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A százezrek káprázatában.
Sóim olyan könnyelműen nem paza

rolták a tintát, papirost, időt és nyomda
festéket, mint a hogy azt most mi tesszük. 
Odakiinn a nagy világban még a múltkori 
hatszázezer koronás főnyeremény irigyeltjei 
ragyognak a közérdeklődés fényében, a sze
rencse suhintásától megszédült publikum 
csak róluk beszél, és mi az osztálysors
jegyek ellen Írunk. Borsót a falra hányni, 
jégen pálmákat ültetni, szőlőbirtokosainkat 
antialkoholista mozgalomra kapacitálni és 
még sok. ennél lehetetlenebb vállalkozást 
sokkal több eredménynyel lehetne végezni 
mint a közönséget az osztálysorsjegy vásár
lásáról lebeszélni. Minden Demosthenesnél 
szebben beszélnek a bankók, amelyek 
nálunk ugyan nem, de a nagyobb városok
ban az osztálysorsjegy-boltok kirakatai
ból incselegnek. Es ismerjük be, hogy min
ket talán nem is vesznek annyira komolyan, 
mint a boldogult athéniek Demosthenest. 
A közönség legalább azt hiszi, hogy az an
tialkoholista újságcikkeket konyak mellett 
Írják s a hazárdjáték ellen cikkezők az egyik 
kezükben még a tollat tartják, amelylyel az 
Írást befejezték, a másikkal már a baccarat 
lapok után nyúlnak. Vájjon nem tételezik-e 
föl rólunk, hogy mikor e sorokat Írjuk, már 
a zsebünkben van a sorsjáték következő 
osztályára szóló fél, vagy negyed sorsjegy ?

S mégis elkövetjük ezt az idő- és 
anyagfecsérlést. I la egy-egynek sikerült a

T A R C Z A.
Az imakönyv titka.

\ nn nekem türelmes olvasóm, egy öreg 
migynénéni, Lujza néni, aki úgy maradt ránk a 
mull század közepéről, mint egy érintetlen, kap
csos imádságos könyv, a melyet sohasem nyi
tott ki senki, holott ki tudja, minő szép imá
kat nem talált volna benne? De hát az embe
reket, úgy látszik, már a limit században is job
ban érdekelték a regények és frivol olvasmá
nyok, mint az imák, s szegény Lujza néni az 
oka, ha nem Bocaccio dekameronjának szüle
tett. Noha már nyolcvan éves, a haja még ma 
is fekete, ami azonban nem gátolja meg abban, 
hogy úgyszólván egész nap ne aludjék. A világ
ért nem merném fölkelteni; ki tudja, nem a 
múltakról álmodik-e és ez oly terület, a hová 
avatatlan kézzel nyúlni szentségtörés.

Nos, huszonnyolc esztendeje még nem aludt 
oly sokat a néni s én akkor ötéves fiúcska vol
tam (bocsánat, hogy ilyen gyengéden Írok ma
gamról, de rendkívül nagy bennem az önsze
retet), megátalkodott fejemet nem egyszer, óh 
sokszor hajtottam Lujza néninek az ölébe, aki 
ilyenkor mindig cukorkákat dugott a számba. 
'Ilunvd be a szemed, nyisd ki a szád!. — ez 

szerencsét meghódítani, mint legutóbb is a 
főnyeremény nyel történt, a higgadtabbakat 
is elragadja a veszedelmes ár. A legreáli
sabb emberek is vakbuzgó) hívői lesznek a 
szerencsének s kétségbeesett erőfeszítéssel 
akarják azt egy-egv percre meghódítani. 
Szinte különös kívánság is azt akarni, hogy 
az emberek végkép lemondjanak a remény
ről, hogy estétől reggelig dúsgazdag em
berek lehessenek.

1 iát bizony ez az osztálysorsjátéknál 
ugyancsak virágán és ostobául megfizetett 
reménység. Olyan uzsoraüzlet az osztály
sorsjáték, hogy akiknek be kellene szüntetni, 
csak röstelkedve tűrik meg. Olyannyira, 
nyílt- és brutális fosztogatás, hogy amikor 
egy-egy alkalommal valahová egy főnye
remény jut. az szinte arra való, hogy a 
csalódottakat és az elégedetleneket egy kissé 
lecsillapítsa, hogy a kiábrándultakat újra 
megsarcolhassa. S a naiv lelkek, amikor 
egy-egy évtizedben egy erősen körülnyir
bált fiinyereménynek látói és hallói lesznek, 
újra beugranak. Elfelejtik, hogy a milliók 
közül egyet ér a véletlen s hogy újra év
tizedek telnek el. amire újból ér valakit 
közülük a szerencse.

A kormány betiltotta az osztat sorsjegy- 
árusok csábitól reklámjait, a jeligéket, a 
névnapi szerencseszámokat, az osztálysors- 
jegv-novellákat. — pedig az ilyen főnyere
mény a legkegyetlenebb csábitója a naiv 
telkeknek. S emberek, akik már vagyonuk 
nagyrészét dobták oda ennek a szabadal

a már nem ösineretlen mondás előzte meg a 
cukrot. Aztán mialatt én az édességet szopogat
tam, lassan, mint ahogy csurra a méz, mesélni 
kezdett.

— Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
hajas haha és ő is ott volt a boltban, a kira
katban, ahol a többi babát csinálták. Csinos baba 
volt, úri baba, de tudod, azért nem volt olyan 
cifra, mint a többi babák, mert nem akart olyan 
cifra lenni. Azt hitte, szebb, hogyha egyszerűbb. 
(Jé, csodálkoztam én, minthogy akkoriban nem 
nagy barátja voltam az egyszerűségnek). Mit I 
csodálkozol kis csacsi, hiszen a babának nem 1 
a cifraság a fő, hanem az, hogy jó baba legyen. 
Látod, ez a narancs-cukor is ugye jó volt, pe
dig mikor megetted s jól esett, már semmiféle 
cifra selvempapir sem volt rajta?... Hát ez a 
baba is ilyen jó baba volt. Még csak el se le
hetett törni, mert gummiból készült. Ha pedig 
megnyomták : sirt. (Miért sirt ? — Mert fájt neki, 
ha bántották.) Nos tehát, ezt a gummi babát 
egyszer meglátta a kirakatban egy ici-pici kis 
gróf: egy kis huszár — mert a mamája huszár
ruhában járatta, ha sétálni ment vele — s úgy 
megtetszett neki, hogy mindjárt megkérte a ma
máját, hogy vegye meg neki a babát. A baba 
(Hogy hívták? Nem volt neve? — De, de volt 
neki neve. Juliska ; mondjuk, hogy Juliska) be

mazott és törvénynyel szentesitett játék
szenvedélynek, a főnyeremény hatása 
alatt újra szórják a pénzt a rózsaszínűén 
mosolygó „hátha" szói felé. S az a szeren
cse, amely néhány embert ért, ismét ezre
ket tesz szerencsétlenné és szazezieket rö
vidít meg.

Es a játékszenvedélynek ilyen, mes
terségesen élesztett föllobbanása mutatja, 
hogy milyen immorális, milyen veszedel
mes „intézmény" az osztálysorsjáték. A kis 
lutri szintén ártatlanabb volt ennél. Igaz, 
hogy az a legszegényebb osztályt foszto
gatta. de a legszegényebb osztályt se sar- 
colta olyan nagyon az a hatos, amelylyel 
egy pár napra való reményt vett magának, 
mint most a valamivel tán jobb módú, de 
azért elég szegény középosztályt az osztály
sorsjáték nagvobb összegei. Vannak kis 
jövedelmű emberek, akik évente százakkal 
adóznak a szerencsével uzsoráskodó válla
latnak.

A szónokokkal, fölolvasókkal megesik, 
hogy a mialatt beszélnek, valamely érdekes 
személy, vagy csinos nő lép a terembe, 
amire mindenki arra fordítja a fejét s a 
szónok csak a falaknak beszél. Ilyesformán 
járunk mi is. I la meg is tudnók értetni az 
emberekkel, hogy milyen haszontalan va- 
gyon-pocséklás, milyen ostoba, számítás 
nélkül való) hazárdjáték és milyen nevet
séges beugrás az. osztálysorsjegyekkel való 
játék : a közönség az érdekes személy után 
néz, akit a szerencse ért.

lülről a kirakatból tüstént észrevette, hogy meg
tetszett a fiúcskának és egyszeribe ugv meg
kedvelte a kis huszárt, hogy ha lehetett volna, 
szeretett volna kiugrani a kirakatból, hogy nya
kába boruljon a vőlegényének. Mert most már 
a vőlegénye volt; igen, a vőlegénye. Hisz meg
akarta venni, hogy hazavigye. (Hát az a vőle
gény .’ — Az, csacsiként) Nos, a kis gróf (Hát 
azt hogy hívták? — Azt, azt — mondta aka
dozva — azt Gyurinak hívták fiam. Gyurinak.) 
vagyis a Gyuri nagy örömmel bejött a mamá
jával a boltba, hogy megvásárolják a Juliskát. 
Mamája, már mint a grófné, szeme elé illesz
tette a lorgnonját és megmondta a kereskedő
nek, hogy adják elő a kirakatból a Juliskát, s 
mikor ez megtörtént, akkor kezébe vette s né
zegetni kezdte.

— Jaj, de gyönyörű! kiáltott a grófocska. 
A grófné azonban az ajkát bigyesztette.
— Nem elegáns baba. Nem neked való 

Georges. A kirakatból azt hittem, hogy porcel- 
lánból van. A toilettje sem szép. Mutasson egy 
másikat!

A kis huszárnak elgörbült a szája.
— De nekem nem kell más baba. Ich 

brauch nicht I leli will nicht 1 — s kis kezével 
a gummibaba után kapott.

A grófné szigorúan ránézett:

Sirotin
Emeli az étvágyai és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjfeli Izzadást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor’ 
.,ffocAe*' fredett c»omagolá»t. *

F. Iloílmánu-L« Boriié A. Basel (Svájc)

„Roehe"
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertárai^ 

Jian. — Ara úvegenkint 4.— korona.

Lapunk mai száma 4 oldalra teljed.



Jól van, játszunk, rakjunk, intelligens 
és utolsó divatot viselő lutris nénik, lutris 
bácsik. De még valamit kell mondanunk. 
Valóságos szégyene a kultúrának, hogy 
ilyen szerencsejátékot, az embereknek ilyen 
könnyű fosztogatását az állam, azért a cse
kély részért, amely belőle a kincstárnak 
jut. megengedi, sőt gyámolitja is. Nem 
tudjuk, hogy meddig adnak erre módot. 
De a meddig módot adnak, nem lehet 
komolyan venni a kormánynak semmi
nemű akcióját, amely a középosztály föl- 
segitésére irányul. Mert amit az alkun 
esetleg ad, azt elveszi a szerencse adója. 
S az emberek se tudnak örülni a fokoza
tos előrehaladásban, amig a főnyeremé
nyekben. gyors és gondtalan meggazdago
dásban. a szerencse százezreiben hinni és 
bízni tudnak.

Városi közgyűlés.
Nagymihály város képviselőtestülete május ho 

21-én délután 3 órakor tartotta meg tavaszi rendes 
közgyűlését, amely igen látogatott volt.

A tárgysorozat első pontjaként a közgyűlés a 
zárszámadási bizottság jelentését tárgyalta, amely
nek értelmében az 1906. évi zárszámadás elfogad
tatott és úgy az utalványozó községi főbírónak, mint 
a számadást tevő pénztárnoknak a felmentvény 
megadatott. A zárszámadásból megtudtuk, hogy a 
városnak az elmúlt évben 42836 K 69 f. bevétele 
és 42134 K 16 f. kiadása volt, ennélfogva 702 K 
53 f. fölösleggel zárult a múlt pénztári év. A köz
ségi közmunka zárszámadását szintén tudomásul 
vette a képviselőtestület. Befolyt e címen 3990 K. 
kiadás pedig 3823 K volt és igy felesleg maradt 
167 K. Úgyszintén tudomásul vétetett a csatorná
zási és asphaltozási számadás, amelynél 12084 K 
90 f. bevétellel szemben 10452 K 65 f. kiadás me
rült fel, úgy hogy ezen tételnél is 1632 K 25 fill. 
a pénztári maradvány. Ezután a közmunka váltság 
összegét tárgyalták, mely 4047 K 80 fillérben lett 
előirányozva. Ez összeg és a múlt évi maradvány
ból a f. évben a nagymihály lasztoméri vicinális 
útra 1600 K. a község belterületére 1924 K, a La 
borcz-part védelmi munkálataira 1600 korona fog 
fordittatni.

Majd a nagy szakértelemmel készült rendőri 
és legeltetési szabályrendeletet tárgyalták, melyet a 
közgyűlés változatlanul elfogadott s a 15 napi hir
detési határidő lejárta után törvény hatósági jóvá
hagyás céljából az alispánhoz felterjeszteni rendeli.

Olvastatott a járási főszolgabíró rendeleté az 
orvosi körök uj beosztása tárgyában, amire nézve

— Georges, nem veszek babát, ha mak- 
rancoskodol ! Adjon egy porcellán babát! Szé
pet I — A huszárocska dacosan félrefordult, mi
alatt szeméből a méltatlankodás kényei peregtek. 
Mamája pedig odatartott eléje egy selyemruhás 
szőke porcellánbabát.

— Kell ez a szép baba ? Vagy — toldta 
utána — semmit sem kapsz !

Gyuri gróf rásanditott a selyemruhásra és 
valamit dünnyögött. A grófné erre becsomagol- 
tatta a babát s hazaküldette. A gummibaba pe
dig, már mint Juliska (igen, mi történt Julis
kával, néni ?) ott maradt hoppon a boltban. De 
nem ment vissza többé a kirakatba, hanem azt 
mondta, hogy inkább dobják ki az utcára, de 
ő nem engedi mással megvétetni magát. Az egy 
grófocska volt, akihez hozzáment volna, az el
hagyta és ő nem lesz másé.

S ahogy a kereskedő a kezébe vette, hogy 
eltegye valahová, szegény gummibaba keserve
sen sirt. Amire aztán megszánták és nem tet
ték visssa a kirakatba, hanem belefektették az 
üres skatulyába, ahol ma is ott van, ha meg 
nem halt.

Itt Lujza néni rendesen — mivel hogy 
több Ízben is elmondta volt nekem ezt a me
sét — sóhaj lőtt egyet, s megcirógalván az 

a képviselőtestület kimondotta, miszerint a terve
zett uj beosztáshoz hozzájárul és készséggel fedezi 
az orvosi javadalmaz.is többletét.

Nagy érdeklődéssel tárgyalta ezután a közgyű
lés Landesman Bernat ajánlatát a pecegödrök tisz
títása és a háziszemét fuvarozása tárgyában. Mi
után a város fejlődésénél fogva az ajánlat egy nél- 
külözhetlen hiányt szándékozik pótolni, az elöljá
róság javaslatához képest a város 2.) év tartamára 
Landesman Bernátnak engedély t ad. hogy a sajat 
költségén beszerzendő a jelen igényeknek legmeg
felelőbb szerkezetű, légmentesen elzárható, kellően 
fertőtlenítendő vaskoráéban az árnyékszéki ürülé
ket, a csatornák és pecegödrőkből kikerülő anya
got es egy alkalmas szemetes kocsin a házi s ud
vari szemetet a meghatározandó díjtételekért ki
szállíthassa. Köteles azonban a vállalkozó az utcai 
szemetet díjtalanul kifuvarozni és gondoskodni ar
ról, hogy az utcasepres alkalmával a rendelkezé
sére bocsájtandó hordókból az utca kellően locsol- 
tassék és ev égből megengedtetett, hogy a vízszük
séglethez a tűzoltóság által villamos erőre beren
dezett motort használhassa.

Hiúm Bernét és társa kérelme foly tán a köz
gyűlés engedélyt adott nevezetteknek, hogy a La
boré folyó egy megfelelő helyén nyári uszodát lé
tesítsenek.

Végül Dr. Eperjesy Lajos reflektált lapunk leg
utóbbi számában a kútfúrási munkálatokról meg
jelent közleményre. Sajnálattal konstatálta ugyan, 
hogy a fúrót szerkezet beszakadása folytán a munka 
megakadt, azonban rövid idéi múlva folytatható lesz 
a fúrás. De minden körülmények között a még ren
delkezésre álló pénz elégséges árra, hogy egv más 
alkalmas helyen a fúrás újból kezdhető legyen és 
igy bármiként is fognak a körülmények fejlődni, a 
városnak lesz közkutja.

A képviselőtestület Dr. Eperjese ezen bejelen
tését örvendetesen tudomásul vette. Még több ap
róbb ügyet tárgyalt a képviselőtestület és ezután az 
elnökki községi bírót a közgyűlést berekesztette.

VEGYES HÍREK
Helyettesítés. A v ármegye főispánja Hor

gos Vilmos homonnai jár. m. kir. állatorvos sza
badságideje alatt az állategészségügy i teendők el
látásával (Jálfalvy János nagymihály i járási m. 
kir. állatorvost bízta meg.

A bíróság köréből. Záborszky Pál a 
nagymihályi kir. Járásbíróságnál 22 év óta alkal
mazásban lévő dijnokot az igazságügyi minisztérium 
200 mond kettöszáz korona évi nyugdíjjal nyug
díjazta. I hlyébe l'ornszek Béla kir. törvényszéki 
elnök Lipcsey István honvéd igazolványos altisztet 
nevezte ki.

arcomat, szelíden remegő bangó szólott:
— Mert kicsikém, a játékszereknek is 

van szivök néha.
Ezt én természetesen nem igen értettem, 

hanem azért készségesen elhittem.
Ötödik éve azonban már értem is.
Azóta tudniillik, hogy — ez az, aminek 

most ötödik esztendeje van Lujza nénit egy 
alkalommal uj imakönyvvel akartam meglepni 
a régi, kapcsos imádságos könyve belvett, s 
mivel lehetőleg ugyanolyat szerettem volna 
vásárolni, mint a másik, emezt titokban kivet
tem a fiókjából, hogy megnézzem, ki a szer
zője ? Ahogy kinyitom a könyvet, a kezembe 
csúszik egy régi módi, vékony fényezett név
jegy, rajta — franciául — ezzel a névvel :

Gróf N. ----- - György 
huszárfőhadnagy.

Szó nélkül teltem vissza a névjegyet s a 
kapcsos imakönyvet, mert egy szeriben eszembe 
jutott az inci-pinci Gyuri huszár s a Juliska 
(világos, hogy Lujza volt az igazi neve!) szo
morú kis meséje.

— Szegény gummibaba !

Zsoldos László.

— A kútba esett. Pünkösd vasárnapján a 
Rákóczi-utczában egy hajóhintán mulatott a város 
apraja-nagy ja. A nézők között volt Mánta Mihály 
kocsis, a ki Strömpl Gábor szolgálatában állott. 
Mánta a hinta mellett levő kút karfájába támasz
kodott. egyszerre azonban hirtelen eltört a karfa 
es a szerencsétlen ember a mély kútba zuhant. 
Mikor segítségére siettek, már halott volt es ily 
állapotban húzták ki a kutliól. A hatóság vizsgá
latot indított, nem-e terhel valakit gondatlanság 
az eset körül.

Kassai színészek cabaretje. A kassai 
Nemzeti Színház tagjaiból alakult cabaret társaság 
f. hói 26-án tartja meg első cabaret-estélyét a Bar
nái száltó nagytermében. Az érdekesnek Ígérkező 
estélyre jegyek előre válthatók Landesman B. könyv 
és papirkereskedésében. Bár cabaretnél a műsort 
előre közölni az érdekesség rovására megy, mégis 
megemlítjük a műsorból : Salome táncát (Faragói 
Cabaret couplékat (Várady Margit) a Fráter imi- 
tatiót (Pápay Lajos) Wieland testvérek (Faragói és 
Szénássy) s a Cabaret dalokat (Csőregh). Ezen
kívül a műsor tele lesz érdekesebbnél érdekesebb 
számokkal.

Személyi hir. Beregszászy István kir. ta
nácsos, vármegyei tanfelügyelő e héten a helybeli 
állami elemi iskolát látogatta meg és osztályonként 
szerzett személyes meggyőződést a növendékek elő
meneteléről. A tanfelügyelő a tapasztaltak felett min
den tekintetben megelégedésének adott kifejezést.

A III. o. kereseti adókra vonatkozó ja
vaslatokhoz szükséges adatokat a pénzügyi ható
ságok most gyűjtik. A múlt évben meg nem adó
zott és újonnan letelepedett adózókra nézve a ki
vetési tárgyalások június hói folyamán fognak meg
tartatni. A javaslatok kellő időben a városházán 
közszemlére lesznek kitéve és figyelmeztetjük az ér
dekelt feleket, hogy a javaslatok ellen is lehet jog
orvoslattal élni.

A városi mérleg a Kossuth Lajos-utcán 
felállittatott és teljesen készen áll. A vásárra jövők 
körében a mérleg felállítása megelégedést kelt és 
ez arra mutat, hogy a mérleg szükséges hiányt 
pótol.

Házvétel. Barnai Andor 4800 koronáért 
örökáron megvette Rosenblum Sámuelnek a Sú
ly ovszky-utcában lévő belsőségét és azon egy uj 
házat fog építeni.

Requiem. Néhai Sztáray Antal grófné 
sz. Battyányi Franciska lelkiüdvéért ma a gyürkéi 
kápolnáiban gyászistentisztelet volt, amelyen Oppitz 
Sándor celebrált. A repuiemen Gróf Sztáray Sán
dor és nején kivíil megjelentek Gróf Széchényi Im- 
réné, Ehrenheimné Sztáray Nandine grófnő, a vá
ros részéről Walkovszky Béla és Dr. Eperjesy La
jos és az összes uradalmi tisztikar.

Védliimlöoltás. A járás területén I)r. Po
gány Gerő körorvos most végezteti a vedhimlöol- 
tást. Sok községben a szülők annyira gondatlanok, 
hogy gyermekeiket nem jelentik be, illetve nem vi
szik az oltáshoz. A főszolgabírói hivatal a gondat
lan szülők ellen a kihágási eljárást folyamatba fogja 
tenni.

Eljegyzés. Dr. Skuttéty Viktor nagy ka
pusi ügy véd jegy et váltott Kusnyiry Margit kisasz- 
szonynyal, Kusnyiry Gyula nagykaposi főszolgabíró 
leányával.

A polgári iskola nyilvánossági jogát a 
közoktatásügyi miniszter engedélyezte. A kir. tan
felügyelő ennek folytán felhívta Csollák llárt, az 
iskola vezetőjét, hogy az évi vizsgálatok időpontja 
tekintetében tegyen előterjesztést.

Rovancsolás. A nagymihályi m. kir. adó
hivatalban Mauks Endre kir. adófelügyelíi e hó, 

j 22-én rovancsolást tartott,-amely nek eredményeként 
I konstatálta, hogy az adóhivatalban a legnagyobb 

rend és pontosság uralkodik.

A postahivatal újonnan kinevezett főnöke 
Gráf Elek Ödön Rakovszky Aladártól, a hivatal 
eddigi vezetőjétől a hivatal vezetését e héten át
vette. A postaigazgatóiság ennek folytán Rakovszky 
Aladárnak a felmentvényt megadta.

Tanítók köri gyűlése. Az abarai ref. ta- 
| nitói kör f. hói 22-én délelőtt 10 órakor tartotta

lórin fnnmiífn^tvin ''■agvmihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). 337- Rendel egész nap.
^Zvdtv ^vllü JU^IIIUÍClITlv Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák
i----- 1— ■ ... ............................................ -== gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.



meg szokásos évi közgyűlését Kisráskán. a ref. is
kolában. A kör tagjai csaknem teljes száminál je
lentek meg a gyűlésen, melyet Pánthy Lajos h. el
nök szép beszéddel nyitott meg. Második pontja 
volt a gyűlésnek : a tisztujitás. Elnökéül a kör 
egyhangúlag Pánthy Lajos bánóczi tanítót, pénz
táritokká Pálur Miklós migléez.i, jegyzőt é Ónoi/y 
Zoltán kráskai tanítót választotta meg. „Az önálló
ságra való nevelés" címen szép és tartalmas fel
olvasást tartott l’alur Miklós. Pácz József abarai 
lelkész 15 koronás dijat tűzött ki „Tanító es er
kölcs" cimii teleire. A kör köszönetét mondott 
a derék taniigy iránt érdeklődő lelkésznek. Végűi 
Pánthy Lajos elnök megemlékezett Beregszászy 
István kir. tanfelügyelő érdemeiről, indítványozta, 
hogy a kör őt kir. tanácsossá való kinevezése al
kalmából üdvözölje. A kör az indítványt magáévá 
tette. A gyűlés végeztével az egyház látta vendé
géül a kör tagjait. at.

Uj csendörörs. A m. kir. IV. csendőr
kerületi parancsnokság Viraván uj csendörörsöt 
létesített, mely működését június hó l-én fogja 
megkezdeni.

Kinevezés. Zemplént ármegye főispánja 
a sátoraljaújhelyi „Erzsébet" közkórháznál ürese
désben volt három alorvosi állásra : Dr. Keviczky 
Lajos nyitrai közkórházi segédorvost, Dr. Székely 
Károly agárdi körorvost és Dr. Kasztriner Árpád 
nagyváradi alorvost nevezte ki.

Értesítés. A helybeli ev. ref. fiók-egyház 
tagjait tisztelettel van szerencsém értesíteni, hogy 
f. hó 26-án déletőtt 10 órakor az állami iskola 
szokott tanácstermében ev. ref. istentisztelet tarta- 
tik, melyen az úri szent vacsora is kiosztásra ke
rül. Nagymihály, 1907. május 20. Klain Sándor, 
egyh. jegyző.

Felülfizetés. A f. hó> 8-án megtartott 
„Rákóczi-Estélv" alkalmával felülfizettek : Polányi 
Géza kir. közjegyző 10 K Dr. Eperjese Lajos, 
Csollák llár, Baumgarten Pál, Rontsinszkv Ágoston 
2 2 K Dr. Órley Ödön, Kiss Tamás (Málca), 
Füzesséry Gyula (Mocsár), Srega József 1-1 K 
Dobozy Ferencz, Kákos György, Kállai Márton, 
ifj, Mastsenyik Ede, Malatinszky László, Friminer 
György, Dzsuppa Ferencz, Petrovits József, Mas
tsenyik Ede, Ambrisko Bertalan, Fedorcsák János, 
Bódy Győző, Zboján Mihály, Seszták Miklós, 
Strömpl Jenő, Papp István, Miskovits József 50— 
50 fillért, — Bérezik Győző 30 fillért. — A tiszta 
jövedelem 120 korona 81 fillér.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők legvnek, 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, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15—20 gramm, Franck-kávó-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz. 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (Ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzál 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.
Ha azután szomjas, akkor igyék ezen l'ranck- 

főzetböl egy jói 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 sokat 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 Gaedickc A. budapesti bankház eredményeit néz
zük, úgy a most lefolyt sorsjátékban, imiunmult- 
ban is, tapasztalhatjuk, hogy ez a bankház való
sággal állandó otthona a szerencsének. Úgyszólván 
minden napra esik egy főnyeremény a Gaedicke- 
bankházban, melynek üge felei a két utolsó osztálv- 
sorsjátékhan többek között a 400.000,60.000, há
romszor a 30.000 és 20000, a mostaniban pedig 

a OO.OtM), 80.000, 50.00(1, 25.000 s hatszor a 15.000 I 
koronás, ötször a 10.000 koronás főnyereményeket I 
nyerték. Ez a körülmény, meg a Gaedicke bank
ház mindenkor pontos és gyors ügykezelése ma
gvarázzák azt a hatalmas forgalmat, melynek e köz
mondásos szerencséjü bankház örvend.

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartani s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas* 
oku fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
hüdést maga után von, ép olv kevésbé képes meg
válni a modern, izgató ékezetek után liajhászó em
ber ettől a mindennapi szokásai vált élvezet-italtól. 
De miben latjuk szükségét annak, hogy már ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sót 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni őt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe ? Hosszú évi tapasztalat után ír Katli- 
reiner-féle Kneipp-malátakáve minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakarítás érhető el. 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, jóízű és kiadós a használatban.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedeseben.

Hirdetések.
Egy teljesen jó karban lévő alig használt

= kerékpár
eladó. Czim e lap kiadóhivatalában.

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 összegyiijlhetők, hogy azok aztau Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igj 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Egy jó házból való fiú

tanulóul
esetleg fiatal segéd azonnal felvétetik
HÁNDLER MIKSA úri- és női divatáru
üzletében Xagyniihálvbaii. — " __

^7nhrpnP7gyógy fürdö 
xJZUUl ai lb£Ungmegyében 
Glaubersós. hideg, kénes, sós víz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja.
I'iirdóidény május lió 15-tól szeptember lő-lg. 

Élőidéin május 15 tol június 15-ig. Utóidény : augusz
tus Kí-tól szeptember 15-ig .30 százalék árengedmény
nyel a lakásoknál.

Ezen .< maga nemében páratlau gyógyvíz, miét 
iv.\v : vili ;.| biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajok- 
n.il és alha-i pangásoknál, makacs székrekedéseknél 
enyhén, <dd>dag Int, májbajoknál vyehomok é* epekö
vekre ••ldöhg hat. Vértódulásoknál szédülések, hiidések, 
gutaiitési rohamoknál vérlovonólag. felsziv<’>lag hat, csuz 
és koszvényes bántalmaknál e kór okozta erjedés; ter
mékekre. lerakodásokra az Ízületekben azok oldására 
s kikii••zobiih’ été hat Kövérség, sziv.iihájasodns ellen, 
cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy a cukor- és fe
hérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja

Mint fürdő különféle izzad Hiányokat, daganatokat, 
izületi és csontb.intalmakat, csontszút kedvezően osz
latja. Görvélykörött daganatok, fekélyek e'len, méh és 
méh közötti izzadmányok, hashártya-izzadmányok fel
szívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idült bőr
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről es Pest felől jövők-1 
n ik Ungvár. a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek 
Nagymihály, ahonnan kényelmes bérkocsikon l*/4 óra 
alatt elérhető. Vadászterület magas vadakra.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy 
láda 4<> üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel M kor. 
A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : .Szobráncz 
gyógyfüidö igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő" 
• ..imzcnddk. Posta és tavirdaállomás helybeli. A fürdő 
igazgató-orvosa Dr. Russay Gábor Lajos

A fürdőigazgatóság.

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

Indul Nagymihályból :
Budapest felé

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

Kassa felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez. 1

.Vezó-Laboréi felé
Délelőtt 9 óra 20 perez.
Délután 2 óra 57 perez.

! Este 9 óra 29 perez.
Érkezik Nagymihályba :

Budapest és Kassa felöl
Délelőtt 9 óra 12 perez. ]
Délután 2 óra 44 perez.
Éjjel 9 óra 24 perez.

Meió-Laborci felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 53 perez.

SBSHSSSHSHSaSELSHEH

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer ~
— 1 puha padló számára.

Keil-féle viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-felp fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-r*’lc arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

GrI_l‘Ü‘CUKZ czégnél
Nagymihályon.

ESHSESESESeSHSeHaS

10 koronát takarít meg mimfenki, aki öltönyeit RE ICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb d i v a t u szab á s. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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eddig eredménytelenül játszott az osztálgsorsjátékon 

még egyáltalán nem kisérelte meg abban szerencséjét 

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

pontos és előzékeny kiszulgálásban akar részesülni, 
az forduljon a legnagyobb szerencsegyüjtödéhez . .

S GAEDICKE bankházához, “i
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 bernientve

GAEDICKE bankház
Budapest, IV. Kossuth Lajos-utca 11.
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MAGYAR ORSZÁGI KÖZPONT 1

ETERNIT MÜVEK
LAJOS

BUDAPEST. andrássy-út33.|
Eláiusitó h.ely:

Brügler Lajos Nagymihály.
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HASGHEK és RÓZSA ÍB
KŐFARAGÓ KÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR U

KASSA, Pesti-út 9 a. m
Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza. J"|j

u
Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek q 

b. tudomására hozni, hogy Nagymihályban 

kőfaragó-üzletet | 
ZZZt és sirkő-raktárt íi

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

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk J1
n

kiváló tisztelettel |

HASCHEK és ROZSA. P 
.1

!= dia ciha dh d±a dia dia dizs dia d ia dia dán d

CLAYTON & SHUTTLEWORTHu?
Budnpest, Vóozi»lförút 03,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak: 

Locomobil és gözcséplögépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, i 

k tlsztiro-rosták, konkolyozők, krszzlö- és erőgépek, 1 
L izénagyüjtők, boronák, •orveiőgépök, PlalWt Jr.
|L kapálók, szocskavágók, répavágók, kukoricza-

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

egyéb gazdasági gépek.

V- f ti# df w&X 'ti. w Ja* ■ r • tix x£x t£x <£x wíx

1

••••••••••••••••••••
• Raktáron tart dús válasz- 
X tékban : én /- és fak<>p<>r- 
X sókat, to\ ábbá finom nik- 
X kel koporsókat, minden-
• féle szemfedeleket. művi- 
X rág-koszorú kát, szallago- 
X kát, \ iasz- és szurok-fák- 
X Ivakat.

Az „Első Nagymihályi
■■ elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és

Temetkezési Vállalat"
pedig a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. — ■

*:
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:

bakoporsók 1 írttól kezűre feljebb. erezkoporsóknl UHermekekHek l frttól feljebb, n<i(/pimk 
- e</U öl HfiffUMÍubfiH :i.~> frttól et/ész ">!)<) frtiy. ---- ------ —....

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, telinek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden átemeléshez szükségeltetőkellékekkel. A legcsekélyebb 
-------------------------------------- reiidelinénynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosiltalik. ----------------------- — 

bn.tio ti.vteieiiei Mískoviis Béla.
Sürgönyczim: Tenaetlsezési "Vállalat ISTag-jrxxxltxál^. =====

Nyom. Landc&inan B. könyvig oiiidájábíui.


