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Pályaválasztás.
Néhány nap múlva megnyílnak az is

kolák kapui, melyek a tudomány csarno
kaiba betessékelik a diplomaéhes ifjúságot. 
Százan meg ezren vívnak elszánt ostromot, 
hogy a feltornyosuló akadályok torlaszain 
át a boldogulás révébe juthassanak. S ha 
ezeken a torlaszokon önerejükből nem tud
nak rést ütni, nekiszegzik a protekció ha
talmas ágyúit, melyek a legtömörebb szik
labástyákon is utat törnek az élet édeti- 
kertjébe. Hasztalan jelölnek meg más ös
vényt arra hivatott elmék, hasztalan tárják 
fel a külföld követendő példáit: az argu
mentumok élét letoinpitja az ósdi felfogás 
ködében botorkáló közvélemény, mely év- 
töl-évre több és több hívet csábit táborába, 
megszégyenítve a mértani haladvány tör
vényeit.

S ha fölvetjük a kérdést, honnan ez az 
átkozott vakság, mely hatástalanná teszi a 
modern életfelfogás hajnalpirkadását: két 
momentumot fogunk találni, mely kielégítő 
felelethez vezet. Az egyik szál a nemzetünk 
jellemében rejlő urhatnámság felé halad, mi 
irtózattal tekint az ipari munkára és lelke 
egész hevével isteníti a bürokráciát, a má
sik ok ipari és kereskedelmi életünk pan
gásából táplálkozik és tereli tudományos 
pályákra középosztályunk fiait. A mily ne
hezen lehet áttörni az előbbi konzervatív 
nézet megjegecesedett páncélját, szintoly ne
hézségekkel kell megküzdenünk, hogy az

TARCZA. 

A kis kritikus.
A fiam nla az Íróasztalomról
Kiitta mind a tintás üveget,
Anyja beteg lett az ijedelemtől, 
A kis lurkó meg vígan nevetett.

Kutya baja sem lelt a csöpp legénynek, 
De mint az ördög, oly fekete volt;
Beám nézett két nevető szemével
Es kacagott és csak egyre kacagott.

Mintha azt mondta volna kacagása :
— Kiittam mind a tintás öveget, 
Hogy az apám ne Írjon soha többé 
Hossz költeménveket ......•____ rákot* ./o*x<7.

A bunda.
A játéktermek káprázatos fényében se

lyemruhás dámák, frakkos urak tolongtak az 
asztalok köröl. Mindenki játszott s a rouge et 
noir és trente et quarant esélyeinek forgandő- 
sága szerint, hol itt, hol ott dölemlett fel egv- 
egy kis aranyhalom. A nagy küzdelemben csak 

TERNIT

utóbbi körülmény káros hatását kiküszöböl
hessük közéletünk terrénumából, de az az 
ijesztő dekadencia, mely a lateiner pályá
kon való előhaladásban már is mutatkozik, 
a maga kijózanító természetével mihamarabb 
más térre fogja irányítani ifjúságunk figyel
mét és el fogja temetni megcsontosodott 
elveit konzervatív felfogásának anachroniz- 
tnusával egyetemben.

Ha végigtekintünk a pályák követői
nek számarányán, úgyszólván mindenütt túl— 
produkciót fogunk találni. A középiskolák 
padjain elvétve akad üres hely, melyre ne 
leskelődnék egy vagy több aspiráns, az 
egyetemek pedig szinte gyárilag termelik a 
diplomákat. E tultengésnek aztán keserves 
következményei vannak. Az ifjú, miután a 
tanulás gyötrő munkájával megtörte testi 
erejét és megtépdeste lelke virágait, kilépne 
az életbe, szomorú tapasztalatokra ébred. 
Az iskolák padjain arról álmodozott, hogy 
éveken át tartó fáradozása rózsákkal fogja 
behinteni pályájának mesgyéit: s ime most 
azt tapasztalja, hogy csak sebző töviseken 
át juthat kitűzött céljához. Igen ánt, mert 
több az eszkimó, mint a fóka I Természe
tes, hogy a szabály erejét itt is gyöngítik 
kivételek : vannak egyesek, kik tehetségűk, 
szerencséjük, vagy a mindennél többet érő 
protekciójuk sajkáján akadálytalanul eveznek 
a boldogság révébe, de ez mitsem változ
tat azon nézetünkön, hogy tudományos pá
lyára csak az lépjen, csak az boldogulhat, 
ki erre el nem altatható hivatást érez, más-

Armand Dorier, az én amerikai barátom nem 
vett részt. Ott állt mögöttem s nyugodtan, gú
nyos mosolyával nézte a croupier-k és szeren
csevadászok harcát, mintha sohasem ismerte 
volna a rouletle izgalmait. Hossz indulata sze- 
rija közepébe kerültem, szakadatlanul a vörös 
jött ki, én pedig a játékos konok ragaszkodá
sával a fekete színre kockáztattam aranyaimat. 
Már a huszadik tétet vesztettem, mikor Dorier 
beleavatkozott:

— Ugyan hagyja már abba, hisz látja, hogy 
nem rnefiv. Jöjjön inkább egy kis sétára a 
parkba.

Szót fogadtam és néhány perez múlva a 
klub körül elterülő park fasoraiban járkálva 
szívtuk az ózondus levegőt. Dorier folytatta a 
korholást.

— Édes barátom, maga túlságosan szen
vedélyesen játszik. En jóval idősebb vagyok, 
többet is láttam ; bigyje el, nem magának való 
ez a játék, rossz vége lesz.

— Ön ugy beszél, kedves Dorier, mintha 
teljesen ment volna ettől a szenvedélytől. So
hase játszik ?

— Nem barátom, soha ... azaz hogy tizen
öt esztendő óla nem teszem.

Egvideig valóságos füstfelhőket fújt maga 
elé illatos havannájából, aztán folytatta. 

PALA A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga
Vezérkéuviselő : BRÜGLER LAJOS NAGYMIHaLY.

részt hogy pályája választásánál holmi szé
dítő karrierektől ne hagyja magát eltánto- 
rittatni, mert ez csalóka ingovánvba vezet
heti, hanem saját hajlama s a közszükség
let legyenek egyedüli irányítói élete eme 
fontos lépésének.

sjogász nemzet vagyunka, szeretünk 
kérkedni és szó ami szó, nem ok nélkül. 
Annyi a jogász közöttünk, hogy méltán 
megirigyelhetnek bennünket — más nem
zetbeli hitelezők, kik érdekeik védelmezésé- 
ben nem rendelkeznek ekkora segítő appa
rátussal. Ha minden ügyvéd helyett egy- 
egv gyári vagy nagykereskedő cégünk len
ne, Anglia a föld alá bújna szégyenében. 
S ez a természetellenes szaporodás rohamo
san nőtt a legutolsó időkig, ugy hogy a 
felesleg a nagyobb falvakat lepte el, nem 
is szólva a fővárosról, hol majdnem előál
lott az a komikus helyzet, hogy az ügyvé
dek, kliensek hiányában, egymással1 kapnak 
hajba és szaporítják a bíróságok munkáját. 
Ily viszonyok kozott mindenki érthetőnek 
fogja találni, hogy óva intünk a pályára 
való lépéstől olyanokat, kik ezt nem hiva- 
tottságuk belső sugallatára cselekszik, de 
rábeszéljük azokat, kik e pálya iránt leküzd
hetetlen hajlamot mutatnak.

Az orvosi pálya a tultömöttség korá
ban a fehér holló szerepét játssza, anteny- 
nyiben az »Alma mater« fakultásai között 

nem számítva a theologiait — már évek 
óta a legkevesebb hallgatóval rendelkezik. 
De a mióta a jogászok számában bizonyos 

" 1
— Életem legszomorubb estélvének tör

ténete fűződik ehhez az elhatározásomhoz s az 
a történet itt játszódott le ezen a bájos, de mér
ges levegőjű hclven. Nézze csak barátom a ha
jamat, ugy-e érdekes. Az egyik fele koromfe
kete, a másik hófehér. Nos, ezt az érdekessé
get is akkor szereztem. Nem szeretek róla.be
szélni, de ha nem untatom, elmondom néhány 
szóval, hadd okuljon belőle.

— Dehogy untat — feleltem — áhítattal 
hallgatom.

— Nos, barátom mondtam önnek, hogy 
tizenöt év óta nem játszom. Akkor Bulgáriában 
éltem a feleségemmel. Szép fiatal asszony volt, 
előkelő házból való s kétszázezer frank hozo
mányt is kaptam vele. Szófiában volt virágzó 
terménykereskedésem, szorgalmasan dolgoztam 
és a legjobb utón voltam, hogy milliomos vál
jék belőlem. Azután hirtelen beütött a katasz
trófa. Néhány nagy cég, amelynek sokat hite
lez ta n>, megbukott, azaz hogy megszökött a pén
zemmel. Mindenemet elvették, még a bútorai
mat is. Mindössze tízezer frankot sikerült meg
mentenem s egy értékes cobolyprémes bundát, 
a feleségemét, mely testvérek között megért öt
ezer frankot.

Ott hagytuk Szófiát és elhatároztuk, hogv 
Parisba megyünk szerencsét próbálni néhány

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



visszaesés mutatkozik, a medikusok arány
száma kedvezőbbre billen. És ez nemcsak 
az említett okozati összefüggésnek tudható 
be, hanem abban is leli magyarázatát, hogy 
szerfölött agilis mozgalom indult meg az 
orvosok helyzetének javítása érdekében, mi 
a közegészségügy államosításával fogja be
tetőzését nyerni. Ez a pálya a mily nemes 
és magasztos feladatra van hivatva, ép olv 
költséges is és emellett a legkevesebb sza
bad időt engedi a szegényebb sorsuaknak 
mellékkereset szerzésére.

A technikai pályán oly tultengés ural
kodik, hogy a fiatal diplomás mérnökök 
nemcsak a fejlettebb iparú szomszéd orszá
gokban, hanem még Amerikában is kény
telenek működési teret keresni. Ennek leg
főbb oka gyári iparunk hátramaradottsága, 
mi viszont az önálló vámterület hiányának 
róható fel. Épen ezért az ország határain 
belül legtöbbnvire csak az boldogul, aki 
megfelelő tőke mellett az önállósításhoz 
szükséges vállalkozó kedvvel dicsekedhetik, 
vágj’ kellő protekcióval az állam, vagy va
lamely törvényhatóság szolgálatába szegőd
hetik.

Hasonló tulprodukció van a tanári pá
lyán is, de ezen körülményt annál kevésbé 
kell megjegyzéssel fűszereznünk, mert álta
lános tapasztalat szerint e pályára nem a 
vagyonszerzés vágya csábítja az ifjakat, — 
ami ismert körülmények folytán kizártnak 
mondható — hanem a legaltruisztikusabb 
hajlam vezérli. De ezekkel ellentétben, a 
szükséglet dacára aránylag kevesen lépnek 
ipari, mezőgazdasági és állatorvosi pályára. 
Mily üdvös lenne, ha a lateiner pályák ro
vására, azoknak a numerusa nagyobbodnék, 
amelyek a nemzet anyagi jólétének emelé
sére hivatvák I

Tulsötétnek festettük a válaszúton álló 
ifjúnak a helyzetet, de célunk mindenesetre 
az volt, hogv a nehézségek őszinte föltá
rásával megérleljük valamely irányban való 
elhatározását és rámutassunk azon utakra, 
melyeken azok, kik kedv és hajlam nélkül 
választanának valamely amúgy is túlzsúfolt 
lateiner pályát, legkönnyebben lelhetik bol
dogulásukat. Aczél Dezső.

frankunkkal. De útba ejtettük ezt a büntanyát. 
Nizzában egv kis szállóban vettünk lakást és 
átjártunk ide szerencsét próbálni. Eleinte nyer
tem nébánv száz frankot s egyszer elkapott a 
játék láza. Ereztem, hogv itt visszanyerem va- 
gyonom egy részét. A feleségem sírva könvőr- 
gött, hogy hagyjam abba, fiatalok vagyunk még, 
munkával visszaszerezhetjük, ami elveszett, még 
ha ezt a kis tőkénket is itthagyjuk, éhen hal
hatunk abban a kegyetlenül nagy városban. 
Nem hallgattam rá. Nem is avatkozott többé 
bele a dolgaimba, de nem jött el velem a já
tékterembe se. Igaza volt. Egv héttel később, 
mikor estefelé kijöttem a játékteremből, mind
össze tiz frankom volt. Iszonyú kétségbeesés fo
gott el, mint egy őrült, ugy járkáltam ebben a 
parkban és nem láttam más menekülést, mint 
u tengert, mely már előttem is annyi szeren
csétlent temetett magába. A szállóban tartoz
tunk s annyi pénzem se volt, hogy nőmet el
vihettem volna vacsorázni. Akkor hirtelen egy 
mentő gondolatom támadt, eszembe jutott a 
bunda, az utolsó szalmaszál. Nem haboztam, a 
legközelebbi vonattal átsiettem Nizzába a fe
leségemhez. Mindent elmondtam neki s azt is, 
hogy a bunda árával még egy kísérletet aka
rok tenni. Nem sirt, tompa kétségbeeséssel nézte, 
mint veszem magamhoz a drága prémet és

VEGYES HÍREK.
— A főszolgabírói hivatalból. Widder 

Márk dr. járási tiszti orvos augusztus 31-én sza 
badságáról visszaérkezvén, átvette hivatalát.

-- Városi telefon. Nagymihály város kö
zönsége még ez év folyamán a város belterületén 
telefonösszeköttetést léte«it. Mintegy 40 előfizető 
biztosítva van és eltép a szüséges költség fedező 
tét nyer. A városi telefon évi előfizetést* 160 ko 
róna. Ha a városi összeköttetés létesítve lesz, egy 
éven belül interurban telefont is kapunk.

— Zárszámadások ^itegálata. Nagy 
miliály város mull évi zárszámadásait a számvizs 
gáló bizottság e héten vizsgálta meg és jelentését 
a legközelebbi közgyűlésnek be fogja terjeszteni. 
A bizottság a zárszámadásokat rendben találta, a 
kezelés terén azonban célszerűbb es pontosabb in 
tézkedések megtételét fogja indítványozni. E he
lyütt megemlítjük, miszerint az elhunyt Spiegel 
Bernit helyébe számvizsgáló bizottsági taggá Barnai 
Andor választatott meg.

— Hátvétel. Schvarcz Bernát fekésházai 
főidőit tokos 30.000 koronáért megvette a Spiegel 
Bmát örökösei tulajdonát képező és az Andtássy 
Dénes utcán lévő telket és magtárt. Az uj tulaj 
donos emeletes házat építtet a jövő évben a vitt 
telken

— Áthelyezés. Ocskay Andor pénzügyőri 
szemlész Homonnáró! Szerencsre helyeztetett át, 
Ince József szerencsi szemlész pedig Cirókafalura.

— A szobráncl takarékpénztár a be
regszászi kir. törvényszék által bejegyeztetvén, inü 
ködésél, mely a banküzlet összes ágait felöli, e 
hó 18án megkezdette.

— Hgmen. (Minden külön értesítés helyett.) 
ürüli Simon nyíregyházai kereskedő eljegyezte 
Földeli Rózsi ka kisasszonyt Bánóczon.

— Restauráció a töketerebesi vasúti 
állomáson, .i tőketerebes—varaiméi helyi ér
dekű vasút menet rendjének beosztása folytán a va
sút utasai részben 2 — 3 óláig várakoznak a reg
geli vagy déli órákban a töketerebesi állomáson s 
ennek folytán helyénvaló lenne az állomáson vas 
úti vendéglőt létesíteni. Ugy értesülünk, az illető 
kés hatóság most foglalkozik a kérdéssel és még 
nem lett határozat hozva, vájjon az uj restauráció 
az italokon kívül csak hideg étkek kiszolgállatá 
sála szorítkozzék, avagy rendes vendéglő legyen.

— Tüzérségi lögyakorlalok. A kassai 
hadtest tiizéreznd egyik ütegosztálya 12 ágyúval 
e hó 29—31 én átvonulás közben a gálszécsi já 
rás több helyén vaktöltésekkel lőgyakorlatot tartott.

— Emeletes házak. Városunkban az eme 
letes házak száma lőre emelkedett. A folyó év- 

csak mikor már az ajtóban voltam, szólt utá
nam bágyadt hangon :

— Armand, ha éjfélre nem vagy itthon, 
tudni fogom, hogy ennek is vége.

(Jgyet se vetettem rá. A bundára kétezer 
frankot kaptam és egy órával később lázasan 
zakatoló agyvelővel ismét ott ültem a játék
asztalnál. Ötszáz frankot teltem. Elveszett. Az
tán a másik, a harmadik. Szinte öntudatlanul 
toliam magam elé az utolsó ötszáz frankot. 
Nyertem. Eszre se vettem, az egész ott maradt. 
Ismét nyertem s ismét. Az arany garmadával 
hevert előttem. Egyszer megszólalt mellettem 
valaki:

— De uram, hisz’ ez őrület! Ennyi pénzt 
egy sáncra kockáztatni. Vigyázzon, Fortuna is 
megunhat ennyi vakmerőséget.

Ijedten néztem körül s ugy láttam, hogv 
az egész játékterem engem bámul. Száz meg 
száz csillogó szem meredt rám. Aztán a pén
zemre vetettem egy pillantást, iszonyú sok le
hetett. Elakartam húzni, de valami őrület kény- 
szerilett rá, hogy otthagyjam.

A croupier rám nézeti, dacosan álltam a 
tekintetét, aztán halálos csendben szólt.

— Kién ne va plus!
Jéghideg futott végig a tagjaimon, a tor

ben 24 uj ház lett felépítve é» ezek közül három 
emeletet.

— Cigányok harca a csendőrökkel. 
(S.iját tudósítónktól.) Véres kimenetelű összetűzés 
zavarta meg hz elmúlt hétfőn Lask község esti 
nyugalmát. A község határán lakó cigányok meg 
támadták az ott cirkáló csendőröket, akik kény, 
telellek voltak fegyverüket használni. Három ci 
gány súlyos sebeket szenvedett és bizonyára el
megy' a kedvük az efféle kalandoktól. A szó szó 
ro. értelmében harc fejlődött ki a cigányok és a 
védekező csendőrök között, s el kell ismernünk, 
hogy csendőreink dicséretrcméltó nyugalommal és 
bátorsággal végeztek a vakmerő támadókkal. Rész
letes tudósitásuuk a következő : Augusztus 28 án 
este a Laskon őrjáratot tartó egyik csendőr figyel 
meztette a falu végén lakó cigányukat, hogy hagy 
janak fel az éktelen lármával és térjenek hajlé
kukba. A cigányok látszólag engedelmeskedtek, 
azonban este 9 órakor, mikor Czeylédy és Horosg 
csendőrök a kunyhó előtt elhaladtak, néhány cigány 
hatalmas kőzáporral fogadta őket. Egy kő Boross 
csendőrnek csákóját ütötte le, a következő pilla
natban pedig egy másik kö repii't a fejébe, ugy 
hogy nyomban elöntötte a vér. A csendőrök nem 
is tudlak hamarjában védekezni, mert a sűrű sö 
létségben 3 lépésnyire is alig lehetett látni. Ez. 
alatt három cigány Czeglédy őrsvezetőhöz rohant, 
megragadták és ütlegelni kezdték. Czeglédy azon
ban kiszabadította jobbját és kardjával az egyik 
támadójának karjára vágott, mi’’e ez elesett. A 
nagy zajra megnyílt a kunyhó ajtaja és egy egész 
cigánycsapet rohant elő kapával, ásóval f.lfegy 
verkezve, ugy' hogy most már 18 — 20 cigány ál
lott a két csendőrrel szemben. E pillanatban há
rom revolver lövés dördült el s a csendőrök hely
zete most már egyre válságosabbá vált. Ekkor 
Czeglédy őrsvezető tüzet vezényelt, mire Boross 
csendőr gyors egymásutánban háromszor elsütötte 
fegyverét. A lövések a sötétség dacára kitünően 
voltak irányítva és három cigány súlyosan találva 
elbukott. Nagy pánik támadt erre a cigányok kö
zött. Mintha a föld nyelte volna el őket, egyszerre 
eltűntek s csak a sebesültek maradtak a helyszí
nen. A csendőrség nyomban megadta nekik az első 
segélyt, Balogh Györgyöt pedig, a kin Czeglédy' 
kardja könnyű sebet ejtett, letartóztatták. Mihalyko 
János, Balog András és Tatár Anna cigányok láb
szárukon súlyosan megsebesültek, Mihalyko sebe 
életveszélyes. Mindhármat a nagymihályi kórházba 
szállították. Boross sebe nyolc tíz nap alatt be lóg 
gyógyulni. — Az esetnek természetesen a bíróság 
előtt is folytatása lesz s a vakmerő cigányok el
nyerik melló büntetésüket.

— Vj gözmosó-intizet. .Hattyú11 cim alatt 
legközelebb egy a mai kor igényeinek megfelelő 
nagy gözmosó intézet nyílik városunkban.

kom összeszorult és csak a zűrzavaros kiálto
zásra tértem ismét magamhoz.

— A bankot szétugrasztolták!
— Hallatlan!
— Ilyen szerencse!
Tehát nyertem. Kétszázezer frankkal tá

voztam a klubból. Künn sötét, felhős éjszaka 
volt. Örülni se tudtam a vagyonomnak, rohan
tam az állomásra. Fél óra múlva ott voltam a 
szállodában. Halkan mentem fel az első eme
letre, hogy meg ne ijesszem a feleségemet. Mi
csoda boldogság lesz ez, ismét gazdagok va
gyunk. Benyitottam. A lámpa félig le volt csa
varva, feleségem ott feküdi az ágyon tágranvilt 
meredt szemekkel, iszonyúan eltorzult arcvo
násokkal. Az óra éppen egyet ütőit.

Dorier melléből fájdalmas sóhaj tört fel.
— Mikor másnap reggel véletlenül a tü

körbe néztem, a hajam egyik fele hófehér volt. 
Nem untatom tovább. Kiváltottam a bundát és 
azóta ereklyeként őrzöm. Az a pénz szerencsét 
hozott. Amerikában milliókat szereztem vele; 
valami ellenállhatatlan érzés kényszerit reá, 
hogy azóta minden esztendőben vezekelni jár
jak ide.

llalíiHX Zslgmond.

Deák Jenő fogtechnikus feszit ninnleu a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek ei- 
tavolitasa es szájpadlás nélkül. Begi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
Készítek porcellanlömeseket, melyek ugy színben, mint erőben, teljesen a fogéhoz hasonlítanak.

: M ü terem: Nagymihály, Rákóczi-utcza. ~



— Stíl Agyi é» Diaifant miskolci gépgyá 
ro9 cég kitűnő borssjtóira, valnmiut legújabb „Vil
lám “ centrifugális bogyózó és zúzógépén* felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Kiemelendök különösen a cég 
által feltalált és készített „Kossuth", „Kincsem" s 
• Hegyalja* borsajtók, nemkülönben a nagy Uzeiuü 
préseléshez készített Rákóczy „kettős kosaru4 saj
tók, amelyeknél a régi világ fából készített prése 
genialisan egyesítve van a modern technika viv 
Hiányaival. A sajtó felső része acél, alsó része fa 
szerkezet. Ennélfogva a must s« hol sem érintkezik 
vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must szi 
ítél, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt se kell 
ossz* vagdalni, hanem kisebb darabokban könnyen 
ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 1902. évi 
egri és a pozsonyi 11. mezőgazdasági országos ki 
állításon a cég borsajtói első díjjal, aranyéremmel 
lettek kitüntetve. A cég ízléses árjegyzékét kivá 
natra minden érdeklődőnek megküldi.

— Az egéezaég előmoxditáea a Kalhrei
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 (kofein) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kezményekkel járhat. A Kalhreiner félő Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóllevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kalhreiner 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 hiány vzuának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kalhreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be 
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ termékei, 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 
bumaival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsén*, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" ciinii albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja inului és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy’ 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Öt lap havi egy koronáért. Szén 
zációs újítást léptetett életbe a „Kurucz Újság" 
cirnü fővárosi napilap. A Kurucz Újság, mely a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as párt ki 
lünöségi i Írják, június hó 1 tői naponkint 8 — 12 
oldal terjedelemben jelenik meg Szeredai L ó fő 
szerkesztő vezetése alatt. A Kurucz Újság előfize 
tési ára mindössze havi egy korona. Mind n elő 
fizető rendkívüli kedvezményekben részesül, ami 
nőket még napilap nem nyújtott. Az állandóan két 
érdek feszítő regényt közlő, kitünően szerkesztett 
Kurucz Újságon kívül megkapják a előfizetők 
minden bet vasárnapján a „Gyeim kvilágu cimii, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot ; min 
d< n hó 1 én és 15 én a „Mezőgazda" cirnü szak 
lapot; minden hó 10 én a „Budapesti Divat" cirnü 
magas színvonalú divatlapot és minden hó 20 án 
a „Sorsolási Ert> sítő* t, mely sorsjegyek és érték
papírok tulajdonaira nézve lesz megbecsülhetetlen 
tanácsadó. E külön m«•llrkletekkrl együtt a Kurucz 
Újság előfizetési ára egy hóra egy korona, m> ly 
össz« g legcélszerűbb'n poslautalványnyal küldhető 
be a kiadóhivatalhoz, Budapest, VI. 0 utca 12.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelős sserkesető: Dr. Kállai József.
Főmunkatárs: Aczél Dezső.

KiadoliivMtali művezető : Lindái JóiMf.

Hirdetések.
Mathiász József helybeli szölö- 

telepén naponként friss 

csemege szőlő 
=........... kapható. -------------

Van szerencsénk a nagyérdemű közönsé- ; 
get értesíteni, hogy Nagymihályon a Rakoczi-utca 
27. szám alatt

fehérnemű-varrodát 
nyitottunk. — A nagyérdemű közönség szives 
támogatását kérik

kiváló tisztelettel

Király Erzsi és Ilona,

Nagy-Muzsalyi 

csemege szőlő 
Módiin, Prekko, Muskatály. Passa- 
tuti és más legnemesebb fajok kaphatók: 

BALÁZS LAJOS 
fűszer és csemege kereskedésében Nagymihályon. 
Napokint friss szállítmány. — Postai meg
rendelések azonnal a legpontosabban eszkö
zöltetnek. — Helybeli megrendelések házhoz

■ szállíttatnak. -........... ;------

JRz iskolai tanévre 
teljes ellátásra elfogadok egy fiút, a ki né
metül is tanulhat. Cint e lap kiadóhivatalában.

1. rendit beregszászi szövetkezeti

I = csemege szőlő =
kilója kosarankint .72 fillérért, kilón kint ki
mérve ,>f> fillérért kapható 11 AU PT II. 
===== lakásán. =

Teljesen jő karban levő alig használt

kerékpárok
40. 50 és 60 koronáért eladatnak 
HAUPT H. üzletében Nagymihályon.

>

ONUSKA P. ANDOR
asztalos mester

Nagymihály, Rákóczy-utca 22. sz.
•

Van szerencséin a nagyérdemű kö
zönséget értesíteni, hogy Nagymihályon 
a Rákóczy-utca 22. szám alatt

asztalos-műhelyt
nyitottam. — Elvállalok minden e szak
mába vágó munkát. Különös specialitá
som : boltberendezés és jégszekrény
munkák. Kívánatra terveket díjtalanul 
készítek. — Magam a nagyérdemű kö
zönség h. pártfogásába ajánlva vagyok 

Tisztelettel

Onuska P. Andor
asztalos m.

Uzletmegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, hogy Nagynti- 
hályban a Marmorstein-félé házban 

fűszer-, csemege- és díszmű
áru üzletet nyitottam.
E téren szerzett sok évi tapaszta

lataim és jelenlegi összeköttetéseimnél 
fogva azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a t. vevőközönség minden igényei
nek megfelelhetek.

Midőn e körülményre b. figyelmét 
felhívom, előre is biztosíthatom, hogv 
pontos és jutányos kiszolgálás által is 
igyekezni fogok t. vevőközönségem meg
elégedését minden tekintetben kiérde
melni.

Kiváló tisztelettel
L^TCS

fu.zer-, csemege- és dt.zmu-aru kereskedő
NAGYMIHALY.

ISZÁKOSSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kave, thea, etel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
n világ inind'-n szóbeszéde a tar
tózkodásról, meri csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
(lesen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudla nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józan polgá
rok és ügyes üzletemberek lőttek.

Az intézet, mely a COZAI’OR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvel dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. sz.

Vágja ki ezen szelvényt 
és kiililje még ma a/, inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
mentesitendok).

COZA INSTITUTE
(Oept. 497.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.
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Jtornnk legnagyobb találmánya! J«hér 

izzófóngt előidéző

EXCELSIOR.
Ungmegyében.

Glaubersos. hideg, kenes sós viz Gyomor- és májbetegek 
— magyar Karlsbadja ■=

Nagyobb világosság és petróleum megtakarítás!!

Használati utasítás.
Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), hol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a 
lámpabél magába szívja és 10—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer oly világos, 
légszesz-izzófényhez 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.
jRra darabonként 20 fillér

Kapható:
G0LDSTEIN ADOLF üzletében 
*S NAGYMIHÁLYON J*

10 kr.

I

i

Fürdőidénv: május 15-töl szeptember 15-ig. 
E'őidény: május 15-töl Június hő 15 ig Utóidény: 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig.

30% árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyógymód biztos >egelyt nyújt gyomor- 
és bélbajoknál s alhaspangá^oknál, makacs szék 
rekodésektiél enyhén. ohb'la i hat, inájbajoknál, epe 
homok éi epekő vek r< oldó’ag hm VértódiilAsoknAI, 
szédülések, hüdések. gutaütési rohamoknál vérle- 
vonólag, fólszivólag hat. csuzos s k'ís vényes bán 
talmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakó 
dásokra az ízületekben, azok oldására és kiküszö 
bölésére hat. Kövérség, szivelhája»odás ellen, ezu 
korbetegséueknél. v< s> bajosoknál úgy a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadmányokat, daga
natokat. Ízület és c-ontbántalm lkat kedvezően ősz 
latja. (lörvélykóros daganatok, fekélyek ellen, moh 
és méh közötti izzadinánvok, hashártya izzadnia 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönf«-l« bb ma
kacs, idült borb fegsegek ellen bmiulatos gyorsan 
Ilit. — Vasúti állomás az Alföld és Pest felől pi 
vöknek Ungvar, H felvidék és illetve Kassa felöl 
jövökli k Nagymihály, honnan kény. Imes bérkocsi 
kon 1 és fél óra alatt elérhető.

Van szerencsém a n. é. közönség b. Indulná 
■Ára hozni, hogy helyben 10 év <’»(.< fennálló 

fényképészeti ••• 
• ••• műtermemet

I 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár i 
épületébe helyeztem át és azt a mai kor lég 
messzebbmenő igényeinek megfelelőm rendeztem 
be. — Műtermem részére sikerült egy elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkat 
mazAsa Által jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab 
bán, művészies kivitelben és legjutányosabban < sz I 
közölhetem.

Készítek fényei és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra ered* ti 
színekben ; tájkép, alkalmi- és társas-fel
vételek. aemi-email képek ékszerekbe, fény
képek üveg; es porcellánra. diapositivek 
a íegjutányosabban. Kívánatra árfelemelés nélkül 
házhoz is megyek.

Midőn azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a n. é. közönség b. bizalmával meg fog tisztelni, 
vagyok kiváló tisztelettel

Jlosenberg Jterman 
fényképész.

A viz otthon is sikerrel használható. Ara. egy 
nagy láda 40 üveggel 14 korona, egy kis láda 20 
üveggel 8 korona. A víz a vasuom Miállitáii ked 
vezményben részesül. —Megrendelések es tudako 
zódások : Szobrancz gyógyfürdő igazgatosaganak, 
Szobráncz gyógyfürdő cimzendok. l’.»ta s tnvinla 
Állomás helybeli. A birdo igazgotii orvosa dr. Russay 
Gábor Lajos. A fdrdöigazgatóság.

•••••••••••••••• 
•••••••••• A REKLÁM• •••••••••••••••• j
• Állandó, észszerű és ügyes reklámozás $
• minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- •
• latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető *
• eleme. — Hogyan, hol és mikor hír-•
• dethető a legsikeresebben, legjobban és *
• legolcsóbban, megtudható az •

1 általános tudósító |
• hirdetési osztályánál $

• tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő •
2 BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz. 2
• . . . •2 ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki- • 
2 ismeretességgel, pontossággal és olcsón • 
2 eszközölnek hirdetéseket és reklámokat • 
2 az összes budapesti, vidéki és külföldi la- • 
2 pókban és naptárakban. 2
• Költségvetések és tervezetek ingyen I 2

A »Pesti Naplón 
uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar 
---------------- Festőművészek
a czime az uj kindvánviínknnk, melyet 
lí»o5. évi karácsonyi ajándékul szántunk 
t előfizetőinknek. Ez uj jáiidckmüvünk 
noha folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albumá-nak, még
is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog
lalatja I' sz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. -- Eddigi karácsonyi ajátidé 
kaink is a magyar irodalmat és magyar 
művészetet szolgálták, nagyszabá-u » n.my 
értékű diszmiivek százezernyi példányaival 
terjesztve el a magyar költészet <•» festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remek 
müvek e díszes sorozatát folytatja most a 
JVsli Naplóu uj és minden eddigi aján 
dekát túlszárnyaló diszművel : a Modem 

Magyar Festöművészek-kel-
Ötven nagyszabású festményt szemeltünk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű mülapokon és 

gyönyörű, több színnyomású képekben. 
; Ezenkívül fogjuk mutatni e miiben
• jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát.
• Ezt az uj, páratlan diszii ajándékot meg
’ kapja karáe-onyra állandó előfizetőin kön 
’ kívül minden uj « bdizelő is, aki mostantól
• kezdve egy cvre megszakítás nélkül n 

l’< >ti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél és
’ negyedévi nkint, sőt havonta is eszközölhető. 
’ Előfizetési ár: egy évre 2S kor. félévre 14 
- kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. 
’ 40 I. MiUal vány számot szivesm küldünk.
; l iszt, lett. I : a Pesti Napló kiadóhivatala.

ICérj en 

egészen ingyen 
zomanezozott edeny képes árjegyzéket.

Próbarcndelmény 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 egv 
teljes zománcozott inosdókészlet, tnelv 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: Kohlt, edénygyári raktár, Budapest.

Egyszeri átsimitás

SCHICHT-
vagy

Kulcs -szappan

pótol

Kétszeri átsimitást közönséges szapannal.

Nyom. Laodesman B, köny vnyomdájábi

1901. temesvári kiállítás. I sö dij. arany 
érem. 1902. orsz gazdasági kiállítás 
♦-5 Pozsony. l-ső dij. arenyerem

1902. borászati kiállítás Eger I diszokl. 
es egy aranyérem

Rorsajtók
Legújabb Kossuth rendszerű 
es szerkezetű »Kincsem« 
»Hegyalja«, >Mabille« 
és »Acélorsós« a ma
gyar bortermelők leg
kedveltebb borsajtói.

Legújabb Rakoczy rendszerű 
kettős kosaru sajtók 

nagyüzemü préseléshez

Főelónye: A must sehol 
sem érintkezik vasreszekkel. 
Egyszerű kezelés ! Óriási 
erőkifejtés ! A törköly egy 
darabban és könnyen kive
hető! Egy ember áltál köny 

nyen kezelhető.

Möiülótés teflóiók. saíg

SzilággiésíDiskant gépgyára
| árjegyzék Ingyen | Jvtiskolczon. | Árjegyzék ingyen |

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb I


