következménye azonban csupán 
abból állott, hogy két napig a szobát őrizte.

- A főszolgabírói hivatalból. Mint ér
tesülünk, az alispán Kövér Zoltán közigazgatási 
gyakornokot szolgálattételre a központba hívta be.

— Bírói kinevezés. A király dr. Harsányt 
Gyula sátoraljaújhelyi kir. t .'széki jegyzőt ezen 
kir. tvszékhez albiróvá nevezte ki.

— Áthelyezés. Dr. Gál Lajos a sátoralja 
újhelyi kir. tvszék nagytehetségii albirája saját ké
relmére a miskolci kir. tvszékhez helyeztetett át.

— I.aien-Tennis. A nagymihályi lawn 
tenuis társaság e héten tartott választmányi ülésén 
a tisztikart egészítette ki és elhatározta, miszerint 
a pályái a tagok részére junius hó első napjaiban 
nyitja meg.

— Országos vásár. Homonnán tegnap 
országos vásár volt, a melyre messze vidékről se 
reglettek össze az emberek és az állatfelhajtás is 
oly nagy volt, mint már régon nőm volt. Csuk 
hogy a sok esőzés folytán megáradt Laborcz uz 
egész vásárteret elöntötte, úgy hogy az állatok tér
dig érő vízben gázoltak. Miután a viz egyre da
gadt és tartani lehetett katasztrófától is, a csend 
őrség a vásárteret kiürítette és a sok nép min 
dinfelé szétoszlott. A vásárosokat ez által érzékeny 
kár érte.

Uugváron e hó 29. és 30 én fog a legköze
lebbi országos vásár megtartatni.

— A rarannól tűzoltó-testület a múlt 
héten megalakult és elhatároztatott, miszerint a fel
szerelés költségei gyűjtés utján fognak fedeztetni 
Első volt gróf Hadik-Barkóczy Endre, aki 300 ko 
rónával járult a felszerelés költségeihez.

rődve, gyöngéden magához szorította a gyere. 
fejét és megcsókolta.

A két nagyhasu tapsolni kezdett. A baka 
jókedvűen ütögette tenyerével a szakácsné láb
szárát. A kékzubbonvos ordítozott :

— Bravó 1 Bravó 1
Hirtelen megállóit az omnibusz. A kalauz 

felkiáltott a tetőzetre :
— Végállomás !
Egyszerre elfelejtette mindenki a fiút, a 

lányt, sietve robogtak le a keskeny falépcsőn.
A gyerek és a himlőhelyes utoljára men

tek. Mikor leszálltak, már a baka és a sza
kácsné ott haladtak karonfogva a mély erdei 
utón. A baka időnként megcsiklandozta a sza
kácsnőt.

A fiú megállót! és dobogó szívvel nézte 
őket. A hiinlőhelves leány nehány lépésnyi tá
volságból őt figyelte. A gyerek hirtelen meg
kereste tekintetével és remegni kezdett.

Az erdő felől nehéz, illatokkal terhes szellő 
áradt feléje. A fin egy lépést tett előre. A him
lőhelyes melléje állt s égő tekintettel mondta.

— Menjünk.
Es az erdő felé mutatott. A fiú valamit 

dadogott.
— Eélek. De aztán mohón, lázasan kap

csolódott keze a lány karjába és szinte futott 
vele az erdőbe. 1‘akots József,



— Óvó élt tankötelesek összeírása, Az 
1906 ~ 906. évi óvó és tanköteles gyermekek ősz 
szeirása a vármegye területén elrendeltetett. Vá 
Fosunkban az összeírás legközelebb lesz fogana
tosítva.

— Vj napilap. „A poigár“ címmel a fő
városban dr. Fdzsonyí Vilmos ügyvéd, országgyii 
lési képviselő szerkesztése mellett uj és demok
rata irányú napilap indult meg.

— A nagy kár oly—csapi vasút munka 
latai erősen folyamatban vannak és e vasút érte
sülésünk szerint még ez év szeptember havában 
a forgalomnak lesz átadható.

— Budapest— Ungvár—Lemberg. A 
Galíciával való összeköttetésünk uj vonalat nyer 
és Lemberg legközelebb e vonalon át lesz a fő
városból elérhető. A Csap—Ungvár—Nagy bér ózna 
közötti vonal első osztálya vonallá válik és még 
e nyár folyamán Uzsokig lesz kiépítve. Az osztrák 
államvasutak már Uzsokig kiépítették saját vona
lukat. Az uj összeköttetési leginkább hadászati 
szempontok tették szükségessé.

— Az eperjesi gör, kath. püspöki és 
káptalan i birtokok eladása, Iglóról írják : A 
király megadta az engedélyt az eperjesi gör. kath. 
püspöki és káptalani szopesmegyei és zempléni bir
tokok eladásához. A szepesi birtok 1.700.000 ko 
róna, a zempléni körülbelül egy fél millió korona 
értéket képvisel. A birtokok eladására nézve a 
tárgyalások már folyamatban vannak.

— Gyújtogatás. Az elmúlt évben Komár 
János málcai 19 éves suhanc a községben három 
szór gyújtogatott. Végre tetlou érték, midőn özv. 
Stépán Gábornó egyik gazdasági épületét, melyben 
a gyújtogatáskor emberek is tartózkodtak, felgyuj 
tóttá. A csendőrség nyomban letartóztatta Komárt, 
ki a nagymihályi kir. járásbíróság fogházába lett 
szállítva, onnét azonban megugrott, de a csendőr 
ség csakhamar kézre kerítette. Bűnügyében a sá
toraljaújhelyi kir. törvényszék Ítélkezett és a fia 
tál bűnöst drákói szigorral büntette, elrettentő pél 
dául 5 évi fogházat mért reá. Az Ítéletet a felsőbb 
bíróságok is jóváhagyták.

— A politikai válság napjaiban senki 
sem nélkülözheti az újságolvasást. A most követ
kező negyedév alkalmából tehát szívesen felhívjuk 
a magyar olvasóközönség figyelmét hazánk legel 
terjedtebb, legkedveltebb napilapjára, a Pesti Hír 
lapra, mely ma igazán vezető szerepet játszik a 
politikában és sajtóban egyaránt. A Pesti ilirlap, 
mint az már általában ismeretes, minden irányban 
független, szókimondó, demokratikus szellemű lap ; 
ezért lett a közönség kedvenczévé. Vezérczikkeit 
elsőrendű publicisták és politikusok Írják. Tárcáit 
a legkiválóbb Írók. Politikai értesülései bővek és 
megbízhatók. Rovatai közül a színház, a sport, a 
törvéuykezés, vegyes és szerkesztői üzenetei ked
venc olvasmányuk a nagyközönségnek. Esti levelei 
— Tóth Béla tollából — országos hírnévre emel
kedtek. Tartalma mindig nagyobb más lapokénál. 
Ily előnyök mellett olvasóinak még külön kedvez
ményeket is nyújt. Minden előfizető díszes nagy 
képes naptárt kap ajándékul és a Divat Sálon cimii 
diszes nagy divatujságot féláron rendelheti meg. 
A Pesti Ilirlap előfizetési ára egy hóra 2 K 40 f. 
negyedévre 7 K. a divatlappal együtt 9 korona. 
A Pesti Ilirlap kiadóhivatala, hova az előfizetési 
pénzek postautalványnyal küldendők: Budapest, 
Váci körút 78. Levelezőlapon mutatványszámokat 
is lehet kérni.

— Hasai Hirdetési llészvénytársaság 
cim alatt egy tőkeerős, a modern reklámkövetel
ményeknek minden tekintetben megfelelő hirdetési 
vállalat létesült Budapesten, mely céljául tűzte ki 
a hirdető közönségnek a reklám terén szakképzett 
tanácsadója lenni s őt a külföldön e téren felhasz
nált vívmányokkal megismertetni. A pontos és 
lelkiismeretes munka, mely ez uj vállalat műkö
dését jellemzi, csakhamar a „Hazai Hirdetési Rész 
vénytársaság" köré gyűjti hazai s külföldi hirdető 
közönségünket. Az uj vállalat irodája Budapesten 
IX. Üllőiül 41. sz. alatt létezik, ahol mindenki 
nek díjmentesen szolgálnak felvilágosítással.

— Kiss szerencséje Nagy! Valóban bá 
mulatós, hogy a m. kir. szab, osztálysorsjegyeket 
mennyire kedvelik, de érthető is ez, ha tek ntetbe 
vesszük, hogy a kibocsájtolt 110.000 sorsjegy kö 
zül 55.000 nyer, tehát biztosan minden második 
sorsjegy. A nyeremény esélyek páratlanok és ez 
az oka, hogy a lakosság minden rétege kpróbálja 
szerencséjét. Ezer meg ezer ember lett ily módon 
szegényből egyszerre gazdaggá. A nagyközönség 
legnagyobb része Kiss féle sorsjegyeket vesz, mert 
a Kiss bankház (Budapest, Erzsébet körút 19. sz.) 
azonnal leközölted minden egyes húzáskor több 
napilapban üzletfeleinek nyeremény eredményeit 
és igy a leggyorsabban és legkényelmesebben lát 

hatja mindenki, nyert e és mennyit. Ezenkívül 
minden vevőnek a hivatalos nyereményjegyzéket 
is ingyen beküldik és a kihúzott nyereményeket 
azonnal kifizetik. Megbízható és pontos működés 
nél lógva ajánlatos e szerencsés bankháztól sors
jegyeket venni és ma már közismert, hogy Kiss 
szerencséje nagy !

— A Nap, Példátlan sikerrel egy csapásra 
hódította meg „A Napu a közönséget. Erissesége, 
elevensége, erős, becsületes ellonzéki hangja, liszta 
demokratikus politikája, merész, kitartó és szén 
zációs küzdelme az alkotmányos szabadságért és 
a kormány erőszaka ellen, rovatainak bősége, az 
egész lap eleganciája és kedvessége teljesen meg 
hódították „A Nap* számára a közönség szivét. A 
Nap ezenfelül a legolcsóbb napilap ; előfizetési ára 
negyedévre csak 4 kor. egy hónapra 1 K 40 fill. 
A Nap valamennyi újság megelőzésével a legki- 
mentőbb tartalommal már kora reggel megérkezik 
az összes vidéki városokba. .A Nap“ felelős szer 
kesztője Braun Sándor, fömunkatársa Ábrányi 
Emil. Politikai cikkeinek nagyrészét dr. Vázsunyi 
Vilmos országgyűlési képviselő Írja. Mutatvány- 
számol készséggel küld A Nap kiadóhivatala, Buda 
pest, Rökk Szilárd utca 9.

— Az egészség előmozdítása a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kőiéin) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kalhreiner-féle Kneipp- 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, ha azt lisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp. maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiánvvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner- névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden évben, úgy az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom 
mai bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al 
buraaival előfizetői körében s ezek évről évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek- cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezto. Mutat
ványszámol szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

Szerkesztői CuzexieteJE.
W. M Butka. Legközelebb sorát ejtjük.
G. János Helyben. Technikai akadály folytán csak 

jövő számunkban hozzuk.

Felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
Főmunkatárs : Aozél Dezső.

Kiadóhivatali művezető : Lindái Jó»««r.

Hirdetések.
Kiérj en 

egészen ingyen 
zománezozott edény képes árjegyzéket.

l’róbarcndelmény : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 frt 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 frt 50 krajcár és egy 
teljes zománcozott mosdókészlet, mely áll: la
vór, vizesveder, mosdókanna, éjjeli, szappantartó 
és fogkefetartó, összesen 6 darab 2 frt 50 kr. 
csak én szállíthatok; ingyen csomagolás után-

.... , vétel mellett .....
KOHN. gyári raktar, Budapest, Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim: Kölni, edénygyári raktár, Uudapest.
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Nagyobb világosság és petróleum megtakarítási!

Jíorunk legnagyobb találmánya I Jehér 

izzófényt előidéző ~ ' ■

EXCELSI0R.
Használati utasítás.

Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), hol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anvagot a 
lámpabél magába szívja és 10—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer olv világos, 
légszesz-izzófenvhez hasonló lánggal ég.

: 30 -50 százalék petróleum megtakarítás : : 
A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a 
robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen 
kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
mint a használt lámpabél, amit 3 hónapra 

számíthatunk.
Jlra darabonként 20 fillér =- 10 kr. 

Kapható: J

GOLDSTEIN ADOLF üzletében : 
NAGYMIHÁLYON•••? NAGYMIHÁLYON.

® •••••••••••••••••••••••••••••• • 
•••••••••••••••• 

••••••••••A REKLÁM•••••••••> • •••••••••••••••• | 
Állandó, észszerű és ügyes reklámozás • 

minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- • 
latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető* 
eleme. — Hogyan, hol és m i k o r hir- * 
dethető a legsikeresebben, legjobban és * 
legolcsóbban, megtudható az *

: általános Uudósitó |
a hirdetési osztályánál *

• tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő •
• BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz. •

• ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki- •
• ismeretességgel, pontossággal és olcsón •
• eszközölnek hirdetéseket és reklámokat •
• az összes budapesti, vidéki és külföldi la- •
• pókban és naptárakban. ®
• Költségvetések és tervezetek ingyen ! S
•••••••••••••••••••••••••••••••••£

Elveszett.
Isza János deregnyői lakos 

3 éves kanca csikója, mely sötét 
szőrit, D. J{. bélyegil, e hó 16-án 
a deregnyői legelőről elveszett. 
Megtalálója kéretik nevezett tu
lajdonost erről értesíteni.

Kathreiner-féle

Minden háziasszony 
büszkesége ajó kávé.

Kneipp-maláta kávénak 
egyetlen háztartásban sem 
volna szabad többe hiányoz
nia a káveital készítőiénél.

rőt w
Csak az eredeti csomagokat kér
jük a .KATHREINER- névvel.



szerencséje

NAGY!
Ki meg eddig soha szerencsekiserletet nem 
tett az osztalysorsjatekban, vegyen egy sze
rencsesorsjegyet KISS bankhazaban. mert 

KISS szerencséje NAGY!
Kinek még eddig az osztalysorsjatekban ered
ménye nem volt, az tegyen kísérletet KISS 

bankhazában, mert

KISS szerencséje NAGY!
Több ezer fel nyert a lefolyt sorsjátékokban 
nagyobb nyereményeket KISS bankhazaban.

Az eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt már

Háromszor a jutalmat

600.000 koronát 1.800.000 kor.
es egy nagy nyereményt

400.000 koronát 400 000 kor.

4 sorsjegyre 2.200.000
koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszúk a 
legnagyobb budapesti hirlapokban a nálunk 
nyert sorsjegyek jegyzekét úgy. hogy min
denki meggyőződhetik, miszerint t. vevőink

nek különösen kedvez a szerencse.

Kihúzott nyeremények azonnal fizettetnek.
Kísérelje meg szerencséjét Kiss bankházában, mert

KISS szerencséje NAGY!
A XVI. sorsjáték I-ső osztályának 
húzása f é. május 25 és 26-án lesz.

Az I. osztályú sorsjegyek árai :
Egy nyolcad I K 50 f. Egy fel ... 6 K 
Egy negyed 3 K — f. Egy egesz . . 12 K 

Jfiss Jíárolij és 3*sa 
a magyar ktr. szab, osztály-
■ orajáték föelárusitó-helye

Budapest, VII. Erzsebet-körut ig. sz.

Pártoljuk a magyart
Konyhakészlet 

5 darab solingeni pen
géjű kés és 1 darab 

szeletolő villa csak 
4 korona 50 fillér.

Legfinomabb kivitelű 
igen czélszerii villany 

világitásu

zseblámpa 
csak 3 korona

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajték pipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohány zacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar 
tárca 1 házi pipaszár

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarhamutartó 

10 drb összesen.

s vegyünk csakis Magyarországban.
Egy nagy amerikai gyár tüukrejuiá-a 

folytán azon helyzetbe jutottam, hogy az 
alant felsorolt 40 <lrb szabadalmazott ame
rikai ezüst arukat mélyen leszállított áron 
potom 6 frt 40 krért szállíthatom bárkinek 
és pedig :

6

6
6

12
1
1
6
2

4 és fél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú finom pipere 
szappan csak 5 kor.

drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb ain. szab. » ziist evövilla egy darabból 

amer. szab, ezüst evőkanál 
amer. szab, ezüst kávéskanál 
amer. szab, ezüst leves merítő kanál 
ainer. 
angol .Vikt ria“ pobártálcza 
remek asztali gyertyatartó.

drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

szab, ezüst tej merítő kanál

6 darab zománczozott 
fazék és 6 darab lábas 
külömbözö nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

40 drb összegen csak 6 frt 40 kr.-Órt, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az 
amerikai patent - ziist egy teljesen fehér fém 

belül is. melyért jótállást vállalok
Megrendelhetők utánvét mellett

NEUMANN JÓZSEF-nél
Budapesten. VIII.. Örömvölgy-u. 16.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

Vasúti menetrend.
— Srvénijes 1905. május 1-tól.

Indul Nagymihályból :

Budapest felé
Heggel 5 óra .31 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé
Heggel 5 óra 31 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Mezö-Laborcz felé
Délelőtt 9 óra 10 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 9 óra 52 perez.

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

«>g. s/.sege, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gummii 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos
szaktekintélyek a legjobbnak ismert-tett el. M- rt 
nem szorítja a testet éjjel nappal hordható se a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérv kötőnek a testről való 
lecsúszást.

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

POLLITZER M0R és FIA
Cflá«z. és kir. szab. kötszerénzek.

BUDAPEST, V.. Deák Ferencz-utcza 10.

’vVíifn -íl'-lí’ egyoldalú 7-től io 
’ tU • kétoldalú io és 16

Érkezik Nagymihályba :

Budapest és Kassa felöl
Délelőtt 9 ól a 11 perez.
Délután 2 óra 15 perez.
1-jjel 9 óra 17 perez.

V.--Ó Laborét felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

Méltóságos Gr. Sztáray Sándor 
nagymihályi u vadai inában 
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yorkshirei malaczok
mindig kaphatók.

{ Schicht-szappan
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Szarvas vagy

a legjobb, legkiadó- 
sabb és ;
legolcsóbb szappan

■ uyniauu 
azért a

..Kulcs

Minden kártékony végvidéktől teljesenjment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a >SCHICH1« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.
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CLAYTON & SHUTTLEWORTH ” 
Budnpestg Váozft*körút 60,

Altat a legjutányoMbb Arak Mellett ajAnltatnak:

Locomobil és gözcséplőgépek, 
•\ szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, 'a tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló és aratógépek, J 

szénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. A
i-Tl kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 

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

egyéb gazdasági gépek.

tí. könyvnyemdájábiuiNyom. Landesmau


