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Az emberiség legnagyobb 
ellensége.

A tudomány és a tapasztalat egyaránt 
bebizonyította, hogy a szeszes italoknak 
már mérsékelt élvezete is súlyosan befo
lyásolja az egyén egészségét, a faj fejlődé
sét, az egész emberiség szellemi, erkölcsi 
és gazdasági haladását. Bizonyítják ezt a 
fegyházak, tébolydák és kórházak statisz
tikái, a melyekben az alkohol 50—60 szá
zalékkal szerepel, mint a betegségek és 
büntettek okozója.

A szeszes italoknak fogyasztása évről- 
évre növekszik és ezzel párhuzamosan fo
kozódik az emberiség degenerálása, pusz
tulása. Kétségbevonhatatlanui be van im
már igazolva, hogy a szeszes italoknak bár
milyen fajtája, legyen az bor, sör, pezsgő, 
konyak, vagy a legkomiszabb pálinka, egy
aránt beteggé teszi az emberi szervezetet, 
megfosztja az egyént a helyes gondolko
zástól, testi és szellemi munkaképességétől, 
kiöli belőle az ideálokat, a szebbre, neme
sebbre való törekvést. Csökkenti az ember 
ellenálló képességét fertőző betegségekkel 
szemben. Az alkoholista tüdővészben, kole
rában, tüdőgyulladásban sokkal könnyeb
ben és hamarabb pusztul el, mint a sze
szes italoktól tartózkodó ember. Az alko
hol leszállítja az élettartamot. Az életbizto
sító társaság • adatai bizonyítják, hogy az 
abstinensek (szeszes italoktól teljesen tar
tózkodó egyének) aránylag jóval hosszabb

T A R C Z A.
A haragvó szentkép.

Az emberek a nagy misére a templomba 
siettek. Vasárnap volt. Könnyű májusi levegő öm
lött el a kisváros utcáin és kicsalta a lakásokból 
még azokat is, akik máskor titkán járnak az ut
cára.

Az üzletek félig leeresztett redőnyei előtt is 
— ott is összeverődtek az embrrek és kíváncsian 
nézegették a kirakatba tett portékát.

A kis Varró Julis a templomba sietett. Út
közben ö is egy-egy kiváncsi pillantást vetett lopva 
a kirakatra. Rózsaszín, csipkés, félrövid ruhács
kájában, amihez szőke haja, kék szeme és rózsa
piros arca oly mesésen illet, maga is úgy nézett 
ki, mint valami rózsa. Korán fejlett, gömbölyű 
idomain könnyedén feszült meg a ruha. Fürge, 
ruganyos léptekkel haladt végig az utcán és bi
zony megfordultak utána az emberek.

A papirkereskedő kirakata előtt megállóit. 
Szebbnél szebb szentképek voltak kitéve ottan. A 
Varró Julis elnézte őket és elgondolta magában, 
hogy mit, melyiket az. imakönyve, melyik lapjára 
is tenné, ha az övé volna.

De különösen egy fehér, csipkekeretes szent
kép tetszett meg neki. A szent oly jóságos, sze
líd arccal mosolygott le róla, mintha csak élne.

— Óh bár csak az enyém lehetne! 
Sóhajtott fel bánatosan a kis Varró Julis és 

életűek, és éppen azért azokat olcsóbban 
is biztosítják. De az alkohol nemcsak azt 
teszi teljesen tönkre, juttatja elmegyógyin
tézetbe, börtönbe, a ki szeszes italt iszik, 
hanem annak egész családját, utódait is a 
pusztulás örvényébe sodorja.

Btittge, Eorel és a világhírű tudósok 
egész serege a legvilágosabban bebizonyí
tották, hogy a szeszes italt élvezők utódai 
elfajulnak, elmegyöngék, hülyék és siket
némák lesznek.

A legtöbb balesetet az alkohol idézi 
elő; hány gyilkosságnak és egyéb súlyos 
bűntettnek volt már okozója az alkohol, 
százezer és százezer emberélet pusztul el 
évenkint az alkoholélvezet folytán.

A szeszes italoknak semminemű jó 
vagy hasznos hatása nincsen; nem táplál
nak. nem erősitik a szervezetet, nem me
legítenek és nem élénkítik az élettevékeny
séget, hanem éppen mindennek az ellen
kezőjét teszik. A szeszes italok élvezete 
mindig és mindenkinek csak kárt okoz : 
tönkreteszi az egyént, nyomorékká, elfajult- 
tá utódját, feldúlja a családi boldogságot, 
az egész társadalmat alapjában megingatja.

Es mindezt a nyomort, szenvedést és 
pusztulást mily méregdrágán kell megvá
sárolni! Még a mértékletes munkás is ke
resetének több mint negyedrészét költi sze
szes italokra, a melyekből semmi haszna 
nincsen, csak kára : erkölcsileg és anyagi
lag egyaránt. Magyarországon legalább is 
ezermillió koronát adnak ki évenként sze

még távozóban is sóvárgó pillantásokat vetett a 
kép felé.

— Mi sem egyszerűbb ennél !
Szólalt meg most mellette egy kellemes csen

gésű férfihang.
A kis lány összerezzent és ártatlan őzike sze

meit meglepetve emelte a hang tulajdonosára.
Egy idősebb, deresedő hajú férfi állott előtte. 

Afféle öregebb bácsi, aki azonban meleg, bizal
mas tekintetével olyan szeretetteljesen tudott nézni, 
akárcsak az a szentkép és éppenséggel nem jött 
zavarba, ha kis leányok ráfüggesztették szemeiket.

— Bizony mind a magácskáé lehetne, — 
folytatta bizalmasan. Az a szép kép is és mellet- 
televők is mind, valamennyien.

— De hogyan ? . . .
Kérdezte bátortalanul a kis Julis.
— Én odaadom magának. Van nekem ám 

odahaza sok-sok ilyen szentképem. Meg van az 
a mosolygós is, sőt még különb is annál. Érde
mes ám azokat megnézni és pláne, ha az ember 
szabadon választhat közülük. Nem messze lakom 
ide, jöjjön el hozzám pici virágom és gyönyör
ködjék kedvére bennük

A jó bácsi ezt mind oly természetesen, oly 
szeretettel tudta elme ndani és olyan, de olyan jó
ságosán tudott nézni, hogy a kis Julius mielőtt 
még magához térhetett volna az első pirulásból, 
szinte akaratlanul és észrevétlenül követte őt.

A templom felé tartottak. Elmentek mellette 
és halra befordultak egy kanyargó utcába.

* 

szes italokra, kultúrára pedig ennek csak a 
század részét. A magyarországi szervezett 
munkásság gazdasági és kulturális föllen- 
ditésére kiad évenként $XX).(XX) koronát, 
alkoholra pedig majdnem ötmillió koronát ! 
Mennyivel javulna a munkás gazdasági és 
társadalmi helyzete, ha ezt az óriási össze
get nem a maga megmérgezésére és övé
inek tönkretevésére. hanem lakásra, élel
mezésre, önművelésre fordítaná!

Es ezzel az egész emberiség létét fe
nyegető veszedelemmel szemben nincsen 
más védekezés, csak az, ha nem iszunk. 
Mértékletes ivás nincsen. Mértékletesség 
szépen hangzik, de keresztül vihetetlen. Hi
szen ha volna mértékletesség, akkor nem 
volna oly rettentő nagy az alkohol fogasz- 
tás, nem kerülne annyi ember az elmebe
tegség legkülönbözőbb fajával a tébolydába, 
nem történne napról-napra annyi szeren
csétlenség.

A szeszes italok élvezetéről való lemon
dás áldozatba nem kerül, az mindenkép
pen csak előnyös és hasznára válik min
denkinek, Az abslinens, a szeszesitaloktól 
teljesen tartózkodó egyén életfelfogása sok
kal nemesebb, magasztosabb, élete sokkal 
nyugodtabb, megelégedett, testi és szellemi 
erejének teljes birtokában sokkal munka
képesebb, e mellett pedig nagy összegeket 
takarít meg és fordíthat okosabb célokra, 
mint szeszes italra.

Az alkoholokozta tengernyi baj, nyo
mor és szenvedés csökkenését és a rneny-

Dél felé járhatott már az idő, hogy a kis 
Varró Julis hazakerült. Nem volt a templomban, 
de imakönyvében ott volt a csipkekeretes mosoly
gós arcú szentkép. Épp azon a lapon, amelyiken 
ő kívánta.

Nyugtalan volt a kis Julis. Leányí szobá
jában fel és alá járkált. Járkálasközhen egyszer 
véletlenül a tükörbe nézett. És úgy találta, hogy 
az arca többé nem oly rózsapiros, mint azelőtt 
volt, sőt a szép rózsaszínű ruhácska sem illik többe 
oly jól szőke hajához és kék szeméhez, mint ez
előtt illet. Nem is tudta tovább magán tűrni. Le
vetette.

Nyugalma azonban azután sem jött meg.
Valami belső, ellenállhatatlan erő vonzotta, 

hogy vegye fel az imakönyvet és nézze meg az 
uj szentképet.

Elővette hát a könyvet, megkereste a lapot, 
a melyikre a szentképet tette és odanézett . . .

De . . . szent Isten ! . . . a szentkép mintha 
megváltozott volna ! . . . A szent jóságos, mosoly
gó arca haragosra fordult. Mosolya helyett, mintha 
csupa kemény szemrehányás nézett volna le az 
arcáról . . .

A kis Julis szörnyen megijedt. Vitte a ke
pei a világosság felé, i másik szobába, ki az ud
varra. a kertbe, de a kép sehogyse akart moso
lyogni.

A kis Julis sirva fakadt. Meghalványodott 
arcát kezeibe temette és zokogott hosszan — ke
servesen. I g\ talált rá az édes anyja is odalenn 
a kertben.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



nyiben lehet, megszüntetését tűzte ki cél
jául az Alkoholellenes Egyesületek Orszá
gos Ligája, a mely tagjaitól megköveteli, 
hogy teljesen tartózkodjanak a szeszes ita
lok élvezetétől és minden erejükkel támo
gassák az abstinens küzdelmet. Tagjait ki
sebb családi körökbe gyűjti, igyekszik őket 
oktatni, felvilágosítani, nevelni és korcsma 
helvett nemesebb, lelki és szellemi szóra
kozást nyújtani. Az egyesület iszákosok 
mentésével is foglalkozik, céljai közé tarto
zik alkoholmentes kávéházak, vendéglők, 
népotthonok, népköny tárak, iszákosok gyógy
intézetének létesítése és fentartása. Az egye
sületnek tagja lehet minden 15 életévét be
töltött egyén, aki hajlandó megfogadni, 
hogy szeszes italt nem élvez.

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 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. Menesdorfer Bertalan sztrop- 

kói kir. járásbirósági albiró kir. járásbiróvá nevez
tetett ki.

Áthelyezés. Papp Gerő sárospataki ni. 
kir. csendőrségi járásörmester Nagymihályba he
lyeztetett át.

Kirendelés. Lakatos Dániel varannói 
kir. járásbirósági jegyző a varannói kir. járásbíró
ság mellett alkalmazott ügyészségi megbízott ál
landó helyettesévé rendeltetett ki.

Miniszteri megerősítés. A nagymihályi 
járási. kör- és községi jegyzők egyletének alap
szabályait a belügyminiszter jóváhagyta.

Április 11. Az 1848-iki törvények szen
tesítése napját, április 11-ét. a nagymihályi állami 
iskola f. hó 15-én ünnepelte. Reggel a gyermek
sereg a tanítói kar vezetése mellett istenitisztele
tet hallgatott, majd a tanítók osztály onkint mél
tatták a napot.

Kitüntetett gazdasági cseléd A Gróf 
Lónyay Gábor deregnyói uradalmában 40 év óta 
szolgáló Kürtös Mihálv gazdasági cselédet a föld- 
mivelésiigyi m. kir. miniszter hűséges szolgálatai

Részvéttel sietett hozzája.
Mi bajod, ki bántott kis lányom ?

Kérdezgette babusgatva és szeretetteljes érin- 
•i--el tapogatta végig a kis Julis arcát, homlokát 
és fejecskéjét.

— Hiszen te lázas vagy I
Mondotta aggodalmaskodva.

Nem. nem vagyok én lázas anyuskátn. 
zokogott a kis Julis, — de nézd, itt van ez a 

-rémkép. Xzel.-tt olyan nyájasan, olyan mosoly 
gón nézett rím és most eltűnt róla a mosoly... 
Harag Szinte fenyeget . .. Anyuskátn én
ugy félek tőle I . .

Xz anyja ijedten nézett, hol leányára, hol a 
- entkep-. \zt kellett hinnie, hogy a kislány csak
úgy. bizalomban beszel, mert a szentkép bizony 
jósági san mosoly gott.

De hiszen csacsikám, — szólt becézgetve, 
- ez a kép mosolyog! Hogy láthatnád te azt, 

hogy haragudna rád, vagy hogy éppen fenyegetne ?
Nem, nem anyám, — erösgette isszo- 

nyodva a kis Julis. — nem mosolyog ez a kép. 
Nem látod, hogy haragszik ? . . . A szemei milyen 
haragosan merednek rám. mintha meg akarna 
ölni . . . Takard el. kérlek anyuskám . . . Tn na
gyon félek tóle ! . .

Az anyja ijedelmében magánkívül szorította 
magához gyermeket és valósággal ragadta a szoba 
felé. Kétségtelen, hogy beteg .1 gyermek, le kell 
tehát fektetnie.

Es 1 I. Varró Julis nemsokára ott is pihent 
az ágyban. < )rvosságos üvegek kerültek az éjjeli 

ért 100 korona pénzbeli jutalommal és elismerő 
okirattal tüntette ki. Meczner Gyula főispán étla
pokban Bajusz Andor főszolgabíró utján küldötte 
meg a KM) koronát és az okiratot.

— Hirdetmény. Nagymihály község elöljá
rósága ezennel közhírré teszi, hogy a nagvmélt. 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter 3633—909. 
szám alatt kelt rendeletével engedélyt adott arra 
nézve, hogy Nagy mihály községben mindazon hó
napokban melyekben országos vásárok nincsenek 
1 — 1 minden állatnem felhajtásával kapcsolatos 
Ztetf vásárok tartassanak. Ezen körülmény azzal 
hozatik az érdekeltek tudomására, hogy Nagymi
hály községben 1909. évben a hátralevő országos 
és állat felhajtásos heti vásárok a következő na
pokon fognak megtartatni. 1. Állat felhajtásos heti 
vásár április 20. 2. György napi rendes országos 
vásár május 3—4. 3. Antal napi rendes országos 
vásár junius 14 —15. 4. Állat felhajtásos heti vá
sár julius 20. 5. Nagyboldog asszony napi rendes 
országos vásár augusztus 16—17. 6. Állat felhaj
tásos heti vásár szeptember 24. 7. Lukács napi 
rendes országos vásár október 11 —12. 8. Állat 
felhajtásos heti vásár november 16. 9. Karácso
nyi rendes országos vásár december 20—21-én.

— Kitüntetett slketnémák intézete. Az 
ungvári siketnémák intézetét, amely növendékei
nek készítményeivel a londoni kiállításon részt 
vett, a bíráló bizottság aranyéremmel tüntette ki.

Értesítés. A helybeli ev. ref. fiókegyház 
tagjait tisztelettel van szerencséin ezúton is értesí
teni arról, hogy f. évi április hó 18-án vasárnap 
délelőtt 10 órakor az állami iskola megszokott 
tantermében úrvacsora osztással ev. ref. istentisz- 
tisztelel lesz. Nagymihály, 1909. április hó 12-én.

Klain Sándor, egyh. jegyző.
Szeszélyes április. Április az idén sem 

tagadja meg önmagát. O most is következetes a 
következetlenségben. Most még egész sugárzó fé
nyességben ragyog a nap s a következő percben 
fekete fellegek tolulnak eléje, hogy szomorúsággal 
hintsék tele a földet. Azután meg sürii cseppek- 
ben hull alá az eső, hogy a bekövetkező pillanat
ban ismét szelíd tüzű napsugarak csókolják föl a 
lehullott esőcseppeket. Április ez, a szó legáprili- 
sabb értelmében vett április. Nélkülözi a józansá
got. a logikát, az okosságot ; szeszélyes, ifjú, ka
cér, bolondos. Igazi április.

A megtámadt csendőr. Husvét első nap
ján ittas legények orozva támadtak a helybeli 
csendőrőrs egyik kötelességtudásáról közismert 
tagjára és egy készen tartott szódás üveggel olyat 
sújtottak a fejére, hogy eszméletlenül összeesett. 
A nyomozás serényen folyik, s a tettesek jól meg
érdemelt büntetése bizonyára el nem marad.

szekrényére, no és hát az imakönyve, amitől se- 
liogyse akart megválni. Nem mert ugyan bele
nézni, mert ott volt a haragos szentkép, de azért 
azt kívánta, hogy odategyék az ágya mellé.

A kis leányt azután nyugtalan álmok gyö
törték. S e lázálmokban szüntelen megjelent előtte 
a haragos szentkép. Nem tudott tőle szabadulni. 
Bárhová is ragadta öt lázas képzelete, a szentkép 
csak híven követte. Meg-megállt előtte és így szól- 
lott hozzá :

— Julis leányom, neked nem erős a hited. 
Te nem azt az erőt csodálod és szereted bennem, 
ami szentté tett, hanem csak a nyájasságomat, a 
mosolyomat. Te azért, hogy az én jóságos, mo
solygó képem a tied lehessen, hallgattál a csábitó 
szóra és feláldoztod azt, ami nekem a legkedve
sebb : a lelked tisztaságát. Polt esett a te lelke
det!. Sötét fekete folt, amit le kell tisztítanod on
nan. Ha azután majd megtisztult a lelked, akkor 
majd újra mosolyogni fogok rád. Ismét a tied 
lesz az a mosoly, amiéit most eladtad magadat 
az ördögnek, a gy alázatnak ! . .

Es a kis Julis nyugtalanul vergődött lázál
mában. Homloka megizzadt és ajkai izgatott, ösz- 
szefüggéstclen szavakat suttogtak.

A fél éjszakán ott volt mellette az édes anyja 
es figy elte, ápolta szakadatlanul. Éjfélkor azonban, 
hogy a kis lány kevéssé elcsendesedett és nyu- 
godtabb lett, őt is elnyomta az álom és nyugo
vóra tért.

A kis Julis pedig felriadt álmából. A fülé
ben csengett egyre, amit álmában a szenttől hal

— Naptár egyesítés. Firczák Gyula mun
kácsi püspök kezdeményezésére a Gergely- és Ju- 
lián-féle időszámítások közötti külömbségek talán 
rövid időn belül meg fognak szűnni. A magyar 
gör. katholikusoknak régi kívánsága válik ezzel 
valóvá. A budapesti gör. kath. hitközség egy pá
pai rendelet folytán a húsvéti ünnepektől kezdve 
már a Gergely naptárt használja.

— Eljegyzés. Dr. Mandel Gyula varannói 
ügyvéd eljegyezte üanezfried Irénkét, Ganczfried 
Bertalan kassai ügyvéd leányát.

— Rendelet az ingyenes népoktatáshoz. 
Tudvalevő, hogy az ingyenes elemi- és népiskolai 
1908. évi XLVI. t.-c. az állami elemi iskolákra 
nézve 1909. szeptember elsején lép életbe. A val
lás- és közoktatásügyi miniszter most erre való 
tekintettel körrendeletét küld szét valamennyi kir. 
tanfelügyelőnek és tanfelügyelői kirendeltségnek, 
amelyben tudatja, hogy a jövő tanév szeptember 
1-től kezdve az állatni elemi iskolákban sem tan
díj, sem pedig 30 filléres nyugdijjárulék nem szed
hető, ellenben szedendő az 50 filléres beiratási 
dij, amely feltétlenül az ifjúsági és a tanítói szak
könyvtár gyarapítására fordítandó. A körrendelet 
ezután részletesen szól e kétféle könyvtárak gya
rapításáról és kezeléséről.

Az ungvári törvényszék. A napilapok 
Ilire szerint az ungvári törvényszék szervezése a 
megvalósulás stádiumába jutott. Az igazságügy
miniszternél — mint olvassuk — kész a törvény
javaslat, melylyel Ungvár, Jászberény és Makó 
törvényszéket kapnak. A javaslat még e hó folya
mán a Ház elé kerül.

— A pálinka mérések vasárnapi bezárása. 
A vasárnapi munkaszünetről szóló uj törvény ter
vezet tárgyalása most van folyamatban. A terve
zet 14-ik szakasza vasárnapokon és ünnepnapo
kon csak reggel 6 órától délelőtti 10 óráig engedi 
meg a pálinkamérések nyitvatartását. Ezzel szem
ben az alkoholellenes országos bizottság azt a kö
vetelést állította fel, hogy szombat este 6 órától 
hétfő reggeli 6 óráig legyenek zárva az égetett 
szeszes italok kimérésével foglalkozó üzletek, mert 
ebben az időben szokta a munkás osztály heti 
keresményét könnyelműen elkölteni. Vájjon ki fog 
győzni ?

Az Alkoholellenes Egyesületek Orszá
gos Ligája nemes hivatásának országszerte pro
pagandát akar csinálni s kívánatosnak tartaná, ha 
a vidéki városok polgárai is behatóan foglalkoz
nának ezzel a fontos kulturkérdpssel. A liga fő
titkára Dr. Dóczi Imre (Budapest, I. belügyminis- 
terium) minden megkeresésre szívesen válaszol, s 
hajlandó az ország bármely pontján előadást tar
tani, ha erre felkérik.

lott. Hogy folt esett, hogy mocsok esett a lelkén ! 
Hogy eladta magát az ördögnek, a gyalázatnak! 
Hogy azt a foltot le kell mosnia leikéről, máskü
lönben a szent nem mosolyog reá többé soha
sem ! . . .

Izgatottan ült fel az ágyában és önkénytele
nül az imakönyve után kapott. Látni kívánta a 
szentképet és meg is nézte. Égő, káprázó szemei 
azonban megint csak azt látták, hogy komoly, 
haragos és semmit sem mosolyog.

Vad indulat támadt erre kicsi szivében. Egy 
hirtelen elhatározás, amelynek megfontolására nem 
maradt ideje.

— Igen. Le fogja mosni leikéről azt a fol
tot, mert tisztán kell a szentkép előtt állania I

Kívánta a szentkép mosolyát. Kívánta, mint 
soha jobban.

Kiugrott tehát a csipkés ágyból és ugv öl
tözetlenül, ahogy volt kiszaladt a szobájából. Ki
szaladt a kertbe és futott-futott lélegzetvétel nél
kül a folyó felé . . .

Most, — ugy érezte, — le kell mosnia lei
kéről a foltot, gy alázatot I . . .

*

A kis Julist másnap hiába keresték. Nem 
volt sehol.

Harmadnap vetette fel a viz megdermedve, 
halva . . .

Arcán bánatos mosoly ült és kezében gör
csösen szorongatott egy szinevesztett, de azért jó
ságosán mosolygó szentképet . . .

legif. Ábrányi Kornél.



— Hitelesítsük a mérlegeket. A kassai ke
reskedelmi és iparkamara felhívja az iparosok és 
kereskedők figyelmét arra a körülményre, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter 107,215 1908, számú
rendelete értelmében eszközlendö időszaki hitele
sítések valószínűleg már rövid idő múlva megkez
dődnek. Minthogy az 1907. évi V. t.-c. 17. § a 
élteimében büntetés alá esik oly mértékek és mé
rőeszközök használata, melyek az idézett rende
letben megállapított s megengedett eltéréseknél 
nagyobbat mutatnak, minden kereskedőnek és 
iparosnak érdekében áll, hogy hitelesítés alá bo
csátandó mértékeit a hitelesítésre való bocsátás 
előtt megvizsgálja és szükség esetén kijavítássá, 
nehogy a hitelesítés alkalmával észlelt s a megen
gedett hibahatárokat meghaladó eltérések miatt 
kihágási eljárás indíttassák ellenük.

— Zongoratulajdonosoknak szives tudo
mására hozzuk, hogy Fink Leó, a híres Kérész- 
tély-féle fővárosi zongoragyár hangverseny han- 
golója városunkba érkezett és itten, valamint a 
környéken is egyes hangolásokat fi koronájával 
végez. Javításokat külön alku szerint. Előjegyzé
seket szívességből lapunk kiadóhivatala elfogad.

— A folyton emelkedő kivándorlás. Euró
pából ismét valóságos áradatként indult meg Ame
rika felé a kivándorlás. A március 28-án végző
dött héten 28.274 fedélközi, 3940 másod és 909 
elsöosztályu utas érkezett a newyorki kikötőbe. 
Január l-től kezdve pedig 179.509 fedélközi utas, 
vagyis kivándorló érkezett március 28-áig, vagyis 
123.030 emberrel több, mint tavaly ugyanezen 
három héten. A visszavándorlás ennek ellenében 
teljesen megcsappant, úgy, hogy míg tavaly az év
első három hónapjában 158.462 volt a visszaván- 
dorlók száma, az idén ez idő alatt csak 39.208 
ember vándorolt vissza Európába. Minden jel arra 
mutat, hogy az idei esztendő túl fog tenni min
den eddiginél a kivándorlók számát illetőleg.

— Az ötikéntes-év megdrágítása. Katonai 
körökből az a hir szivárgott ki, hogy az egyéves 
önkéntességet akként fogják megdrágítani, hogy 
a 348 koronában kivetett összeget, melyért a sa
ját költséges egyéves önkéntes kincstári élelmezést 
és felszerelést kap, kerek száz koronával fel fog
ják emelni. Ezt az intézkedést az élelmezési és 
felszerelési cikkek általános megdrágulása tette 
szükségessé.

— Iskolamulasztó kereskedő tanoncok.
A közoktatásügyi miniszter legutóbb szigorú ren
deletet bocsátott ki a kereskedö-tanoncok iskoláz
tatásának ellenőrzése céljából. A rendelet értelmé
ben az iskolák igazgatói félhavonkent tartoznak 
jelentést tenni az elsőfokú iparhatóságnak a tanon
cok iskolábajárásáról s egyúttal feltüntetni azokat 
a cégeket, a kiknek tanoncai igazolatlanul mulasz
tottak. Ezekkel a cégekkel szemben ezután a ki
hágási bíróság az ipartörvény értelmében köteles 
eljárni. Sajnos, hogy nálunk is akadnak egyes ke
reskedő főnökök, a kik még mindig nem alkal
mazkodnak a törvény rendelkezéseihez, úgy, hogy 
a kiltágási bíróság több kereskedő cég ellen kény
telen eljárni S őket tanoncaik igazolatlan óramu
lasztása miatt megbírságolni.

— Köhögés nem betegség. Gyakran hal
lani ezen megjegyzést. De mily káros tévedés. 
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s mégis 
megöregednek. De mily gyakran támadnak a kö
högés elhanyagolása folytán súlyos betegségek, ne
vezetesen tüdőbetegség, holott kelléi időben annak 
keletkezése és terjesztése meggátolható. A köhö
gés tehát soha sem hanyagolandó el. hanem ve
gyük azonnal az ismert „Sirolin-Roche“ hatásos 
szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de az 
étvágyat is előmozdítja és a testeröt fokozza. Kap
ható gyógyszertárakban.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÍTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetejii-mkorkat 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt regi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség es lm- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „REIHY név.

koronát takarit meg mindenki, aki <>l-

NagymihályonW koronát takarít meg mnniauu,
tönveit REICH ADOLF férfi-szabónál 

.................. ron készítteti. Mértek után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek-
ben. Legújabb divatu szabás.

Hirdetések. I
Egy teljesen jó karban lévő 

Umrath és Társa-féle 4 lóerejü 
gőzkazán és hozzávaló > 

cséplőszekrény 
jutányos árban eladó. Bővebbet 
LÖFFLER NOA 
“■ cégnél Nagymihályon. ——

45. nz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 1<>2 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a varaiméi kir. 
járáabirós.ágnak 1901.) évi Sp. 199. é* 503. számú végz<‘*e kö
vetkeztében Dr. Kas/triner László ügyvéd által képviselt 
Klausei* Emil javára 26 K 50 f s jár. erejéig 1905. évi no
vember hó 25-én foganatosított kielégítési végrehajt is utján 
felülfoglalt és 3790 koronára becsült következő ingóságok. u. 
in. bútorok, stb. nyilvános árverésen elatlatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. jbiró.s.tg 1909. 
évi V. 21/3. sz. végzése folytan 26 K 50 f tőkekövetelés, 
ennek 19 . évi hó . napjától jaró 5*/e kamatai, */»’/•
váltóilij és eddig összesen — kor. — fillérben hiróilag mar 
megállapított költségek erejéig Alsókörtvélyosen alperes la
kásán leendő megtartására 1909. évi április hó 21-ik 
napjának d. e. 10 órája határidőül kitíizetik <•> ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai 
értelmében a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóság >kat mások is le 
és felülfoglalt itták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1909. március h'• 27 napján.

Fodor József, 
kir. bír. végrehajtó.

Ebédlő és háló-
berendezés, csillárok (villanyvilá
gításhoz) úgyszintén teljes kony
haberendezés, minden elfogad
ható árban elköltözés folytán

I azonnal eladó.
Müller Móric,

Nagytnihály, sörgyár.

197. sz.
1909. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az ,881. évi LX. t.-z. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré -eszi h>>gv a buda- 
pásti VII. kér. kir. járásbiróságnak 1905. évi Sp Vili. 1978/3. 
sz. végzése következtében Dr. Elcischner I’. Gyula ügy véti 
által képviselt Süss és Friedman cég javára 350 K fillér 
és jár. erejéig 1906. évi február hó l én foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 692 koronára becsült 
következő ingóságok u. m. bútorok stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróságnak 
1909. évi V. 126/2 sz. végzése folytán 192 K 93 f tőkekövetelés 
ennek 1905. évi okt. 5. napjától járó 0% kamatai és eddig 
összesen — K — f. ben hiróilag már megállap. költségek er. 
Nagymihálvon alperes lakásán leendő megtartására 1909. 
áprll hó 19-én d. u. 3 óraja határidőül kitüze.ik és ahoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 1<H. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt.Nagymihály. 1909. évi máre. hó 26.

Fodor József
kir. bírósági végrehajtó.

A nagymihályi áll. el. iskolai gyakorló 
faiskolából a következő 

oltványok 
adatnak el : Kajszibarack-, ringló-, cseres- 
nye- és meggy-oltványok, (készlet 600 drbi 
2—3 éves erős, egészséges példányok, a 
kórnyéken bevált kitűnő fajtákból, darabon
kínt 60 fillértől 1 koronáig.

Kisebb mennyiségben alma- és körte-
i oltványok is kaphatók.

KNEISZL EMIL,
áll. tanító faiskolavczeto.

= Csakis saját termésű ■ .

vinnai boraimat
Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor 45 kr.
Muskotály 50 kr.
Asszú . 1 írt 50 kr.
yar 50 literen felül árengedmény. -*u

6—52 WIDDER BÉLA.

Építők és építtetőknek 
sajál érdekük, lui mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony- 
kerites és kavicsrosta szükségleteikre, bizalom - 
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, mely- 

lvel díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF 
fém- es vasmüveshez, műszaki iroda és műhely : 
KASSA, Ferenc Jozsef-tér 14. sz. Telefon sz. 347. 
Városok, községek, gazdaságok, házak stb. vízmű, 
csatornázás és központi fűtés tervezési és kivite
lezési vállalat. Külön osztály mindennemű sodrony, 

vaskerítés és kavicsiosta készítésére. 1—20

Van szerencsém a helybeli és vidéki 
mezőgazdák szives tudomására adni, hogy 
egy legújabb szerkezetű ------

arankamentesitö
gép beszerzése által azon kellemes hely
zetbe jutottam, hogy tisztelt vevőim részére 
igen szép arankamentes eredeti magyar 
lóhere és lucerna maggal, 
úgyszintén más gazdasági és kerti magvak
kal a legjutányosabb árak mellett szolgál
hatok.

Saját érdekét szolgálja tehát mindenki, 
a ki versenyképességemről meggyőződik.

Egyúttal szives tudomására hozom 
a n. é. közönségnek, hogy magvak aran
kától való tisztítását is jutányos árban el
vállalom. Tisztelettel

Garfunkel Dávid.
••••••••••••••••••
Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer ---------

— puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kémény padló számára. 
Keil-fele fehér ..GLA8UR fenymaz 90 fillér. 
Keil-féle arany-fényntáz képkereteknek 40 Fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Gliick Mór czégnél Nagymihályon.

Igen tisztelt vevőim szives tudomására 
hozom, hogy

kugler Henrik
= GERBEAUD .... ___
cs. és kir. udvari czukrázdától a helybeli 
piacra egyedüli elárusitást sikerűit meg
kapnom. Alandóan frissen raktáron tartok : 
Kugler-bonbonokat, Mignon-süteményt, 
Chocoládét stb. Esetleges raktáron nem 
lévő nevezett cég gyártmányait 24 órán 
belül szállíthatok.

Tisztelettel
BALAZS LAJOS.



® —
Alkalmi bevásárlás!!!

\ an szerencsém igen tisztelt vevőim és a n. é. kö
zönség szives tudomására adni, miszerint tekintettel arra, 
hogt üzlethelyiségemet rövid időn belül saiát újonnan 
epiiít hazamba helyezem át. raktáramon lévő összes 
áruimat f. évi március hó 1-től egészen április hó 15-éig 

mélyen leszállított árban 
árusítom. Különösen felhívom a n. é. közönség figyel
mét a nagv mennyiségben lévő —-

maradékokra.
Mosókretonok, batiszt, angol zephyr, voile delain 

női- és férfi ruhakelmék, valamint selymek •

FEL ÁRBAN
számíttatnak.

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvénytársaság 

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétüzletet üzletágai köze be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja: 15 év elteltével, amikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1060 koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 év előtt beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20- 60 évig terjedő életkorban lévők.
Égy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

BLUM BERNÁT
FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 44. iaz izr. templommal szemben.)

• Valódi angol gyapjúszövetek •
nagy választékban.

Készít: magyar, francia, angol és német divat szerint 
úri- és gyermekruhákat, ug\ szintén papi, katonai és 
libéria munkákat, lovagló-nadrágokat stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett. Gyors és pontos kiszolgálás.
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Jakobovics Ármin ésT estvére
első kassai bútor minta-terme és bútor áruháza —

Kassán, Fő-utca 39. (saját házában)
Tvlefon 171 a székesegyházzal szemben. Telefon 171.

»

Seszták István 
=== szücsmester z=t= 
Nagymihály., Sulyovszky-utca 7. szám.

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelet
tel értesíteni, hogy Newyorkban 15 éven át szer 
zett tapasztalataim érvényesítésével Nagymihálvon 
Sulyovszky-utcza 7. szám alatt egy a mai kor igé
nyeinek megfelelően herendezett

• szűcs műhelyt •
nyitottam, a hol minden e szakba vágó munkák 
a legpontosabban készíttetnek.

Mindennemű javítások és átalakítások el
fogadtatnak és azok csinos és finom kiviteléért 
szavatosságot vállalok.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Seszták István.

Raktáron tartunk mindig legnagyobb választékú készletet szilárdan dolgozott 
bútorokból minden most hasznait fában es stylbeil, úgymint: teljes 

ha ló, ebédlő, uri-szoba es szalonberendezések- 
bői. luxus-, fantasia- és ülőbútorokból, szőnyegdivánok. ottománok és 

mén matracokból: úgyszintén elvállalunk mindennemű diiziténi és kár 
pitoa-munkákat - I ..rbb r nagy raktárt tartunk .zönyegek • -függönyökben. 
ZKalstár előszóta és kcnyh.abeien.d.ezések’ből.

Szolgáljon továbbá a nagyérdemű közönség becses tudomására, Hogy a fötisz- 
tisztelendő papság, tisztikar, magasabb hivatalnokok és magánosok részére, valamint 
teljes menyasszonyi berendezéseket úgy helyben, mint vidéken 

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
Hús raktár mhidenncaiá rézbatorokban.

Specialislá&medemangelbőrbuierefiban
A ii. é. közönségnek figydméhr ajánljuk a most létesített külön osztályt

■ ■■ ____  ■■ ■ K ■ ■ ■■tömörfa (m a s s i v) bútorokban, 
nmert-v ‘ , i egr - :jnui; tömörfa ttnassivt bútorgyárnak a kizárólagos elárusitását 
illetve képviseletét

Abaujtorna-, Zemplén, Sáros- es Szepesmegyék részére 
átvettük, es ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagv raktárt 
tartunk Ki.'> nősen .jánlhat<» »•/ a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek es villák beren
dezésére Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. 5_ G
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