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PÜNKÖSD ÜNNEPÉN.
Május hónapja van, piros pünkösd ün

nepe, amikor a természet pazar jókedvével 
még a holtakat is feltámasztja — ha az rajta 
áll. Erre a tündöklő májusra esik pünkösd 
ünnepe, amikoron nagy régen kezdetét vette 
Jézus Krisztus tanítványainak világot hóditó, 
nemesebb világba vezérlő munkálkodása. 
Piros pünkösdnek nevezi a magyar nép ezt 
a gyönyörű szimbolikus ünnepet, s méltán, 
mert kivirul immár a piros pünkösdi rózsa 
a falusi kertekben, bontogatja szirmait az 
illatos rózsa és mindnyájunk lelkében, szi
vében e nyári ünnepen virul a reménység 
a föléledt és szinpompájában lebilincselő ter
mészetben.

Azért vidám, azért derűs és remény
ségben azért gazdag, virágos a piros pün
kösd nagy és szent ünnepe. Mennyi illat, 
mily nagy és fenséges poezis, mily magasz
tos és szivet-lelket, földi és mennyei ihlet
tel betöltő érzelem rejlik e rövid szóban : 
Pünkösd !. . . Mysztikus csodáknak rejtélyes 
eseményeknek nagy emlékei, tényei ujjúinak 
meg az egész keresztény világ előtt. A csüg
gedő, fáradt, elernyedt s a létérti harcban 
elcsigázott emberiségben egy jobb, szebb 
jövő hitét, reményét ujjitja fel a viruló, szin- 
gazdag természet s a biztató jelen után vá
gyó reménynyel tekint a jövőbe. Ah, mert 
elmúlt a sötétség, világosság gyűlt ki az em
berek lelkében és e világosságban látja az 
ember magát és szemléli isteni erejét.

Ki nem tudja és látja, hogy az erő mii) 
fontos tényező a világon és mily csodákat 
müvei az? Erős volt Sámson, ki Gáza vá
rosát — kapustól együtt — a hegyre vitte; 
erős volt Józsiié, ki a napot megállította; 
erős a villám, a mennydörgés, a lőpor és 
a gőz, a modern kor e nagyhatalmú há
romsága, Istene. Erős a pokol, mely ros
tálja a földet és harcol az igaz, jó és ne
mes ellen: de mindez csekélység, kicsiség 
az Isten erejéhez képest, amely pünkösd ün
nepén csodálatosan nyilvánult a Szentlélek 
eljövetele által, midőn az előbb oly félénk, 
gyáva, kétkedő és remegő apostolok, akik 
egy szemfüles némber szavára megtagadták 
Jézust, oly bátrak lettek, hogy az egész vi
lág úrnője, a pogány, hatalmas Róma sem 

bírta őket megfélemlíteni, hanem ellenállha
tatlanul bátorítják, lelkesítik, ihleti k az igaz
ságot szomjuhozó népet; hirdetik a magasz
tos égi tanokat, s az isteni ige kétélű pal
losát suhogtatván, a szivek s velők mélyéig 
hatolnak.

Es az ige, az apostolok szózata meg
győzte, legyőzte a világot. Mert ez ige arra 
tanította a népeket, nemzeteket: higyj, re
mélj. szeress! Ez ige maga köré gyűjtötte 
a legellentétesebb népeket, leigázta a bűnös 
szenvedélyeket, kibékítette az ellentétes ter
mészeteket, magához vonta a kicsit és na
gyot, gyengét és erőset, az együgyűt és a 
tudóst; behatolt a tudomány s politika csar
nokaiba és felszabadította a labyrintusban 
bolyongó, világosság és fény után vágyódó 
lelkeket. Nagy faktor a természetben az erő, 
s nyilvánulásaiban roppant csodákat művel. 
De még nagyobb erőt művel, nagyobb cso
dákat teremt, eszközöl ma is: az ige. Bű
nösöket térit, prozelitákat teremt, hitvalló- 
kat, vértanukat szül; a hitetlent hívővé, a 
gőgöst alázatossá alakítja. A közel kétezre
dik kereszténység története a legmeggyőzőbb 
perspektívát mutatja e tekintetben. S az ige 
hatalma soha nagyobb erőt, félelmet s cso
dálatot nem keltett, mint ama első pün
kösdi napon. Felkeltette nemcsak, de sőt 
ekkor mutatta meg romboló s termékenyítő 
erejének hatalmát, félelmét és csodálatát oly
annyira, hogy az erő e forrásából, a lán
goló küzdelmek és testek e csodálatos össz
hangjából, mint a villáin az elemek csatái
ból : született meg a kereszténység; ebből 
táplálkozik a világ, ezt hirdeti, vallja a ma- 
gasságos égnek emelt áldozati oltárainál - 
krédójaként.

Ez a pünkösd legfőbb tanúsága; azé 
az ünnepnapé, melyen .kitöltetett a Szent
lélek" és az apostolok nagy munkája kez
detét vette. Ezen a poetikus szép ünnepen 
szálljunk tehát magunkba s az isteni Mes
ternek, erőnek az emberi nem iránt kölcsö
nösen megnyilatkozó lelkendezéséből szár
mazott, e napon fordítsuk tekintetünket mi 
is az Ur leikéhez, hiszen ő az igazság és 
béke szelleme, mely kettő egyaránt alapja 
minden emberi társadalomnak. Bizonyos ih- 

lettségnek, hitnek, élő hitnek és finom lelki 
érzésnek, jámbor léleknek kell lenni ben
nünk. hogy a Szentlélek kitöltésének titkát 
s ajándékát megérthessük, mert hisz' csak 
ott munkai a Szentlélek, hol fogékonysága 
talajra talál, mikép a láthatatlanul szálló har
mat is tápláló életnedvvé csak az őt felfogó 
virágkehelyben változik.

Tanuljunk meg küzdeni, tenni és cse
lekedni, keresni az igazságot, terjeszteni s 
ápolni a szeretetet. Ismerjük fel és fogadjuk 
örvendetesen a pünkösdkor leszállóit Szent
lelek rokonságát mindenkoron, midőn az a 
jobbak gondoskodásában, az igazak tanítá
sában nyilatkozik. És miként a keresztény 
ünnepkörnek koronája : a virágdús pünkösd, 
úgy a mi életünk, lényünk betetőzője, élte
tője legyen a mindeneket kiegyenlítő, átható 
boldogító szeretet. Ez hassa át, koronázza 
meg lelkünk újjászületésének, megújhodá
sának pünkösdjét. Ez legyen két színnel tün
döklő gyönyörű szivárványa életünknek ; ez 
tündököljön felettünk napként az élet borús 
napjaiban.

Ah, mert szeretet nélkül sivár az élet, 
üres az emberi szív, meddők legvérmesebb 
reményei, színtelenek csillogó örömei, nem 
boldogítók epekedó, legforróbb vágyai. A 
mily áldásos szerepet játszik a mindenség 
nagy szerkezetében a fény és világosság : 
oly üdvös befolyást, erőt gyakorol az em
beri társadalomra a szeretet. Tőle nyeri fej
lődését, növekedését, erejét és életét, min
den, miként a naptól a nagy univerzum. 
Miként e felé törekszik a parányi fűszál, 
feléforditja széles tányérját a napraforgó, felé 
emelik bájos fejecskéiket a szebbnél-szebb 
virágok, felé irányozzák magas lombkoroná
jukat az erdő fái: akként csak a szív, a 
szeretet, e fensöbb és örök hatalom által 
nemesül, érez, emelkedik magasabbra Isten
hez az ember. Legyen bár gyötrelem, vagy 
boldogság az ember élete, kormányzó ha
talommal kell, hogy vezesse azt a szeretet, 
ez a mindenkor termékeny, mérhetetlen ereje, 
kincse és mélysége az emberi szívnek.

Demeter János.

Sirolin
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli lázadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis, influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor? 
„Koche** rredell rmayoláni. T

F. HoíTinanu-I-a Roche A Ca. Basel (Svájc)

„Roehe"
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszerUraj^ 

.bán — Ara uvegenkint 4.— korona.

Lapunk m»i száma 4 oldalra terjed.



Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
all/on be. .1 h'/Al >()/l/\ATAL.

VEGYES HÍREK
A bíróság köréből. Fornszek Bt la a sá

toraljaújhelyi kir. törvényszék elnöke hétfőn és ked
den városunkban időzött es ez alatt a kir. járás
bíróság ügymenetét a legapróbb részletekre kiter
jedőig megvizsgálta. Az elnök a tapasztaltak felett 
Bereznay János a kir. járásbíróság vezetője előtt 
megelégedésének adott kifejezést.

Helyettesítés. Biringer Margit okleveles 
tanítónőt a kir. tanfelügyelő a berettöi állami elemi 
iskolához helyettes tanítónővé a f. évre kirendelte.

Fogházvizsgálat. Eiserth István kir. ügyész 
e hó 14-én a kir. járásbíróság fogházát vizsgálta 
meg és mindent a legnagyobb rendben talált.

Laun-Tennis. A nagy mihal yi lawn-tennis 
pálya vasárnap újból megnyílt és a tagok e kelle
mes sportból ismét kivehetik részüket. Kar azonban, 
hogy csak kevesen vehetik igénybe a pályát.

A kútmunkálatok, mint sajnálattal érte
sülünk, abbamaradtak. A 10.000 koronából annak 
nagyobb része elkelt és aligha van remény, hogy 
a megkezdett helyen a fúrás folytatható lesz. Bi
zony várhatunk jó ideig még az üde forrásvízre.

A barkói mészhegyet és kavicsbányát 
Ehrenberg és társa őrmezői cég 60.000 koronáért 
örökáron megvette. Mint értesülünk, a cég még e 
nyáron fog a telepen két körkemencét építeni.

Cabaret-estély. Mint értesülünk, a kassai 
Nemzeti Színház 8 elsőrendű művészé e hó 26-án 
városunkba érkezik és a Barnai-szálló nagytermé
ben válogatott műsorral cabaret-estélyt rendeznek. 
Részletes műsor falragaszok utján lesz közzétéve.

Eljegyzés. Dudits Ilonkát, Dudits János 
rákoczi esperes-lelkész leányát f. hó 7-én eljegyezte 
Barna János ungvári tanár.

Hangverseny. Felette érdekes és élveze
tes két estély lesz f. hó 18. és 19-én este a Barnai- 
szálló nagytermében. Ugyanis egy olasz zenetanár 
közreműködése mellett a debreceni születésű Kailtt- 
rnan Pali, a világhírű 9 éves hegedűművész fog

T A R C Z A.
Az eladott orr.

Humoreszk.
A régi jó időkben, mikor még a »Com- 

mis-Voyageurs.-ök bátortalanitolták az orszá
gokat — ma már kihaltak és helyettük a ke
reskedelmi és egyébb néven nevezendő ügv- 
nökök garázdálkodnak — a véletlen néhány ily 
commis voyageurs-t hozott össze egy nagvobb 
vidéki város fogadójában, hol kipihenvén a nap 
fáradalmait, a többi vendég közt vígan polia- 
razlak.

A társalgás egyre élénkebb lelt s a bor 
kezdi gyakorolni hatását.

Ekkor két vendég közt a következő pár
beszéd keletkezett

— Ön is commis vovageur, uram ?
— Szolgálatára !
— Es mire utazik
— Orrokra !
— Értem álca orrokra, a farsang szá

mára ?
— Nem uram, hanem húsból cs vérből 

álló orrokra, magyarán mondva : ember or
rokra.

A legközelebb ülők, kik a társalgást hal
lották, harsány kacajra fakadlak

Azonban az orr-ügynök komoly arccal

2)eák Jenő 

hangversenyezni. A kis hegedűművész, ki most egy 
évi újabb tanulmányait a prágai conservatoríumban 
végezte, különleges virtuozitásával a külföldön nagy 
diadalt aratott, igy Olaszországban az olasz királyt 
es Amerikában Roosevvelt köztársasági elnököt 
valósággal ámulatba ejtette, aki a kis hegedűmű
vészt saját páholyába is meghívta. Legutóbb pedig 
Londonban a walesi herceg előtt produkálta ma
gát. A hangversenyre ezúton is felhívjuk a t. kö
zönség figyelmét.

Tanulmányi kirándulás. /X homonnai ke
reskedelmi iskola növendékei, számszerint 73-an, 
Cse’/r igazgató-tanár, Katzer és Berkovics osztály
tanárok vezetése alatt f. hó 16-án reggel városunkba 
érkeztek es itt tanáraik vezetésével megszemlélték 
a villanytelepet és a sörgyárat, ahol nemcsak szak
szerű felvilágosítással szolgáltak, hanem úgy Lan- 
desman Vilmos villanytelep-tulajdonos, mint Hor
váth Sándor sörgyári igazgató fényes ellátásban is 
részesítettek a növendékeket s tanaraikat, akik nem 
győztek eléggé elragadtatásuknak kifejezést adni a 
szives vendéglátás fölött és azon óhajt hangoztat
ták. hogy bárcsak áttennék a kereskedelmi iskolát 
Homonnáról Xagymiliályba.

Ugyancsak tanulmányi kirándulást tettek f. 
hó 15-én a nagymihályi magán polgári fiúiskola 
növendékei Csollák llár igazgató-tanár vezetése alatt 
a vinnai toboz. A kirándulásban Oppitz Sándor 
róm. kath. lelkész is részt vett. Miután Csollák ta
nár a növendékeknek előadást tartott a tó földrajzi 
jelentőségéről s a hegyi tavak keletkezéséről, a ne
bulók eljátszadoztak a vadregényes vidéken.

Kiesett a robogó vonatból. A folyó hó 
14-én délelőtt 9 óra 20 perckor Nagymihályból Me- 
zőlaborc felé induló vonat egyik kocsijából egy 9 
év korüli leánygyermek kiesett. Az utasok meghúz
ták a vészféket, mire a vonat a nyílt pályán meg
állóit s visszament körülbelül egy kilométernyi tá
volságra, mig aztán sikerült a gyermeket megta
lálni. akinek az ijedősen kívül más baja nem történt.

Az udvarok tisztántartása. Régóta pa
nasz tárgyát képezi városunkban azon körülmény, 
hogy egyes udvarokban oly nagy piszkosság ural
kodik, hogy szinte elviselhetetlen bűzt árasztanak 
ki magukból, ami a mostani rekkenö hőségben két
szeresen esik latba, mert félő, hogy ezek a piszok
tanyák valami ragadós betegségnek lesznek a me
legágyai. Walkovszky Béla városi bíró figyelmét, 
akinek hasznos tevékenysége a bírói székben dicsé
retre nem szorul, felhívjuk ezúton a fentiekre.

Birtokeladás. Stcpán Aladár 270 kát. hold- 
nyi marki birtokát Reisntan Gyula ungvári lakos 
230.000 korona vételárért megvette.

fordult szomszédja felé, kinek véletlenül óri
ási orra volt.

— Ha akarja legott megköthetjük az üz
letet Ámbár az ön orra nem első minőségű 
és oly fajtához tartozik, melyet ritkábban ke
resnek, mégis megveszem . . .

Az orrom t ?
— Az ön orr át!
— Mikorra ?
— Halála utánra.
— Ez már ni -gjárja. Es a fizetés ?
— Azonnal.
— Nagyon helyesen. Mennyit ad érte?
— Mindjárt megnézem az árjegzéket.
Ezzel az ügynök hüvelymérőt vett elő és 

megmérte szomszédja orrát.
Aztán jegyzőkönyvében lapozgatott és 

monda :
— Száz forintot adok érte.
— Ez árért eladom, felelte a másik.
— Azonban föltételt kell az alkuhoz 

csatolnom, jegvzé meg az orr-ügynök. Ha kö
zülünk valamelyik megszegné a szerződést, a 
vételárnak megfelelő italt tartozik fizetni, pél
dául 25 palack pezsgőt.

— Elfogadom Nem kitöm ál, miért szeg
ném meg a szerződést, csak éltem fogytáig 
hagyjon meg orrom háborillan birtokában.

— Azt teheti az orrával, amit akar.

ÍAffttllíformO Na8*mihá|y°n’ a Kolozsváry-léle házban (az emeleten). 55®' Rendel egész nap. 
j **vl iTlv Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
=-... - gyökérre illesztőinek. Fogkö eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések. — —

— Közigazgatási bejárás. Az őrmezői vas
úti állomáshoz az első felsömagyarországi petro- 
leumfinomitó cég által építendő iparvágány köz
igazgatási bejárása e hó 11-én ment végbe. A ke
reskedelemügyi minisztérium Hönsch Dezső mű
szaki tanácsost küldte ki ez alkalomból a helyszí
nére. ahol Zombory Géza tb. szolgabiró is megje
lent. Az érdekelt felekkel a megegyezés létrejött és 
az iparvágány kiépül.

— A fagyos szentek. A hírhedt és félel
metes fagyos szentek, Szerváé, Pongrác és Bonifác 
minden veszedelem nélkül ültek meg névünnepé
lyüket. Meleg, égetően meleg volt, mind a három 
napon ; a fagyos szentek még csak egy kis esőt 
sem hoztak, pedig arra igazán szüség lenne, mert 
a hirtelen beállott forróság a növényzetet teljesen 
eltikkasztotta s ha tovább tart a szározság, a gaz
dák különben is gyenge kilátásai teljesen elrom
lanák.

Tanítói gyűlés. A „Zemplén vármegyei 
ált. Tanítóegyesület Felsőköre" Gálszécsen az áll. 
iskolában f. hó 29-én d. e. 10 órakor rendes köz
gyűlést tart. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 
2. A múlt gyűlés jkönyvének fölolvasása. 3. Fiu- 
kézimunka-tanitás a II. osztályban, tartja Andor Pál 
gálszécsi áll. isk. igazgat ó. 4. Természet után való 
rajzolás a III. osztályban, tartja Oönczy József. 5. 
Szabad előadás a baromfitenyésztésről, Homlokos 
Emiltől. 6. „A nevelés két főtárgyáról", felolvassa 
Magyar I. Lajos. 7. „A béke eszméje és nevelő 
hatása kapcsolatban a haágai békekongressussal", 
felolvassa Hollós Sámuel. 8. A jövő gyűlés helyé
nek kitűzése. 9. Esetleges indítványok.

A deregnyői tanitó ügyében a hánóczi 
ev. ref. esperesi hivataltól azon értesítést vettük, 
hogy a súlyos büncselekmcnynyel vádolt Várady 
Gábor tanítót az egyházi hatóság a bűnügyi eljá
rás lefolyásáig hivatalától felfüggesztette.

Kérelem a nagyérdemű közönséghez. 
Országszerte a humanismus tiszta és önzetlen esz
méjétől áthatott mozgalom indult meg az iránt, 
hogy az egész országban és pedig törvényszéki te
rületekként „rabsegélyzö egyletek" szereztessenek 
és alakíttassanak, mely egyletek feladata nem egye
dül a szabaduló rabok pénzbeli segélyezése, hanem 
és főleg inkább a megjavuló) szabadulóknak a tár
sadalomba való visszavezetése, az irántuk uralkodó) 
idegenkedés és előítéletek eloszlatása és végül er
kölcsi támogatása. Eme önzetlen és tisztán a hu
manismus eszméjétől vezérelt mozgalomtól Zemp- 
lénvármegyének, mint az ország egyik legnagyobb 
vármegyéjének sem szabad elmaradnia s a „Zemp- 
lénmegyei rabsegélyzö egylet“-et, mely a részvét-

— ügy elfogadom a föltételt.
- Én pedig holnap reggel kifizetem a 

száz forintot.
Nehány perc múlva az orr-ügynök vala

mit súgott a pincérnek.
Ez nemsokára izzó csipővassal tért vissza.
Az ügynök átvette és lassan közeledett 

vele szomszédja orrához.
— Lassan 1 Lassan I Mit akar ? kérdezte 

ez, miközben ijedten ugrott föl.
— Az orrokra, melyeket megveszek, cé

gem bélyegét szoktam sütni, hogy az átadásnál 
megismerhessük, ezt fogom tenni az ön orrá
val is.

— Az én orrommal ? Az izzó csipővasat 
akarja orromra nyomni ? De már ez ellen ki
fogást teszek. Ez szerződésünk ellenére van I

— Sőt ellenkezőleg I Ez urak tanúim, 
hogy ön megszegte a szerződést és igy köteles 
a kikötött bírságot megfizetni.

Az egész társaság majd megpukkad a 
kacagástól.

A szegény embernek, ki eladta orrát és 
nem akarta megengedni, hogy megbélyegez
zék, nem maradt egyébb hátra, minthogy meg
fizesse a 25 palack pezsgőt.

Végül még az óriási orr tulajdonosa örüli 
legjobban, hogy szagláló szerve érintetlenül 
maradt.

M. I. 



lenség okából az 1892-ik évben megszűnt és fel
oszlott. újból életre kell keltenünk I És az egylet 
életre is fog kelni, mert a kibocsátott gvüjtöiveket 
oly szép számmal Írták már alá, hogy mar ezen 
aláírások alapján is az egylet megalakulhat, s ál
dásos működését megkezdheti. Felkérem ennélfogva 
ez utón a vonatkozó gyűjtőiteket már aláirt s igy 
az egyletbe már belépett, valamint ezen humánus 
eszme iránt érdeklődő más urakat is, hogy az egy
let alakuló közgyűlésére 7907. évi május hó 26-ik 
napjának délutáni 3 órájára a vmegyeház nagy
termében mentői nagyobb számban megjelenni szí
veskedjenek. — Sátoraljaújhely, 1907. május 15.

Eiserth, kir. ügyész.
Egy bankház csodás szerencséje képezi 

a közbeszéd tárgyát. Nem múlik el húzás, liogt 
a nyeremények azonnali kifizetéséről oly előnyö
seit ismert Dörge bankház, Budapest, (Kossuth 
Lajos-utca 4.) felei számára, úgy a bel- mint a 
külföldön, röpítene szét örömhíreket. Ismételten, 
sőt a legutóbbi húzások alkalmával kétszer egy
másután jutatta e szerencsés bankháza felei szá
mára a legnagyobb főnyereményt. Ama körülmény 
pedig, hogy e bankház a rövid ii hó leforgása alatt 
3 milliónál nagyobb összegű nyereményeket fizette 
ki, oly egyedül álló rekordot képez, ’ hogy eme 
szokatlan jelenségek behatása alatt a Dörge bank
háza felei napr ól-napra rohamosan szaporodnak. 
Miért is játszunk ? Hogy nyerjünk. Miután pedig 
a magyar közmondás is azt tartja, hogy „arany- 
utakon aranyszögeket lelsz", világos, hogy a felék 
e bankházat közmondásossá vált szerencséje foly
tán keresik fel. Ami pedig az osztálysorsjáték pá
ratlan s az egész világon egyedülálló esélyeit illeti, 
ezek már annyira a köztudatba mentek át, hogy 
szükségtelen a fölött a szót is vesztegetni, s csak 
ama körülményre utalunk, miszerint tekintettel a 
május 23-án és 25-én megkezdődő jubileumi sors
játék első osztályú húzására ez iránt máris oly 
lázas érdeklődés mutatkozik, miszerint mindenki 
helyesen teszi, ha sorsjegyvásárlásaival a szerencsé
éről oly előnyösen ismert Dörge bankházat minél 
előbb felkeresi, mivel a rendkívül nagy kereslet 
folytán több mint valószínű, hogy Dörge páratlan 
szerencsesorsjegyei csak nagyon is rövid ideig 
lesznek még kaphatok.

E közmondás, „ki korán kel, aranyat lel" 
senkire sem alkalmazható olyannyira, mint a Dörge 
bankháza feleire, azért tehát siessünk, hogy el ne 
késsünk I Még van idő, ne habozzék, hanem ren
deljen azonnal Dörge-bankháznál Budapest, Kos
suth Lajos-utca 4. egy szerencse-sorsjegyet.

Sorsjegy ek árai a rendesek : Egész sorsjegy 
12 korona, fél sorsjegy 6 korona, negyed sorsjegy 
3 kor., egy nyolcad sorsjegy 1 kor. 5(1 fillér.

Bizony, bizony az a hőség! I la az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ; — ők azt kipróbálták és ezen 
jó tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőződnek.

Vegyen, úgy mondtam az emberekhez, 
I liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15—20 gramm, Franck-kávé-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz, 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (Ízlés szerint egy kevés cukrot teltet 
hozzá) azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. — Legjobban tenné, ha a pa
lackot azután egy árnyékos helyen a földbe ásná, 
— mivel az ital akkor hús, friss marad.

I la azután szomjas, akkor igyék ezen Franck- 
főzctből egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog. 
hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé
pótlék. mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, — hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

A szerencse otthona. A sokai áhítozott, 
mindenki által ostromolt szerencse ezernyi szeszé
lye kiszámíthatatlan. Hiába üldözzük, ha nem akar 
közeledni felénk, inig sokszor önmagától szinte kö
vetkezetesen kegyeibe fogad bennünket. Talán leg
jobb bizonyság erre az osztálysorsjáték. Ha például 
a Gaedicke A. budapesti bankház eredményeit néz
zük, úgy a most lefolyt sorsjátékban, inujupuult- 
ban is, tapasztalhatjuk, hogy ez a bankház való
sággal állandó otthona a szerencsének. Úgyszólván 
minden napra esik egy főnyeremény a Gaedicke- 
bankházban. melynek ügyfelei a két utolsó osztály
sorsjátékban többek között a 400.000, (>0.000, há
romszor a 30.IXM) és 20000, a mostaniban pedig 
a 90.1X10, 8O.(XX), 50.000, 25.0IX) s hatszor a 15.000 
koronás, ötször a lO.(MM) koronás főnyereményeket 

nyerték. Ez a körülmény , meg a Gaedicke bank
ház mindenkor pontos és gyors ügykezelése ma
gyarázzák azt a hatalmas forgalmat, melynek e köz
mondásos szerencséjü bankház örvend.

Az iskolaifjuság reggelije . A mennyire I 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, bog} 
a gyarmatkávé rendszeres ékezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas- 
oku fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szixszél- 
hüdést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató ékezetek után hajliászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy mar ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sót 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertói meg kellene óvni ói. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gvarmat- 
kávé helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Kath- i 
reiner-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó farad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde. egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakarítás érhető cl. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban. melyeken mint védjegy, Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizii és kiadós a használatban.

Művészi képes levelezo-lapok nagy választék 
bán kaphatok Landesman B. könyvkereskedesében.

Felelés szerkuszio Dr. Kállai József.
Kia.lóhivMiali milvHZHtő Lándai József.

Hirdetések.
ÉRTESÍTÉS.

Van szerencsénk a n. é. hölgyközön
ség szives tudomására hozni, miszerint 
Kassán több évig folytatott 

női szabó műtermünket 
Nagymihályba, a Kolozsváry-féle emeletes 
házba helyeztük át, a hol mindennemű 
toilettek jutányosán és a legújabb modellek 
szerint készíttetnek.

A n. é. hölgyközönség szives pártfo
gását kiváló tisztelettel kérik

Miiller Testvérek.

Takarékpénztár minden családban.

..Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni illetve nevelni kell.
A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Vasúti menetrend.
— Srvéntjes 1907. május 1-től. —

Indul Nagymihályból :
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 49 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez. I

Mezö-Lahorcz felé
Délelőtt 9 óra 20 perez. I
Délután 2 óra 57 perez.
Este 9 óra 29 perez.

Érkezik Nagymihályba :
Huilapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 12 perez. 1
Délután 2 ói a 41 perez.
Éjjel 9 óra 24 perez, j

Mezö-Laborcz felöl
Heggel 5 óra 29 perez. 1
Délután 2 óra 52 perez.

i Este 5 óra 53 perez. |

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer ----

---- puha padló számára.

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

Mindenkor kaphatók :

O-Xj’Ü’O I-3Z czég'iiél

Nagymihályon. —

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagyniihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
L e g u j a 1> b divata s z a b á s. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



eddig eredménytelenül játszott az osztálysorsjátékon

Jlki még egyáltalán

JRkt tényleg főnyereményhez akar jutni..............................

bt Pontos és előzékeny kiszolgálásban akar részesülni, j/wKl az forduljon a legnagyobb szerencsegyiijtödéhez . . 

“ GAEDICKE bankházához. “
Az I. osztály húzása már május hó 23-án és 25-én.

Ezen húzásokhoz ajánlunk: ■ ■ ■ —
Egész Fél Negyed Nyolczad sorsjegyet

12. 6. 3." 1.50 koronáért.
A pénz beküldéséhez szükséges postai befizetési lapok ingyen s bérmentve.

nem kísérelte meg abban szerencséjét

GAEDIGKE bankház
Budapest, IV. Kossuth Lajos-utca 11.
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K3MAGYARORSZÁGI központ
"ETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. AN0RÁSSY-ÚT33.

ZE lgá, r u. s i t ó hely:

Brügler Lajos Nagymihály

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapest, Vácxi.liörut 03,

Által ■ legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

HASGHEK ÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR
===== KASSA, Pesti-út 9 a. ------------------ =

Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagymihályban 

kőfaragó-üzletet 
és sirkő-raktárt =

alapítottunk. — Baktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok, lépcsők, 
sti). készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

Locomobil és gözcséplögépek,
zalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere • cséplők, 
tlsztitö-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

azénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

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

egyéb gazdasági gépek.

A gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módon tett értesítésére, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendelmény átvé
tele végett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
------- elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedr£ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig. -

1

Fo koporsók 1 frttól

/

kezdte feljebb, érezkoporsókat gyermekeknek 7 frttól feljebb, nagynak 
: egy öl nagyságban .iá frttól egész ótttl frtig. -----

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testörökkel, szóval ninden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A lewsekélvebh 
------------------------------------- - rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. —------ --- ~ '-----

I iválo tisztelettel: Miskovits Béla.
== Sürgönyczím; Temetlcezési -Vállalat ==

%-t-yy'y'y yy y -y -y if%'Ayy¥¥¥ ++
Nyom. Landesmau B. könyvnyomdájában.


