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Az igazi iparpártolás.
A magyar ipar pártolásáról beszélnek 

mindenfelé az országban. Gyűléseken, hír
lapokban, magántársaságban mindenütt ar
ról folyik a szó, hogy milyen jó volna: ha 
Magyarországnak is volna ipara. Eddig is 
elég szó esett erről a témáról. Itt-ott fel is 
buzdultak, a magyar ipar azonban még most 
is csak kezdetleges állapotban van, mert az 
a pár ember, aki a mozgató szerepet ke
zébe vette, szegény emberek voltak, a nagy 
tőke mind kiment a külföldre és a külföldi 
gyáripar nagy produktuma, olcsóságával s 
általában a magyar iparos intelligenciája nem 
bírta sokáig a versenyt.

Mindezideig azért nem volt képes a 
magyar ipar fejlődésnek indulni. A vagyo
nos osztály pénzének külföldre való impor
tálása és a magyar iparos intelligenciája volt 
a mélyreható oka annak, hogy a magyar 
iparos nem tudott vagyonban terjeszkedni, 
gyárakat létesíteni. Ehhez a főbenjáró okok
hoz csatlakozott még az is, hogy a magyar 
középosztály vakon követte a mágr.ásosz- 
tályt, ki fiaiból jogászt, hivatalnokot nevelt 
s akinek mód adatott ahhoz, hogy fiainak 
földet, pénzt adjon, az egy sem engedte fiait 
iparpályára, hanem gazdának nevelte, ahol 
szenvedelmesen tombolt a kártya, az asz- 
szonyszenvedély, a lóversenyezés, a nagy

T A R C Z A.
A jó barát.

Irta: CSEHOV ANTAL.
A bájos Dóra, vagy amint az útlevélben 

szerepelt: Fedóra Usakofl', mikor kikerült a kór
házból, olyan helyzetben volt, aminőben azelőtt 
soha; nem volt lakása és nem volt egv kopekje 
sem. Már most mit csináljon?

Legelőször is a zálogházba ment, ahol tür
kiz gyűrűjét — egyetlen értékes holmiját — zá
logba lelte. Egy rubelt kapott rá . . . de mit ve
het egy rubelen? Nem kaphat érte se divatos 
jaquettet, se magas kalapot, se szép cipőt, e 
dolgok nélkül pedig szinte ugv érezte magát, 
mintha meztelenül járna. Azt képzelte, hogy 
nemcsak az emberek, hanem a lovak és kutyák 
is csak őt bámulják, s kinevetik a ruhájának 
az egyszerűsége miatt. Csak a ruhájára gondolt, 
inig az a kérdés, hogy hol fog aludni és mit 
fog enni, egyáltalán nem nyugtalanította.

Csak legalább egy jó baráttal találkozna ! 
gondolta magában. Pénzt kérnék tőle . . . És 
nem utasíthatna el, mert . . .

De nem találkozott egy jó baráttal, egy 
ismerős úrral sem. Nem lett volna nehéz rá
juk találni a Renaissanceban, de a Renaissan- 
ceba ilyen egyszerű ruhában nem engedik be.

Mit csináljon ?
Hosszas vonakodás után miután már bele

fáradt a sok járásba, ülésbe és töprengésbe, rá

úri passziónak sokszor észszerűden és in
dokolatlan költekezése.

Most, a válság ideje alatt megdöbbenve 
látta a nemzet, hogy mennyi hivatalnok je
lentkezett állás után. A hírlapok, maga a 
közvélemény mily erővel, mily dehoreszkáló 
szavakkal sietett megbélyegezni az embere
ket becsületérzésében és ha bár sokaknak 
számolnia kellett azzal, hogy a társaságok 
diszkvalifikálják őket, sokak nem meggyő
ződésből, nem hazafiságból, vagy azért vál
laltak szerepet, mert azt vélték, hogy ha
zájuknak szolgálatot tesznek, hanem azért 
vállalkoztak, mert diplomával a kezükben 
máskép nem tudtak érvényesülni.

Most, hogy vizsgákra készülnek fiaink, 
most, amikor újra megjelennek az iskolai 
évvégi értesítők és olvasni fogjuk az átlag 
emberek tanulmányainak vergődését, újból 
hangoztatnunk kell, hogy a magyar ipar fej
lődésében az fontos gátló akadály ■ hogy 
nálunk annyian a hivatalnoki pályára tüle
kednek. De mikor ezt konstatáljuk, eszünkbe 
jut az a momentum, mely szintén a válság
nak egy érdekes eszkö e volt s ez : a tuli
pán mozgalom. Nem , éressük a politikai 
okokat, mert azokkal nem is akarunk fog
lalkozni. Egy azonban bizonyos, hogy az 
ipari vállalatok felkarolására egy egész or
szág összetartó ereje szükséges s hogy ered
ményeket tudjon felmutatni, azt éppen a tu
lipán mozgalom mutatja.

szánta magát a legvégső eszközre, arra, hogy 
valamelyik jó barátját, valamelyik ismerősét 
meglátogatja és pénzt kér tőle. — De hát me
lyikhez menjen? Misához nem mehetek, mert 
megnősült ... A vöröshaju öreg meg egész nap 
hivatalban van. Eszébe jutott Finkel fogorvos, 
aki három hónappal ezelőtt karperecét ajándé
kozott neki és akinek egyszer a német klub
ban souper alatt egy pohár bort öntött a fe
jére. Mikor ez a Finkel eszébe jutott, Dóra na
gyon megörült.

— Bizonyosan kapok tőle valamit, csak 
otthon találjam — gondolta magában, mikor el
indult a fogorvoshoz, ha pedig nem ad semmit, 
akkor összetöröm a lámpáját . . .

Mikor a fogorvos lakásához közelebb ért, 
már készen volt a terve; nevetve haladt fel a 
lépcsőn, beront az orvos szobájába s huszonöt 
rubelt követel tőle. De mikor odaért és a csen
gőhöz akart nyúlni, egyszerre szétfoszlott a terve. 
Dóra hirtelen félni kezdett, sőt remegett is, a 
mi ezúttal először történt vele. Durva s szem
telen csak vidám társaságban szokott lenni, 
most azonban közönséges ruhában és egy kö
zönséges kéregető szerepében nagyon józannak 
és félénknek érezte magát. Szégyen és félelem 
fogta el.

— Talán már el is felejtett, — gondolta 
magában és nem merte megnyomni a csengőt. 
S hogy menjek be hozzá ilyen ruhában ? Olyan 
vagyok, mint valami koldus vagy szobaleány. 
Dóra megnyomta a csengőt ... Az ajtó mögül 
léptek zaját hallotta.
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s szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Az iparpártolás eszméjének állandónak 
kell lenni és hogy állandó maradjon, a tő
kepénzeseknek, a földes és mágnás uraknak 
ipari vállalatokat kell létesíteni, kiknek hegyi 
birtokain az ipari gyártáshoz szükséges ter
mészeti erők maguktól s ingyen kínálkoz
nak. Mihelyt az arisztokrácia azzal a való
ságos demokratikus szeretettel nézi az ipar
pártolás eszméjét, hogy iparpártolásával a 
hazának, polgártársainak tesz szolgálatokat, 
az ipar fellendül; fel pedig azért, mert az 
emberek megtalálják egymást, nem keres
nek ellentéteket egymásnak s nem is a meg- 
külömböztetések áldatlan harcainak szente
lik az időt, hanem megkedveltctik a mun
kát, a mágnás osztály is látva a munka ál
dásait, ipari vállalatainak szívesen adja a 
tőkét, mert annak kamatai jóval felül ha
ladják a föld jövedelmét.

Az önálló vámterület előkészítésével uj 
jövőt kell biztosítani az ország lakosságának. 
Fiaink kenyerét már most kell biztosítani: 
mert hihető, hogy az uj korszak uj alaku
lását jelenti az iparnak is.

Az lesz az igazi iparpártolás, ha az 
iparnak is ép. egészséges embert nevelünk. 
Ez a rendszer többet ér, mint a szónokló 
emberek rendszere, de azért a beszéd sem 
árt, mert mentői többet szólunk róla, annál 
jobban sietteti a cselekvést az idő. x.

— Itthon van a doktor ur? kérdezte.
Most már jobb szerette volna, ha a por

tás nem-mel válaszolt volna. Ehelyett azonban 
bebocsátotta az előszobába és levette válláról 
a köpenyét

A lépcső nagyszerű volt, sőt pompás, e 
fényűzésből azonban Dórának leginkább egy 
nagy tükör tűnt fel, amelyben egy elzüllött ala
kot látott, akin nem volt sem divatos jaquett, 
sem magas kalap. S különös, hogy most, ami
kor oly szerényen volt felöltözve, mint valami 
mosónő vagy varrónő megint nagyon szégvelte 
magát, nem volt benne semmi elszántság, semmi 
szemtelenség, sőt már nem is Dórának, hanem 
csak Fedóra Usakoffnak képzelte magát.

— Kérem — szólt a szobaleány, aki a fog
orvos szobájába bevezette, azonnal jön a dok
tor ur, tessék leülni. .

Dóra ledőlt egy puha karosszékbe.
— Egyszerűen azt mondom neki, hogy ad

jon kölcsön huszonöt rubelt — gondolta ma
gában. Ez nagyon tisztességes dolog, mert a 
fogorvos ismerősöm, jó barátom. Csak legalább 
kimenne ez a szobaleány. Az ő jelenlétében kü
lönös volna. Egyáltalában minek áll itt ez a 
leány? — Körülbelül öt perc múlva nyílt az 
ajtó'és bejött Finkel, egy nagy, kövérarcu, ki
dülledt szemű fekete zsidó. Az arca, a hasa, a 
tokája, mindene a jóllakottságra vallott és olyan 
visszataszító volt ... A Renaissanceban vagy a 
német klubban rendesen sokkal vidámabb volt; 
sokat költött a nőkre, szívesen tűrte a tréfáju
kat. Mikor például Dóra egy pohár bort öntött

10 koronát
takarít meg
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VEGYES HÍREK.
— Városi közgyűlés. Nagymihály vá

ros képviselőtestülete május hó 15-én d. u. 
3 órakor rendkívüli közgyűlést fog tartani. 
Tárgya e közgyűlésnek Barnai Andor és 
társainak indítványa Sulyovszky István kir. 
tanácsos díszpolgárrá megválasztatása iránt. 
A város ugyanis Sulyovszky érdemeit és 
iránta való ragaszkodását ekép is kívánja 
honorálni.

— Hivatalvlzsgátat. Fornszek Béla, a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszék elnöke, miként említet
tük, a múlt héten három napon át vizsgálta a kir. 
járásbíróság ügykezelését. A vizsgálat befejezése 
után az elnök elismerésének adott kifejezést a ta
pasztaltak fölött.

— Helyettesítés. A homonnai és szinnai já
rási ni. kir. állatorvosok szabadságideje alatt az ál
lategészségügy ellátásával ezen két járásban Gál- 
falvy János kir. állatorvos bízatott meg.

— UJ valóságos belső titkos tanácsos. 
Mint a fővárosi lapokban olvassuk. Gróf Andrássy 
Sándor, a homonnai kerület országgyűlési képvi
selője legközelebb valóságos belső titkos tanácsossá 
fog kineveztetni.

— A homonnai felsőkereskedelmi iskolá
hoz az 1906. év folyamán tartandó érettségi vizs
gálatok vezetésére a közoktatásügyi miniszter Jónás 
János pozsonyi nyug, felsőkereskedelmi igazgatót 
rendelte ki.

— Az önkéntes tűzoltó egyesület a viz- 
hordók töltését villamos erővel fogja ezentúl esz
közölni. Ez újítás rendkívüli fontossággal bir tűz 
esetén, amennyiben pár perc alatt az összes hor
dók megtölthetők. A L..hőre-parton a városi épü
let egyik pincéjében e célra az erőátviteli készülék 
be is rendeztetett már és a hordók a Laborc vi
zéből töltetnek. Hétfőn lett megejtve a próba-töltés, 
amely minden tekintetben igazolta az újítás gya
korlati oldalát és emellett meg kell rmlitenünk. hog\ 
az elektromos szivattyú által eszközlendő töltés alig 
kerül valamibe, négy hordó á 560 liter megtöltése 
mindössze 11 fillérbe jött. Ha meggondoljuk, hogy 
eddig karhatalommal kellett embereket fogdosni a 
hordók töltéséhez, úgy csak dicsérettel adózhatunk 
a parancsnokságnak az újítás behozataláért, gyak
ran az oltás a vízhiány miatt lehetetlenné vált, most 
ily eset pedig nem fog beállhatni. Eddigelé villa
mos motor Rónai Alajos és Landesman Vilmosnál 
dolgozik. Magánházakba is bevezetik, igy legköze
lebb Strömpl Gábor, Grosz Ignácz és Dr. Kállai 

a fejére, csak mosolygott és az ujjúval niegfe- I 
nvegette. Most azonban komor volt és álmos, 
és fontoskodott, mint valami hivatalfőnök.

— Mit parancsol ? kérdezte anélkül, hogy 
ránézett volna Dórára.

Dóra egv pillantást vetett a szobaleány 
komoly arcára, majd Finkel kövér alakjára, aki 
őt nyilván nem ismerte meg és elpirult.

— Mit parancsol? — szólt az orvos most 
már kissé idegesen.

— A ... a ... a fogam fáj. Dadogott Dóra.
— Aha, melyik foga? Hol?
Dórának eszébe jutott, hogv van egv od- 

vas foga.
— Itt lenn ... a jobb oldalon ... — da

dogott zavartan.
— Hm, hm .. . Nyissa ki a száját.
Finkel összeráncolta a homlokát és aztán 

elkezdte a beteg fogat nézegetni.
— Fáj ? — kérdezte és valami hegyes vas

sal elkezdett kotorászni a fogban.
— Igen — hazudozott Dóra. Ha emlékezne 

rám, gondolta magában, bizonyosan megismerne 
azonnal. De ez a szobaleány ugyan minek áll 
itt? — Finkel valami gőzgéppel belelujt a szá
jába és igy szólt:

— Nem tanácsolnám, hogy ezt a fogat ki- 
tömesse, mert úgy se sok hasznát vehetné már.

Miután még egy ideig kotorászott a fog
ban és dohányos ujjaival megtapogatta Dóra 
Ínyét, visszafojtotta a lélegzetét és valami hi
deget dugott Dórának a szájába.

Dóra hirtelen rettenetes fájdalmat érzett, 
fölkiáltott s belekapaszkodott a Finkel karjába.

Józsefnél, Hercz Adolf szikvizgyárában és lapunk 
kiadóhivatalában szintén villamos erőátvitel lesz be
vezetve.

— Talált csontvázak. Vinnán Grosz Ignácz 
szőllöjének rigolirozása közben a szőllőhegy tetején 
a munkások nagyobb mennyiségű emberi csont
vázakra. ezek között 8 úgyszólván ép koponyára 
akadtak. .Meg nem magyarázható, mikép kerültek 
a hegy tetejére e csontvázak, temetkezni ily magas
laton. pláne közös sírban nem volt soha szokás és 
rejtélyes az egész dolog. A munkások egy része 
annyira megijedt a lelettől, hogy azonnal abba
hagyták a munkát.

Országos vásár. Butkán e hó 23-án fog 
megtartatni a szokásos országos vásár. A butkaiak 
büszkék e vásárra, ez adja meg a helységnek a 
városi jelleget.

Tanítói köri gyűlés. A Zemplén várme
gyei ált. Tanítóegyesület Felső-Köre évi körigyülését 
Töketerebesen pünkösd másodnapján tartja meg.

— Kovács műhely engedélyezését kérte Be
lősz János újonnan épülő Kossuth Lajos-utcai há
zának utcai frontjára. Az építési bizottság egész he
lyesen cselekedett, amidőn az engedély megadását 
nem javasolta, a Kossuth-utca az egyetlen hely a 
merre közönségünk sétálni szokott és csak nem 
tűrhető, hogy most egy utcai kovács műhely léte
süljön a főutcán. Eleget tűrtünk eddig és nem va
gyunk hajlandók elnézni, hogy főutcánk járdáján 
lovakat vasaljanak. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy a szolgabirói hivatal magáévá teszi az épí
tési bizottság javaslatát.

„Arany Bika“ szálloda lesz a neve a 
Strömpl-file uj szállónak, amely október elsején 
megnyílik. Az épület már teljesen kész, most a belső 
munkálatokat végzik. Főutcánknak díszére fog válni 
az uj szálloda.

Rablótámadás. Sátoraljaújhelyben május 
hó 4-én egv eddig ismeretlen egyén este 9 órakor 
Pilisy László árvaszéki ülnök lakásán kopogtatott. 
I’ilisy ép otthon nem lévén — amit a tolvaj tud
hatott — I’ilisyné nyitotta az ajtót. Az ismeretlen 
hirtelen az előszobában termett, azt magára zárta 
és annyira mellbe lökte a lakásán egyedül volt uri- 
nöt, hogy az elájult, a merész betörő ezalatt több 
értékes tárgyat összeszedett és távozott. Csakhamar 
hazajött I’ilisy László, s a felesége, aki ezalatt ma
gához tért, értesítette őt a történtekről. Az ülnök 
nyomban értesítette a rendőrséget az esetről, meg 
is indult a nyomozás, eddigelé azonban eredmény
telenül.

Eljegyzés. Gintel Vilmos kisvárdai ék
szerész eljegyezte Hónig Antónia kisasszonyt. Hó
nig Hermán helybeli vendéglős leányát.

Nem baj, nem baj, — mormogott az 
orvos. Ugyan ne legyen ilyen ijedős. Ennek a 
fognak úgy sem vehette volna már hasznát.

S dohányos ujjai között ott volt az odvas 
fog, meg is mutatta Dórának. A szobaleány egy 
csészét tartott eléje.

— Otthon hideg vízzel öblögesse a szá
ját, szólt Finkel. akkor majd eláll a vérzés. S 
meglátszott a fogorvoson, hogy várja, hogy men
jen már a látogatója s hagyja őt békén.

— Adieu, szolt Dóra és az ajtó felé indult.
— Hm! és a munkámat ki fogja megfi

zetni ? — szólt Fiukéi mosolyogva.
— Ah, igen, majd elfelejtettem.
Dóra nagyon elpirult és odaadta azt a ru

belt, melyet a türkiz-gyűrűjére kapott.
Mikor kiért az utcára, még jobban szé

gyellő magát, mint eddig; de most már nem 
a szegénysége miatt; nem is gondolt arra, hogy 
nincs magas kalapja, divatos jaqueltje s szép 
cipője. Mikor az utcán véreset köpött, minden 
vörös folt az ő életéről beszélt, az ő rossz és 
nehéz életéről, azokról a keserűségekről, ame
lyeket eddig szenvedett s amelyekben holnap, 
egy hét, egy év múlva, sőt egész éleiében min
dig része lesz.

Oh, milyen borzasztó élet ez, oh Istenem, 
mily borzasztó ezl

Külömbcn már vasárnap ott volt a He- 
naissanceban és táncolt. Óriási vörös kalapja 
volt, divatos jaquetje és szép cipője. S egy fia
tal kereskedővel vacsoráit, aki aznap jött Ka
zánból ... Fordította : Marco Aurelio.

— Téglahiány. Az építkezés a téglahiány 
miatt teljesen megakadt, az uradalmi téglagyárban 
a múlt évi készlet elfogyott és uj tégla csak e hó 
végén lesz. Mindezekből azt látjuk, hogy a nagy
mihályi téglagyár nem képes a város s vidék tégla
szükségletét ellátni.

— Nagy tűz Homonnán. Hétfőn virra
dóra, éjfél után 3 órakor Kiéin Dávid és 
Fia homonnai nagykereskedő cég vas- és 
vegyesáru üzlete kigyulladt és rövid néhány 
perc alatt lángokban állottak a szomszédos 
házak és köztük a kir. adóhivatal épülete 
is. Dacára a tűzoltóság nagy munkájának, 
a tűz 12 házat hamvasztott el. Vagy 40 
család lett hajléktalanná, akik a kertekben, 
vagy az utcákon tanyáznak. Az épületek 
bizositva voltak, de sok embernek veszett 
oda az ingósága. Kiéin Dávid és Fia cég
nek óriási kára van, az összes áruk mind 
odaégtek. Hogy ennyi ház éghetett el, ez 
a város szerencsétlen építkezésének tulajdo
nítható, amennyiben roppant szűk udvarok 
választják el egymástól a házakat. A ható
ság már intézkedett, hogy a leégett házak 
csak bádog, eternit vagy cseréptetővel épít
tethessenek fel.

— Cirkusz Varieté. Millner Vilmos lovarda
igazgató társulatával egy hét óta városunkban van 
és a Deák-téren felállított arénában tartja előadá
sait, amelyeket csténkint szép közönség látogat.

— Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy kü
lönösen a mezei munkáknál, az őket kínzó szom
júság ellen mitévők legyenek, akkor én azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasómnak 
ajánlani fogok ; — ők azt kibróbálták és ezen jó 
tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, hogy 
ezen soraim sok olvasója, ha csak szellemben is, 
ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próba által sze
mélyesen meggyőzödnek. Vegyen, — úgy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka
nál, körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
iékkal, ami felesége konyhájában bizonyára meg
lesz, 5 percig jól felforralni, azután a főzetet állítsa 
félre és hagyja kihűlni, (Ízlés szerint egy kevés cuk
rot is tehet hozzá) azután palackban vagy kulacs
ban vigye magával a mezőre. Legjobban tenné, ha 
a palackot azután egy árnyékos helyen a földbe 
ásná, mivel az ital akkor hűs friss marad. Ha az
után szomjas, akkor igyék ezen Franck-fözetböl 
egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, hogy szom
júsága milyen hosszú időre csillapítva marad. — 
A „Fratick" tehát nemcsak a legjobb kávé-pótlék, 
mert hiszen ilyennek általánosan el van ismerve, 
hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

A sorozás. Amint az uj képviselőház az 
ujoncjutalékot megszavazza, a hadügyi kormány 
elrendeli nyomban a sorozásokat, amelyek junius 
15-én kezdődnek és julius 20-án nyernek befeje
zést. A besorozott legénységnek szolgálattételre 
legalkalmasabb anyagát azonnal berendelik tény
leges szolgálattételre. A mostani sorozás alkalmá
val négy évfolyam hadkötelesei kerülnek sor alá 
és pedig 1882.. 1883., 1884. és 1885-ben született 
hadkötelesek. Sok gondot okoz a katonai hatósá
goknak az, hogy mi történjék az 1882-ben szüle
tett hadkötelesekkel, akik már tavaly betöltötték a 
harmadik korosztályt, de az ex-lex miatt nem vol
tak sorozhatok? Értesülésünk szerint a hadügyi 
kormány a nyolcvanketteseket csak kisebb arány
ban fogja besorozni, de ezeket is kivétel nélkül a 
póttartalékba osztja be.

Döntés előtt. Mai számunk Dörge Köz
lönyének egy külön kiadását tartalmazza. Tisztelt 
olvasóinknak ajánljuk sorsjegyeiket ezen a szeren
csétől különösen kedvelt bankházban beszerezni, 
mely központját május 1-én a Kossuth Lajos-utca 
4. szám alá helyezte át. — Egész Budapest ott 
vásárolja sorsjegyét, mert az ismert közmondás 
„Uj házban uj szerencse.” Általános a vélemény, 
hogy a 18-ik sorsjáték nagy nyereményei a Dörge 
Frigyes bankház t. vevőinek jut osztályrészül. Csak 
a ki azonnal rendel, számíthat még egy Dörge-féle 
szerencse szám megkaphatására.



— Aki egészségét fen tartani akarja, legyen 
elővigyázatos mindennapi élvezet cikkeinek meg 
választásában. Ezek között első helyet foglal a 
bab- vagy gyarmalkávé, mely azonban ideg-, szív 
éa gyomorbetegeknek nagyon ártalmas. Azért ezt 
mindég csak pótlékkal dúsan kellene inni. Ilyen 
nek kitűnőnek bizonyult a hazai maláta. Az ismert 
Kathreiner cég az ő általánosan elterjedt és ked 
veit Kneipp maláta kávéjához csakis a legjobb 
malátát használja fel, melynek azonkívül még egy 
sajátos eljárás utján oly kimondott gyarmat kávé 
izt kölcsönöz, hogy őzt a malátakávét tényleg mint 
a legizletesebb pótlékot, nemkülönben mint egye 
diili pótlást a gyarmatkávé helyébe lehet ajánlani. 
Elsőrangú szaktekintélyek megvizsgálták és ki pró 
hálták a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét, s 
kitűnő véleményt adtak róla. Legutóbb XIII. Leó 
pápa ismert udvari orvosa, Lapponi dr. igy irta : 
„Az ön ismert hírnevű Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávéja mind azon főtulajdonságokkal bir, 
melyeket ínyencek és orvosok a gyarmatkávénak 
egy jó pótlékától megkívánhatnak. Hozzá teszem, 
hogy az ön malátakávéjának használata közöttünk 
mindinkább elterjed.u Bár mindediltt ez az esel 
forogna fenn, s minden gondos háziasszony csa
ládja üdvére az egészséges, jóízű Kathreinert hasz
nálná fel naponta. bevásárlásnál azonban nem 
csak egyszerűen maláta kávét kell kérni, hanem 
a Kathreiner név is különösen hangsúlyo
zandó, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
valódi Kathreiner féle Kneipp maláta kávé a zárt 
eredeti csomagokban szolgáltassék ki.

— Aki kakaót szeret inni, az tegyen kísér
letet a Hoff János-féle Kandói Kakaóval. Ez lég 
kevesebb zsiradékot tartalmaz valamennyi kakaó
faj között s könnyen emészthető. Kitűnő íze mel
lett, maláta tartalma miatt, igen tápláló s a lég 
gyeugébb szervezetre is jótékony hatású. Rendkí
vül olc<ó ára használatát minden háztartásban lo 
hetévé uszí.

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

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
KiMcIóhÍTHtali művezető : Lándal József.

NYILT-TER.
(Ezen rovxt alatt kö/.löttekért nem vállal felelősséget a szerk.)

XTjrila.tlcoza.t.
Alulírottak, mint akik a legutóbbi képviselő

választás alkalmával a függetlenségi és 48-as párt 
jelöltje érdekében fejtettünk ki tevékenységet, ezen
nel kinyilatkoztatjuk, hogy azon plakát tartalmával, 
mely a függetlenségi és 48-as párt cime alatt, vá
rosunknak érdemekben gazdag volt polgára, Nagy
ságos Sulyovszky István kir. tanácsos ur ellen tá
madt, semmi tekintetben nem értünk egyet, a pla
kát mely nem politikai célzatú volt, de meg nem 
engedett eszközökkel személyeskedésbe ment át, ve
lünk semmi tekintetben közölve nem lett, miért is 
azt úgy tartalma, mint irmodoráért elitéljük, szer
zőjével semmi tekintetben nem azonosítjuk magun
kat, mert Nagyságos Sulyovszky István ur iránt, 
kinek érdemei örökbecsüek, tántoríthatatlan ragasz
kodással s igaz tisztelettel viseltetünk, s ha a pla
kát tartalmát szerzője velünk közölte volna, annak 
megjelenése ellen tiltakoztunk volna.

Nagymihály, 1906. 
Hoszpodár Balázs 
Bendy János 
Bortner Márkusz 
Seszták Károly 
Ivanyiczky Gyula 
Kiss Lajos

május hó 9-én.
Fetterik János ifj. 
Rutzky Árpád 
Frimmer György 
Zsettvay Sándor ifj.
I.ánczos  István
Janócsik János

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogg Jíaggmihálgban 
Jlndrássg ÍDénes-utcza 20. szám alatt

építési irodát
nyitottam. — Elvállalok az építési szak
mába vágó mindennemű munkát, terveket, 
költségvetéseket a legpontosabb kivitelben.

Szives pártfogást kérve, maradok 

kiváló tisztelettel

Gyulay Lajos
oki. építész.

Hirdetések.
Meghívás.

A lasztoméri fogy, szövetkezet 
1906. május 12-én délután 3 órakor 

évi rendes közgyűlését 
tartja, mslyrc a tagrik az alapszabályok 23 ik § a 

értelmében ezennel meghivatnuk.

Napirend :
1. A múlt évi eredményről szóló jelentések 

tárgyalása.
2. A zárszámadások megvizsgálása és a fel- 

inentvény megadása.
3. A mérleg megállapítása.
4. A tisz'a jövedelemről szóló jelentés, 
ö. A jegyző megválasztása.
6. Netalán i indítványok.
Lasztomér, 1906. május 10.

Az igazgatóság.
tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járási.Íróság, mint telek 

könyvi hatóság ezennel közhírré leszi, hogy.özv. 
Vojtkó Györgyné végrehajtatónak Lyitun Mihály 
né s társai végrehajlást szenvedő elleni 100 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási iigvében 
a nagymihályi kir. jbiróság területén lévő, a sztárai 
573. sz. tjkvbeii A^1190. 1203. hrszálú alatt fel 
vett s B. 3—5 sorszámok alatt Lyitun Mihályné, 
Sztaruch Anna, Sztaruch János és kk. Sztaruch 
Erzsébet nevén álló valamint 6. 7. 8. 9. 10. 12 — 
14 sorszámok alatt kk. Sztaruch Mária. Sztaruch 
Mihály és neje Kobulnyiczki Mária, Sztaruch Já 
nos és neje Helej Anna, Sztarueh Zsuzsámul, Tir
pák Jánosné, kk. Sztarueh Mihály, kk. Sztaruch 
János nevén álló jutalékokra a végr. törv. 156. § a 
alapján 54 korona és a sztárai 745 sz. tjkvben 
AX124 lirsz. alatt felvett s II 2—I sorszám alatt 
Lyitun Mihályné Sztarueh Anna, Sztarueh János 
és kk. Sztarueh Erzsébet végrehajtást sz. nvedők 
nevén álló, továbbá a li 4 — 11 sszátnok alatt kk. 
Sztarueh Mária. Sztarueh Mihály és neje Köbül 
nyiczki Mária, Sztaruch János és neje Bolej Anna 
kk. Sztarueh Mihály és kk. Sztarueh János nevén 
álló illetőségekre a végr. törvény 156. § a alapján 
7111 koronában ezennel megállapított kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlanok, az 1906. évi május hó 17-ik 
napján délelőtt 9 órakor Sztár*  község bi 
rójanak házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 5 K 4o f és 
71 K 90 f készpénzt), vagy az 1881. LX i ez. 42 £ 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov 

1 en 3333. sz. a. kelt igniin. rendelet 8. £ ában ki 
jelölt óvadékképes éitékpapirban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. érlel 
inebeti a bánatpénznek a bíróságnál előh-ges elhe 
lyezéseröl kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1906. tnárczius ó én, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró. 

keTluH 
legkitűnőbb mázoló-szer ---------

puha padló számára. 

Keil-fele viaszkenöcs kémény padló számára. 
Keil-fé,e fehér ..Glasur*  fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fele szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

GrXj-CTCEZ IvtTÓie czégnél
■ Nagymihályon. - -------  ■

1Szobráncz ...... 
................gyógyfürdő 
Ungmegyében. Glaubersós, hideg kénes sós víz. 
Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.

Fürdőévad : májún 15-től sxepteinber 15-ig. Élői.lény : 
május 15-től juniua 15-ig. L’tóidény : augusztus 15-t."| sx«p- 
tvinhvr 15-ig 3"% árengedmény uyel a lakásoknál.

Ezen * maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivó
gyógymód bizton segélyt nyújt gyomor- é< bolhájuknál a al- 
hasi pangásoknál, makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag 
hat. Vértódulásoknál szédülések, hüdések, gutadtéai rohamok
nál vérlevonólag, felszívó lag hat, csuz is köszvényes bánta I- 
ínaknál e kór okozta erjedési termékekre, lerakódásokra ax 
Ízületekben azok oldására és kiküszöböléséi**  hat Kövérség, 
szivei hájasodas ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a cukor- s fehérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izü
leti és esontbántalmakxt, csont-ssút kedvezően oszlatja. Gör- 
vélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh és méh közötti iz
zad Hiányok, hashártya-izzadinányok felszívódását elősegíti, a 
legkülönfélébb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos 
gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek 
Ungvár, a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagymi
hály, honnan kényelmes bérkocsikon 1’/• óra *l*tt  elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ára 1 nagy láda 
4<> üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel 8 korona. A víz 
a vasúton szállítási kedvezmény ben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : ..Szobráncz gyógy*  
fürdő igazgatósagának Szobráncz gyógyfürdő*  czimzendok. 
Posta és távirdaállomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos A fürdő igazgatósága.

Teld Henrik 
SZOBA- és CZI. FESTŐ ---------

NAGYMIHÁUY, Kossuth bajos uteza.

Yan szerencsém Jíaggmihálg és vidéke 
n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, hogg 
Jíagymihálgon, mint 

szoba- és czimfestő 
magamat önállósítottam. Elvállalok minden 
e szakmába vágó munkákat, u. m.: szobá
én czim festést, tapétázást, ajtó- és 
ablakmázolást, evezést, fényezést 
és aranyozást a legmodernebb kivitel
ben jutányos árak mellett.

JYlidön még a n. é. közönséget pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásomról előre is 
biztositom, kérem szives pártfogásukat.

Xiváló tisztelettel

Féld Henrik.

Bor eladás.
Saját termésű VINNAI BORAIMAT lite
renként 40 kr.-jával, s 1901. évi ASSZÚ 
GYÓGYBOROMAT félliterenként 2 frt 50 
krajcárjával árusitom.

WIDDEH BÉLA.



A nyári idény beálltával t. vevőim szives 
tudomására hozom, hogy üzletemben ál
landóan mindennemű gc ásványvíz

JCÜJT behütve
kapható a rendes árak mellett.

Naponta friss ■■■■■ 

kőbányai üvegsör. 
balAzs LAJOS 

fűszer- és csemege-üzlete Nagymihályon.

Legfinomabb a maga nemében a

„CERES“ étel-zsír
(kókuszdiókból).

Tészta-, pecsenye-siitéshez és főzéshez a 
= legjobb. ■ =

Schicht György 
„CEFtES“ 

tápszer mii vek osztálya 

AUSSIG Em.

Üzlet megnagyobbitás

STEINDLER ETELKA
__úri- és női-divatáruháza Nagymihály. -------------

A főváros mintájára berendezett divatéletében elő
állított munkák és dús választékú raktára folytán a leg
kényesebb ízlésnek is képes megfelelni, úgy hogy ma már 
bármely nagyvárosi czéggel bizvást felveheti a versenyt.

FIGYELEMRE MÉLTÓ! Eredeti modellek angol és 
párisi női kalapokban és sportsapkákban, női fehérnemiiek, 
jouponok, kötények, zsebkendők, újszülött kelengyék, se- 
lyemdiszek, csipkék, gouvre fodrok, övék, ridieiilök, női 
gallérok, nyakkendő újdonságok, még eddig nem létezett 
választékban. — Valódi amerikai fűzök, pécsi keztyii kü
lönlegességek dús választékban, állandó nagy raktár férfi- 
fehérnemüekben és pipereczikkekben. — Minden vevő, aki 
10 korona bevásárlást eszközöl, ingyen kap egy művé
sziesen kidolgozott arczkép nagyítást.

Szives támogatásért esd
STEINDLER ETELKA divatáruháza Nagymihály.

■I---------------------- r------------ 1.
EICHENBAUM LIPÓT
- - bittoe-AettizAza --------

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház )

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth l.ajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget van 
szerencsém tisztelettel meghívni 

butorraktáraim
szives megtekintésére, a hol is hazai és iáját gyártmányú 
barokk, ó-német, eeceseiói és egyéb másnemű stiiszerü bú
torok a legkényesebb ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésteljes kivitelben — réazletflzetéere ii — kaphatók.

Raktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő iztésteljes áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

■I
JButor renoválások gyorsan és pontosan aszközöltótnek.

I Ti

L

f

JELEKKOR LEüJOBBTETOrEDtdl AnTAü’

PALA

• ••
MAGYARORSZAGI KÖZPONT
ETERNIT MŰVEK 

'HATSCHEK LAJOS 
i BUDAPEST. ANDRÁSSY-ÚT33.

■z

Elárusító hely:

BrUgler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budnpeat. Vaoxl-lcörut 68,

által ■ logjutlnyosabb Arak mellett ajAnltatnak:

egyéb gazdasági gépek.

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

tieztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyUjtök, boronák, sorvetőgópek, Plánét jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

aozél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Lamleaman B. könyvnyomdájában
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DORGE KÖZLÖNYE
¥ííí ELŐFIZETÉSI ARAK 

Egész sorsjegy 
Fél . .
Negyed , 
Nyo.cad .

12 k.
6 k
3 k. 

150 k.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

DÖRGE FRIGYES. I
 Szerkesztőség és kiadóhivatala

BUDAPEST. ZOLTAN-UTCZA 16 SZ.
Kiadóiul*  jdonos :

| DORGE FRIGYES BANKHAZA.

beszél az osztálysorsjáték rendkívüli nyerési esélyeiről és köz
beszéd tárgyát képezi az a páratlan fényes eredmény, a 
melyet a nálunk vásárolt sorsjegyek elértek. Egyik főnyere
mény a másik után jutott a mi üzletfeleinknek és milliókra 
rúg az az összeg, amelyet a nálunk vett sorsjegyek után 
elért nyeremények fejében kifizethettünk. Hogy rnilwn meg
lepő, szinte szenzácziős szerencsével játszanak a

Játékterv a 18-ik sorsjátékhoz
125,000 s< írsjegy 62,500 nyeremény.

Minden második sorsjegy nv»e. — Legnagyobb nyeremény esetleg

1 000 000
Dörge bankház

által eladott sorsjegyek, mi sein bizonyítja jobban, minthogy 
eddig nem kevesebb mint

r
Egy millió korona*

Első osztály. 
Betét 12 korona.

Húzás:
1006. M . 23.

Nyerem. Korona
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nagy nyereményt mutathat fel. köztük
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!0. 50( 5000 
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115.100 1 1 500
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(. 3041)00

Második osztály
Betét 20 korona. 

Húsáé 
1WW. Jun. 2". é-21.
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. 5co I 0000 

130. 39000
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Harmadik osztály.
Betét 32 korona.

Hutás:
iWW.Jul.17.JH.es tv.

Nntrer .
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Korona

80000
30000 
25000
20000
I 5000 

(40000 
«. 30001 8000

20000
15.1000 1 5000 
i.c. só ■ 67500

692250 
1022750

iézl
ne tartoznék On is azon szerencsések közé, akik egy nálunk 
vásárolt sorsjegy révén gondtalan élethez jutnak, ami után 
minden ember annyira vágyakozik.

Csak igazán kevés koczkázattal 
sorsjáték húzásán.

Ne habozzék és ne mulassza el
oly könnyen elérhető.

A legegyszerűbb, leggyorsabb és 
megrendelés postautalványon történik.

Sorsjegyrendelések következőképen czimzendök:

vehet részt a 18-ik

a szerencsét, amely

legolcsóbb sorsjegy

miEFIllIES
Budapest, Zoltán-utcia 16.

SORSJEGYÁRAK
m aliö oéiUlyhoz:

Negyed 3 korosa. 
Nyolosad l*|«  korona.

Egész 12 korona. 
Fél 6 korona.

Hatodik osztály.

Betét 24 korona.
HuzAs: 1V06. Sztpt. 2M61 Octóber 23-ig.

Legnagyobb nyeremény szerencsés 
esetben

1.000.000

Ötödik osztály.
Belét 32 korona.

Negyedik osztály 
Betét 40 korona.

Husas 1‘lt Aug 13., 14. és 16. Hutás : IVOt. Ssept. és

Nyeremény Korona Nyeremény Korona

1 á 90000 1 á 100000
1 40000 1 , 40000
1 25000 1 25000
1 20000 1 20000
1 15000 1 1 5000
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.ooo 1 8000 6 . ■.(híd 18000

10 . jooo 20000 10 . 2O0(i 20000
15 . lnlKI 1 5000 lő . looo 1 5000
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.325 . 170 905250 4825 , .'no 965000

’.mhi Mtitn. 1255750 .'.ooonerea. 1325500

Egy millió korona.
I joulom 600000 600000
- Ilyet 406000 400000
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Sorsjegyrendelésekrefelhassnilanilá. — Tessék kirágni.
SZIVES FIGYELMÉBE!

.4 legegyszerűbb, leggyorsabb 
és legolrsóbb i eadeléei mód a 
postanlalrdny. melynek szelvé
nyén a kiránt eortjeggmennyi- 
N 7

tpld. *l 4» *!•»  1!|» 
re a pontos ét olvasható étim 
kiírandó.

Potlanlalványdij :
20 koronáig ... 10 fillér
100 koronáig__ . . -0 „

Siirgónyctim
I ürge Bttdapett.

lettél, levelezőlap ét potfaidal- 
l íinycrim ;

Dörge Frigyet bankháza
Budapest.

V, Zoltán utcza 16

nfinar miavrc bankházának,DÜHÜL tHlüiLo Bim zoitu-ittu ».
Eztnnel rendelek:

I
Kuée: sorsjegyet Ktí.— Negyed sorsjegyet K J.—

EL . Fél . Á é — ........ Nyokead . K 150

a 18-ik sorsjáték első osstályáhos a hivatalos tervvel.
Ai ö.ueget ....... korona............ fillért

egyidejűleg yo^taulalrdnyon küldöm. | 
utánvételezm kérem. r .

A hivatalos niiereméngjegyték nekem a hutát nMm 
azonnal szállítandó.

pontos is olvasható étim :

Ntv----------—---------- ----------------------------------
Lakhely ------------------------ -— — ■■■

Utolsó posta-------------------- ••'
Megye...............  - ......

I
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Az uj tőzsdepalota.

Táreza.

Fortuna a földön.
Az Olympuson kifogytuk a szórakozásból. 

A millió esztendők során volt idejük az iste
neknek a régi mulatságokat megunni s most uj 
örömökre vágyódtak, de különösen az élel
mes Mercur, aki a vasár- és ünnepnapok kivé
telével mindig azzal az ürügvgyel hagyhatja 
el az Oiympust, hogy le kell szálíania a tőidre, 
mert dolga van a tőzsdén. Jupiter mindig el
hiszi ezt neki.

Egy napon Fortuna audiencziára jelentke
zett Jupiternél és igy szólt hozzá:

— Hatalmas Jupiter, nagy az emberek 
nyomora, engedd meg. hogy enyhítsem. Sokak 
előtt vagyok még ismeretlen!

Ez a hathatós ok meggyőzte Jupitert és 
egy heti szabadságot szavazott meg a Szerencse 
Istenasszonyának.

Késő délután indultak útnak Mercurrai és 
már alkouyodott. amikor Budapestre jutottak 
és egy rengeteg épület csarnokában állapodtak 
meg.

— A budapesti börzén vagyunk — szólt 
Mercur. — Sietek elintézni a dolgaimat, ké
sőbb újra találkozunk. — Ezzel eltávozott.

A következő pillanatban egy egész sereg 
kiváncsi ember csoportosult az elragadóan szép 
Fortuna előtt. Rémülve igyekezett megmene
külni a bámulók elöl, amidőn eléje toppan egy 
kiszór kalpagos. csizmás ember, akinek kard ló
gott az oldalán és durván igy kiáltott rá:

— Tgyüh az argyélusát! Ne csoportosul
jon ' Miféle nöszemély maga? Igazolja magát!

Az Olympuson ugylátszik, nem ismerik a 
rendőrt intézményt, mert Fortuna még jobban 
megrémült a rend éber őrének durva hangjától 
és menekülni igyekezett a kiváncsi üldözői 
elöl. A Zoltán-utcza Ifi számú ház első eme
let*  ki volt világítva, ide menekült tehát az 

Istennő. Gyorsan kinyitotta az ajtót, besietett 
a főnöki irodába és igy kiáltott:

— Kérem, uraim, nyújtsanak oltalmat! 
Idegen vagyok és érthetetlen okból üldöznek ! 
Kérem, mentsenek meg!

Dörge ur — Fortuna ugyanis ennek az 
urnák a bankházában volt — udvariasan szé
ket kínált a szép vendégnek és igyekezett őt 
megnyugtatni. Pár perez múlva Fortuna már 
egészen megnyugodott, mindinkább otthoniasab- 
ban érezte magát, sőt Dörge ur nagy álmélko- 
dására. kaczéran igy szólt hozzá:

— Hátha még tudná, hogy ki vagyok!
— Kihez van szerencsém ? — kérdezte 

a bankár.
— A Szerencséhez!

És Fortuna rövid szavakkal elmondta 
furcsa kalandját. Elbeszélte, hogy csak azért 
jött a földre, hogy segítse az embereket. Dörge 
ur. akit rendkívüli módon kezdett ez a kaland 
érdekelni, az ő szokott szeretetreméltóságával 
szólt:

— Hiszen a mi hivatásunk teljesen 
ugyanaz. Az én életczélom is az. hogy sze
rencsésekké tegyem az embereket. És dicsek
vés nélkül mondhatom, hogy ez meglehetősen 
sikerül is. Az utóbbi években sok millió koronát 
fizettem ki a vevőim számára. A nagy 
nyeremények egész hosszú sora jutott az én 
bankházamnak és nem múlt el hét, hogy va
lamilyen örvendetes, boldogító hirt ne közöl
hettem volna üzletfeleimmel.

— Csakugyan? Lám nem is tudtam, hogy 
a szerencse-szakmában más is dolgozik rajtam 
kívül. Ugylátszik , hogy ez egészen uj dolog?

Dörge ur a Magyar Királyi Szabadalma
zott Osztály-sorsjáték mibenlétét kezdte részle
tesen magyarázni. Statisztikai adatokkal bizo
nyítgatta, hogy az egész világon nincs olyan 
sorsjáték, amelynél ekkorák volnának a nyere- 
ségi esélyek.

— A mai viszonyoknál, — úgymond, — 
a munka révén nem igen jutni zöldágra és 
bizony a szerencse számára is nyitva kell 
hagynunk egy kis ajtócskát.

Nagy meglepetéssel hallgatta ezt For
tuna ; egyszerre felkiáltott :

— Hiszen ez nagyszerű! Ön lesz szives 
segítségemre lenni. Az Ön segítségével óhaj
tom az embereket szetencsésekké tenni.

— A legnagyobb gyönyörűséggel paran
csoljon velem isteni nő! — felelte Dörge ur. 
A pompás egészségen kívül, amit üzletfeleinek 
kívánok, pénzre is van ám szükségük. Mert, 
ha az embernek pénzé van, körülbelül minden 
kívánságát teljesítheti.

— Ön ezer meg ezer sorsjegyet küld 
szét az egész országba. Engedje meg tehát, 
hogy minden második sorsjegyet megérintsek ; 
aki ezt megveszi, az nyerjen rajta. Nekem ez 
a mód időmegtakarítás, az Ön vevői pedig há
lásak lesznek érte.

Az Istenasszony megtartotta szavát és meg
érintett minden második sorsjegyet. Amikor el
készült ezzel, igy szólt:

— Nagy meglepetések várnak Önre. Az a 
hő vágya, hogy minden egyes vevőjének kifizet
hessen egy nyereményt, teljesedni fog. Eddig 
is a legszerencsésebb volt az Ön bankáza és 
vevői eddig is, az öt főnyeremény közül hár
mat nyertek. A küszöbön álló eredmény azon
ban az eddigieket is felülmúlja majd. Amint 
Napóleon egy éjszakán át tábornokokká lép
tette elő a közkatonáit. Ön is. minden húzás 
közben gazdagokká fogja tenni a vevőit. Ilyen
formán eleget teszek a szigorú Jupiternek tett 
ígéretemnek. Önnek Dörge ur köszönetét mon
dok a szives vendéglátásért és last nőt 
least, üzletfelei Önnel is, velem is meglesz
nek elégedve.

Aztán eszébe jutott Merkúr, aki bizonyára 
már türelmetlenül várakozik reá.

Dörge ur udvariasan kezet csókolt Fortu
nának, aki a következő pillanatban már eltűnt

. . . Dörge ur pedig felébredt, még pedig 
isteni hangulatban.

Elvégre neki is okozza a legnagyobb bol
dogságot, ha az összes nagy nyereményeket 
< ppen az ő üzletfelei nyerik el.


