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A gyermekvédő liga botránya.
Ha a butaságnak nem lennének foko

zatai, úgy nem lenne okos ember. Így 
történik azután, hogy nem létezik az a 
többé-kevésbbé rósz ötlet, ami meg nem 
fogna még több együgyű embert.

Így történt most a gyermekvédő liga 
sorsjegyeivel is, amelynek húzása alapos 
botrányba fűlt. Nincs az országban olyan 
ember, aki ne kapott volna a gyermek
védő ligától diszkrét leveleket, amelyben 
megsúgják neki, hogy a liga minden sors
jegye értékes arany, vagy ezüst tárgyat 
nyer. Siessen tehát mindenki 1 korona 50 
fillért kiszurkolni s akkor kilátása lehet még 
a legszegényebb polgárnak is arra, hogy 
falslevesét ezüst és arany evőeszközökkel 
fogyassza el. Most a húzásnál kiderült az
után, hogy azok az értékes nyeremények 
nem érnek egy fabatkát sem. Volt olyan 
ember, aki harminc-negyven darab sorsje
gyet vett s nyert azon tiz gyüszüt, tiz biz
tositó tüt.

Persze most az újságok tele vannak 
a szerencsétlen nyerők sirámaival, ahelyett, 
hogy belátnák, hogy ha minden 1 korona 
50 filléres sorsjegy drága arany ékszereket 
nyerne, úgy abból alig lehetne a szegény 
gyermeket megmenteni.

De, hogy a dologra áttérjek, én ma-

T A R C Z A.
A kánikula jegyében.

— Fővárosi levél. —
Végre elérkezett a zöld vendéglősök szezonja. 

Szegények már joggal kétségbeeshettek, mert ju
lius egész hónapja és julius első fele hűvös őszt, 
esőt, vihart zúdított a nyári világra, amely ilyen
formán minden volt, csak épen nyár nem. A bu
dai és a ligeti kocsmákat nyakra-főre becsukták, 
nagyszabású nyári mulatóhelyek csődjéről rebes
getett a fáma, egy szomorúsággal teljes nagy nyári 
krach volt már készülőben, amikor végre kibújt 
az első izzó nyári napsugár, a hideg, esős felle
gek elvonultak az északi tenger tájaira és meg
érkezett a várva-várt, a hőn óhajtott kutyaidő, 
vagyis magyarosabban a kánikula. Mikor e soro
kat írjuk, már annyira vagyunk, hogy bízvást fel
sóhajthatunk: adtál Uram meleget, eleget, adjál 
már egy kis hideget!

Nappal kihalt város Budapest. Fürdőn van 
mindenki, aki teheti, de még sokkal többen olya
nok, akik nem tehetik, de hódolnak a divat hó
bortjának és egy esztendei hideg vacsorával spó
rolják le azt, amit a fürdőn elköltenek.

Este megélénkülnek az utcák és sűrű töme

gét a gyermekvédő ligát is ép oly hum
bugnak tartom, mint az egész sorsjátékot. 
Humbugnak tartom pedig azért, mert a 
nyomorúságnak azon a sötét fertőjén, amin 
az egész felső társadalom táncol, nem le
het ilyen kicsinyes eszközökkel segíteni. 
Ha a liga évente tízezer gyermeket is men
tene meg, de százszor annyi marad még 
abban a nyomorúságban, amiből a liga 
mágnás asszonyai szerint, a gyermekeket 
meg kell menteni.

És aztán nemcsak a gyermeket kell 
annyira kímélni, méltóságos és excellen- 
ciás asszonyaim, hanem a nagyokat, a 
munkabírókat, a dolgozókat is.

Mert ha valahol meg kell menteni a 
gyermekeket, ott a szülők rendesen még 
nagyobb nyomorban vannak. Hisz’ a sze
gény néposztálynál a gyermek igen kevésbe 
kerül s ha a szülők még ezt a keveset 
sem tudják költeni a gyermekeikre, úgy az 
csak azt jelenti, hogy ott az egész csalá
dot és nemcsak a gyermekeket kellene meg
menteni. A munkásokat kell tehát jobb 
anyagi viszonyok közé hozni, hogy ők ma
guk nevelhessék a gyermekeiket.

De nemcsak az a bajuk a szegény 
gyermekeknek, hogy nem kapnak a szü
leiktől kedvező anyagi helyzetet, hanem 
örökölik mindazt a testi és agybeli defek
tust, mit őseik nyomorból támadó családja 

gekben vonul a nép a Városliget felé vezető uta
kon végig, vagy pedig villamosra ül s Budára vo
nul, ahol újabban gombamódra felszaporodtak 
a nyári kocsmák jó borral, lugas szeparékkal, 
amelyeknek árnyas hüsében egész jól elmulathat 
a kikapós szalmaözvegy nyári szerelmének tárgyá
val. A pesti közönség nagy előszeretettel láto
gatja ezeket a helyeket.

Vidám és zajos az élet a ligetben, amely 
egyébként előnyösen megváltozott az idén. Fa, 
gyep és árnyék nincs ugyan több, mint eddig 
volt, de azért mindenképen érdekes változásokon 
ment keresztül a városerdő. Az úgynevezett vurst
lit, a mutatványos telepet elhelyezték régi helyé
ről, ahová most egy világraszóló nagy fürdőt épí
tett a székes főváros. Ez lesz az uj Artézi fürdő, 
melynek vizéről csodákat beszélnek a betegek ez
rei, akik a regi Artézi fürdőben javulást vagy gyó
gyulást talált. Igazi magyar élhetetlenség, hogy e 
kitűnő gyógyhatású fürdőt eddig a legszerényebb 
keretekben kezelték, reklámot nem csináltak neki, 
a betegeknek valósággal fel kellett fedezniük, 
hogy van a székes főváros területén egy kénes 
forrás, amely gyógyerő tekintetében vetekedik a 
világhírű gyógyvizekkel. Remélhető, ha az uj nagy
szerű fürdő felépül, el fogja foglalni a pesti oldal 
is méltó helyét a fürdővárosok között.

A vurstli tehát elköltözött és pedig a liget 

szerzett az évszázadok folyamán. Azokon 
a kis sápadt, piszkos munkásgyermekeken, 
akiket már hat tiz éves korukban kikez
dett a tüdővész, a sápkór, angolkór és a 
vérbajok, nem segít az. ha minden száza
dikat közülük a liga pár évig neveli. Ad
janak a szüleiknek rendes tiszta levegőjű 
lakásokat, nehogy minden lehelletükkel 
egész bacillus hadseregeket szívjanak be ; 
adjanak nekik elég fizetést, nehogy az erőt 
adó táplálékot pálinkával legyenek kényte
lenek pótolni. Olyan anyagi helyzetbe kell 
hozni szóval a szegény embereket, hogy 
maguk nevelhessék fel fiaikat, leányaikat 
ép úgy, mint azt a polgári családok meg
tehetik. Ha a liga erre képes volna, akkor 
tényleg egy társadalmi erő szerepét játszaná 
s ki tudná korrigálni mint testület azt, amit 
egyes tagjai vétettek a társadalmi rend 
ellen.

Más politikát kell tehát kezdeni, jöjje
nek uj princípiumok uj emberekkel. Nem 
alamizsna, nem a kalács morzsái kellenek 
az országnak és ennek az emberiségnek, 
hanem az igazság egész kenyere.

Azt üzenjük a gyermekvédő ligának, 
hogy ha megakarják menteni a szegény 
emberek gyermekeit, úgy mentsék meg 
előbb a szegény nagy embereket. Ij.

legészakibb szegletébe, a nyugati pályaudvar sze
gedi vonala és az állatkert által határolt területre. 
Egy egész modern komédiás város épült itt, amely 
nem utolsó látványossága a magyar metropolis
nak. A lovashinták, panoptikumok, mozik, papri
kajancsik s az istenadta nép egyéb szórakozó ál
lomásai palotaszerii épületekben vannak elhe
lyezve, jobban mondva összeszoritva. Általános a 
panasz, hogy a vurstli kicsiny. Ezen a bajon azon
ban lehet segíteni, ha néhány viaduktot ásunk a 
Szeged felé húzódó vasúti töltés alá, amelynek 
túlsó oldalán óriási hely áll rendelkezésre. Az uj 
korcsmák már egyre-másra nyílnak ezen a terü
leten, jeléül annak, hogy nemsokára ide is ál vo
nul a népmulató pezsgő élete. Uj látványossága 
is van az uj népmulatónak. Egy henger alakú 
óriási épület, vagy négy emelet nagyságú. Ebbe 
van elhelyezve Feszty Árpád híres körképe a Ma
gyarok bejövetele. A ki vidéki ember a gyerme
keivel jön a fővárosba, ne mulassza el a gyö
nyörű művészi látványosság megtekintését, a mely • 
bői hű fogalmat alkot magának a gyermek vitéz 
elődeinkről

Közvetlenül a vurstli mellett az uj ös Bu
davára, az Amerikai park terül el, melyet az idén 
hatalmasan megnagyobbítottak. A tulajdonos ed- 
digelé nem igen látta hasznát a nagy befekteté
seknek. mert a rossz idő folytán heteken át lélek
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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 
állton be. .4 KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Lapunk feielős szerkesztője három heti 

tartózkodásra városunkból elutazott, a lap szer
kesztéséért a felelősséget a kiadóhivatal vállalja.

— Elöljáróságunk választása. Az elöljáró
ság három évre szóló mandátuma e hóban letelt, 
a járás főszolgabirája. Bajusz Andor, a választást 
e hó 29-én délután 3 órára tűzte ki. A választás 
igen élénk volt, a városi ügyek iránt máskor kö
zömbös választók nagy számban jelentek meg. A 
választást megelőzőleg a város képviselőtestülete 
Bajusz Andor főszolgabíró elnöklésével gyűlést 
tartott s megejtették a jelölést a megüresedett he
lyekre u. m. a bírói, h. bírói, pénztárosi és öt 
hitesi állásokra. A gyűlés végeztével történt a vá
lasztás. Bíróvá egyhangúlag, lelkes éljenzéssel 
Walkovszky Béla kiáltatott ki Az újonnan meg
választott bíró köszönetét mond a választóknak az 
iránta nyilvánuló bizalomért, egyben Ígéri, hogy 
miként a múltban, úgy a jövőben is egv célnak 
szenteli munkásságát, ezen cél pedig, hogy a város 
lakói megelégedettek, boldogak legyenek s anyagi 
tekintetben a város szükséget ne szenvedjen s erre 
szem előtt tartani fogja a takarékosságot. Az el
múlt három éven át elért sikereiben támogatói 
voltak Gróf Sztáray Sándor és Czibur Bertalan 
országgyűlési képviselők, miért is nekik e helyütt 
köszönetét mond, támogatásukat a jövőre is kikéri. 
Hosszabb programmot — úgymond — nem ad
hat, de kijelenti, hogy főcélja lesz, miszerint Nagy
mihály város középiskolát nyerjen s minden igye
kezete a város kereskedelmének és iparának fej
lesztésére fog irányulni. Végül köszönetét mond 
Tóth Árpád városi jegyzőnek és Vasenszky István 
segédjegyzőnek, szives munkatársainak. /X válasz
tok a biiót hosszan s lelkesen éljenezték. — A h. 
bírói állásra egyhangúlag Lakner Antal eddigi h. 
bíró választatott. Pénztárunkká az egyedüli pályázó, 
Gliick Emil egyhangúlag választatott Hitesek lettek : 
Malatinszky László, //osipotfór Mihály, Hoszpodár 
Miklós, Zboján Mihály *s Lichtman Hermán

Uj óvónő A uagymihályi kisdedóvóba 
Bujnovszky Lajosné sz. Bcnyey Júlia helyeztetett 
át Szepesolasziról.

sem látogatta az Amerikai Parkot, amiből kis 
híja, hogy baj nem lett. A szerződtetett művész
személyzetet ugyanis fizetni kelleti, de nem volt 
miből. Nagynehezen rendbe jöttek a dolgok, az 
idő szépre fordult, a kánikula egyenesen az Ame
rikai Park hüs utaira kergeti a szalmaözvegyeket, 
a mulatni vágyó ifjúságot s őszig, ha szép ma
rad az idő, meg minden rendbe jöhet. Szép es 
érdekes hely és aki nem krajcároskodik, ha egy 
vidám éjszakáról van szó, bízvást kilátogathat e 
szép mulató telepre.

Mar a Beketow-féle cirkuszról, amely az 
Amerikai Park tőszomszédságában mered ormót
lanul az égnek, nem mondhatjuk ezt. Ez a kül
földi trupp ugylátszik jól megszedte már magát 
nálunk, mert a közönség igényeivel és Ízlésével 
abszolút* nem törődik. Az. előadások bosszantóan 
primitívek, nagyobb vidéki városokban megfor
duló cirkuszok is sokkal jobbakat produkálnak, 
dt Beketowék szerint ez is jó a magyaroknak, 
akik minden maszlagot bevesznek, ha külföldről 
jön. Becsben, de még csak Prágában sem tűrné 
meg •. közönség az olyan bornirt komédiát, ami
lyet Beketouéknál lehet látni, aki egyébként a 
külföldön mindenütt tönkrement, csak Budapes
ten tud zöld ágra vergődni rossz gebéivel. Na
gyobb baj ennél is az, hogy az uj barakk, amely
ben a cirkusz elhelyezést talált, abszolút tűzve
szély* s. Csodalatos, hogy a rendőrség megengedi 
az előadások tartását. Ugylátszik ősi magy ar szo
kás szerint, csak akkor tér majd észre, ha ka
tasztrófa történik. Ha tűz, vagy pánik tor ki a 
Beketovv cirkuszban, annak százakra menő aldo-

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi I 
m. kir. miniszter Neuwirth János pancsovai la
kost, oki. középiskolai tanárt a homonnai állami 
felsőkereskedelmi iskolához rendes tanárrá ne
vezte ki.

— Pénzügyi áthelyezések. Sípos János 
homonnai és Szluhár Vince nagymihály i m. kir. 
pénzügyőri szemlészek kölcsönösen áthelyeztettek.

— Az úttest kockakővezése úgy látszik a 
megvalósulás stádiumába fog jutni, legalább is je
lét láthatjuk a Kossuth Lajos-utca aszfalt járói 
mellett lerakott s a kockakövezés oldalvédjei cél
jára szolgáló kőrakásokból. Amennyire örül váro
sunk az úttest kockakövezésének, elannyira bántja 
a folytonos késedelmezés, mert tudva, hogy ná
lunk az őszi heti és országos vásárok szerfelett 
látogatottak szoktak lenni, már pedig az úttest 
fölbontása, a nagy kőrakások épen nem fogják 
elősegíteni az ilyenkor igen nagy kocsiközlekedést, 
mindez gátat képez még a kirakó vásárnak is. 
Tehát csak előre minél előbb !

Óvodai záróünnepély. A helybeli állami 
kisdedóvóban a záróünnepély f. hó 24-én d. e. 9 
órakor tartatott. Az ünnepély elnöke Czibur Ber
talan gond társelnök volt, megjelentek Karczub 
Pál és Brünrt Mór gondnoksági tagok, továbbá 
örömmel láttuk a uagymihályi tantestület egykori 
kedves tagját Dezső Mariska férj. Kraft József- 
nét, kinek Magda nevű kis leánya is az édesen 
csicsergők között foglalt helyet. Az ünnepély a 
Tholvay Jolán óvónő vezetése alatt álló 1. cso
portban kezdődött. Az alig négy éves kisdedek 
szebbnél-szebb dallal, játékkal, szavalattal gyönyör
ködtették a megjelenteket, csengett ajkukon az 
édes haza nyelve s büszkén vallották magukat 
magyaroknak az e célra elszavalt mondókáikban. 
Tholvay Jolán óvónő ismételten fényes bizonysá
gát nyújtotta óvónői rátermettségének és a midőn 
bele tudja magát élni a gyermeksereg kedélyvilá
gába, nem csoda, ha oly biztos kézzel vezeti azo
kat s viszont a kisdedek rajongó szeretettel, ra
gaszkodással csüggnek rajta. Az árván maradt II. 
csoportban Tholvay Jolán felügyelete niellett tar
tatott az ünnepély.

A vásárcsarnokok építése serényen fo
lyik. a kereskedelem és iparnak fejlesztésére, úgy
szintén a város diszére szolgáló épület körvonalai 
már kivehetők, amennyiben a helyiségek bejárói 
és kirakatai már fölállitvák. Az uj vasbetonszerü 
építkezési módot nap-nap mellett sokan szem
lélik.

Hivatalvesztésre ítélt rabbi. Még élénk 
emlékezetében lehet olvasóinknak az a hosszú idő 
óta tartó heves harc, mely a varannói izr. hitköz
ség es rabbija között folyik. Wechsler Soma rabbi 

zatai lehetnek, mert a padsorok lehetetlenül szü- 
kek, az ösvények nemkülönben és minden a né
zőtéren könnyű puha fából való.

A Hermina-ut és Erzsébet Királyné-ut sar
kán szép karcsú pavillonok emelkednek. Ez a Jar
dén de Paris. Csak uraknak való hely. Rendkí
vül elegáns európai hirü mulató. Este kilenc órá
tól reggel végig szakadatlanul tart az előadás, éj
félig a kabaré, éjfél után táncattrakciók és egyébb 
vidámságok. Itt csak pezsgőt szokás inni, külö
nösen éjfél után. Akinek tehát lapos az erszénye, 
annak nem muszáj okvetlenül a Jardén de Pa
risba menni? De akinek telik, ha t ud jól inni s 
tanulmányozni kívánja Budapestet éjjel, az jól 
mulathat és tapasztalhat is egyet és mást.

/X komolyabb múzsának is szép hajléka van 
már a Városligetben. Köszinház lett a Féld papa 
arénájából. Modern, művészi Ízléssel épített szín
ház, amelyben Küry Klára mosolyog esténkint a 
publikumra.

Nagyjában elsoroltuk a helyeket, ahol a pesti 
ember a kánikulában mulatja, esetleg unja magát. 
Bent a város területen minden mulatság meghalt. 
A kávéházak üresen ásitoznak, délután még van 
bennük egy kis forgalom, de esténként fájdalma
san ki vannak halva. Csak az tartózkodik ma Bu
dapesten, a ki dolgozik. Így lesz a mulató Buda
pest a kánikula napjaiban a munka városa. Iri
gyeljük a vidéki atyánkfiáit, akiknek nem kell 
nyaralni menni, bosszankodni, pénzt pocsékolni és 
odahaza nyaralhatnak, ami nemcsak a legolcsóbb, 
de a legjobb mulatság is. 

ugyanis — a hivök állítása szerint — zsidó pap
hoz nem illő életmódot folytatott és a vallási sza
bályokba ütköző olyan cselekedeteket követett el, 
melyek őt a rabbi állásra méltatlanná tették. A 
megindult harcban először egy az orthodox or
szágos központi iroda által kiküldött választott bí
róság döntött, mely Wechsler Somát a rabbi ál
lástól megfosztotta. De mert Wechsler egyúttal 
anyakönyvvezető volt, a közigazgatási hatóság fe
gyelmi választmányának is Ítélkezni kellett ez ügy
ben, mely ítéletével Wechsler Somát az ellene 
emelt vádak alól felmentette, igy került a varan
nói hitközség abba a furcsa és egyúttal kellemet
len helyzetbe, hogy az elmozdított rabbi nyaku
kon maradt mint anyakönyvvezető. Most aztán a 
miniszter végett vetett ennek a kellemetlen és ál
datlan harcnak, amennyiben e napokban hozott 
határozatával Wechsler Somát anyakönyvvezetői 
állásától is megfosztotta. Most hát végre helyreáll 
a nyugalom Varannón, melyet hosszú időn át 
zavart meg ez a fölötte kellemetlen ügy.

Cabaret-estély. A nagymihályi műked
velő társaság f. évi augusztus hó 7-én az „Arany
bika" szálló nagytermében saját alaptőkéje gyara
pítására tánccal egybekötött nagy Cabaret estélyt 
rendez. Közreműködnek : Bucsinszky Emma, Bu- 
csinszky Ica, Glück Margit úrhölgyek. Barnai Ödön, 
Homolay Gábor, Mertens Alfréd, Sárossy Dezső, 
Veszperényi Dénes árak. A meghívók a napokban 
lesznek szétküldve. Jegyek előre válthatók Landes- 
man B. könyvkereskedésében.

— Panasz. (Beküldetett.) A pöcegödrök űr
tartalmát, szerzödésszerüleg, a Petöfi-utca északi 
bejáratától nem messsze az uradalom szántóira 
szállítják ; alig hiszszük, hogy a szerződés épen e 
helyre szólana s éppen azért igen különösnek tart
juk, hogy ismételt kéréseinknek mai napig sincs 
foganatja s késztetve vagyunk, hogy ebben a tik
kasztó hőségben, a legkisebb szellő hordta parfü
möt türjiik. A Petöfi-utcai lakosok.

— Kóbor ebek. Városunkban a gazdátlan 
kutyák oly nagy mértékben megszaporodtak, hogy 
idejét látnók azok mielőbbi kipusztitására.

— Anyagi segély a mozgósításért. Tud
valevő, hogy a mozgósítás folytán behívott kato
nák gyámolitó nélkül maradt családjainak a mi
nisztertanács segítséget rendelt. Ezen miniszterta
nácsi határozat következtében a belügyminiszter 
most elrendelte a segélyre igényt tartó családok 
sürgős összeírását. Az összeírást az illetékes köz
igazgatási járási tisztviselők az illető városi és 
községi elöljárók meghallgatása és a jogosultság
nak állatuk leendő igazolása mellett eszközük. A 
segélyezés időpontja akként állapittatik meg, hogy 
az 1909. március hó 15-én kelt elhatározása alap-

Van Budának egy nagy nevezetessége. A 
Gellérthegy keleti lábánál, az úgynevezett Lágy
mányoson, amely néhány év előtt még kietlen 
mocsár volt, uj város épült, sok száz házzal sok 
ezer lakóval. Az uj város építésére az impulzust 
az uj műegyetem adta meg, amelyett itt helyez
tek el, világraszólóan monumentális épületekben. 
Az uj műegyetem körül gombamódra keletkeztek 
az utcák s ami a legérdekesebb, egy modern kert
város épült itt, amennyiben minden ház kertben 
áll. Hogy itt kellemesebb és egészségesebb lakni, 
mint bennt a város házainak tengerében, azt ma
gyarázni nem kell.

Az újságoknak méltán oka van a panaszra. 
Dühöng uz uborkaszezon, olyan mértékben, hogy 
erre még a legöregebb riporterek sem emlékez
nek. Ha nem lenne az a kis perzsa forradalom 
és hébe-hóba egy-egy repülőgép szenzáció, akár 
be is csukhatná a boltot a tisztelt sajtó.

Apropos a repülőgép I Négy magyar embert 
is tudunk, a ki föltalálta a repülőgépet, a szak
értők a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak esz
méikről, amelyet azonban pénz hijján nem tud
nak megvalósítani. Méltán kelthet irigységet ben
nünk, hogy mig külföldön a levegő meghódításá
nak minden apró-cseprő kísérlete a legmesszebb- 
remenö anyagi és erkölcsi támogatásban részesül, 
addig a magyar zseni magára hagyatva vergődik 
s végre is kiábrándultán hagyja félbe kísérleteit 
és tanulmányait. Ez volt a magyar zsenik sorsa 
és ez ma is !

Krónikás.



ján hchivottak családjai a csapathoz való elindu
lás napjától kezdve, mig az 1909. nov. 3-án kelt 
elhatározás alapján hehivottak, illetőleg visszatar
tottak családjai 1909. évi március 15-től számi- 
tandólag fognak segélyben részesittetni.

— Az államvasutak uj díjszabása. A máv. 
uj díjszabása ez évi október hó 1-én lépett volna 
életbe. így tervezték a kereskedelemügyi minisz
tériumban. Újabban azonban megváltoztatták ezt 
az elhatározást s október 1-e helyett 1910. jan. 
hó l-én lép életbe: ugyanakkor, amikor Ausztriá
ban, is, az osztrák államvasutak vonalain lép az 
uj díjszabás

— A szobránczl Annabál ki tudja mi ok
ból követte a péterpáli bál szomorú sorsát. A 
csak nem régen még messze földön híres tánces
ték helyén oly csekély közönség jelent meg. hogy 
a rendezőségnek a bál megtartásáról le kellett 
mondani. Hová lettek a szép napok ? A szép 
leányok, a táncos fiatalság, a mulató öregség már 
elfelejtette Szobráncot ?

— Alkalmi bevásárlás, fíurger Miksa hely
beli röfösáru kereskedő Kassára helyezi át üzlelét. 
Ennélfogva a ráktáron lévő összes áruit mélyen 
leszállított árban fogja október hó l-éig üzleti 
helyiségében eladni. Ez alkalmi bevásárlásra fel
hívjuk a közönség figyelmét.

— Szünidei tanfolyam. A helybeli polgári 
fiú- és'leányiskolában julius l-én egy a két szün
idei hónapra terjedő tanfolyam vette kezdetét. A 
tanfolyamot úgy a polg. fiú, mint pedig a leány
iskolában Dévényi Jenő oki. gimn. tanár vezeti. 
Ezen tanfolyamon résztvehetnek 1. azok, akik a 
lefolyt iskolai évben a mennyiségtanból, mértan- 
hói és német nyelvből csekély eredményt mutat
tak föl 2. azok, akik latin nyelvismeretüket meg
szilárdítani vagy bővíteni kívánják. 3. akik algebrai 
előismeretekre akarnak szert tenni s ezáltal a IV. 
osztály mennyiségtani tananyagát megkönnyíteni. 
4. akiknek augusztus végén akár a helybeli polg. 
iskolában, akár pedig más tanintézetben (gimn. 
reál-iskola, kereskedelmi iskola) javító, vagy pótló 
vizsgálatot kell tenniök. 5. Ugyancsak részt ve
hetnek a tanfolyamon azok a fiuk és leányok is, 
akik szeptemberben az elemi iskola V. és VI. osz
tályából a polgári iskola II., illetve III. osztályába 
óhajtanak átlépni és akiknek szeptember elején 
tantervkülönbözeti vizsgát kell tenniük. A tanítás 
d. e. 8—11 között folyik, úgy hogy a résztvevő 
növendékek szükséges nyári pihenésre is kellő 
időt fordíthatnak. Leányok részéte a polgári le
ányiskola helyiségeiben külön tanfolyam. Rész
vételi dij azok számára, akik csupán egy tantárgy
ból kívánnak órát venni az egész szünidőre 10 
korona. Azok pedig, akik egy tantárgynál többet 
tanulnak, tekintet nélkül a tanulandó tantárgyak 
számára az egész időtartamra 20 koronát fizetnek. 
Szombaton és vasárnap a tanítás szünetel. Jelent
kezni délelőttönkint bármely napon lehet a nagy- 
mihályi polgári iskola tanári szobájában.

— Egy milliárd. A Triesti általános bizto
sító társulatnál (Assicurazioni Generáli) biztosí
tott tőkék átlaga elérte az egy milliárd (ezer mil- 
llió) korona összeget. Ez az első eset, hogy egy 
magy.-osztr. intézet ily állományt képes felmutat
ni, amilyent különben csak nagyon kevés eutópa 
biztositó társaság ért el eddig. Ezen eredmény 
nagyfontosságu közgazdasági eseményt képez, 
mert ez egyrészt biztosítási intézményünk ver
senyképességét, másrészt pedig azt a nagy bizal
mat igazolja, amelvlyel a közönség ezen legna
gyobb biztositó társulatunkkal szemben viseltetik.

— 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 kellő 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 testerőt fokozza. Kap
ható gyógyszertárakban.

— Egyéves önkéntességre jogosító vizs
gálatra és bármiféle magánvizsgálatra (felnőtteket 
is) előkészít alulirott, aki sok évig gimnáziumi ta
nár és egy katonai előkészitő tanfolyam igazgatója 

volt. Ugyanő Kassára iskolába jövő tanulókat tel- I 
jes ellátásra felvállal. Kristóf János Kassán. Tégla- 1 
utca (t. szám.

Olcsó internátus. A sárospataki ref. fő
iskola internátusában teljes ellátás szakfelügyelet- - 
tel egy iskolai évre 000 koronáért kapható. Je
lentkezni augusztus 31-ig lehet. Kiváltaira teljes 
szabályzatot küld a főiskolai igazgatóság.

A Haltenberger-lele kassai ruhafestö, 
vegyi tisztitó és gőzmosógyár vegyi-tisztito ősz- j 
tálya a múlt évben olykép alakíttatott át, hogy a , 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jutányosabban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen B 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános, hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztittatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára. Felvilágosítás 
nyerhető Kosenberg Hermán üzletében Nagvtni- 
liályon.

a koronát takarit meg mindenki, aki ol- 
1V/ tönyeit REICH ADOLF férfi szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mértek után legnagvobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

A nyári napok beálltával a „CS1LLAG“-I>an 
■ ■■ — naponként kitűnő minőségű — 

KŐBÁNYAI 
és PILSEN1 „Ó S FO R R Á S“-S Ö R 
kerül csapolásra. ízletes villásreggeli. 
Ugyanott hetenként péntek este és szombat 

délután Miklós Jancsi hangversenyez.

KÖZGAZDASÁG.

A kassai Jelzálogbank nagymihály! fiókja.
Közgazdasági szempontból Nagymihály és 

vidékére nézve igen nagy jelentőségűnek mond
ható az a tény, hogy a felvidék Metropolisának 
Kassa városának egyik előkelő intézete városunk
ban letelepült. Ez a körülmény nemcsak abból a 
szempontból mondható örvendetesnek, hogy Nagy
mihály és környéke lakossága jogos hiteligényeit 
a jövőben, a helyszínen, a mindenkori viszonyoknak 
megfelelő, legkedvezőbb feltételek mellett elégítheti 
ki és oly ügyleteit is helyben bonyolíthatja le. 
a melyekkel eddig az itteni intézetek esetleg nem 
foglalkoztak, de bizonyítéka ez annak is, hogy 
Nagymihály fejlődése messze fekvő vidékeken is 
szembe tűnik már, a mit igazol az a körülmény, 
hogy egy oly nagy intézet, mint a kassai Jelzá
logbank részvénytársaság, melynek főrészvényese 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a neki meg
felelő ügyletek megkötésére a mi vidékünkön terel 
találni vél.

Hétfőn, f. hó 26-án nyílt meg a bankfiók. 
Helyisége külsőleg is alkalmas arra, hogy a leg
kényesebb igényeket is kielégítse, s már ez is 
visszatükrözi azt a rendet, a melyről a kassai Jel
zálogbank bel kezelését is tekintve, mindenütt isme
retes.

Az intézet a bíráló bizottság tagjai megvá
lasztása tekintetében szerencsés kezűnek mondható 
és nyugodtan tehette le az anyag megválasztását 
bizalmi férfiai kezébe. A megnyitás utáni első 
ülésen a bíráló bizottság megalakult és elnökévé 
Ehrenheim Schytra Ferdinand nagybirtokost, al- 
elnökévé Bajusz Andor főszolgabírót választotta 
meg. A bíráló bizottság többi tagjai: Landesman 
Vilmos, Szállási Sándor, Walkovszky Béla. UZ/J- 
der Andor és Widder Bertalan.

Mi csak örömmel üdvözöljük az uj alapítást, 
mert vele a helyi intézetek száma egy előzékeny 
és tőkeerős intézettel gyarapodott.

A helybeli bankfiók vezetésére a kassai Jel
zálogbank részvénytársaság egyik kitűnő képzett
ségű tisztviselőjét l)r. Spatz Ódont delegálta és 
mellé tisztviselőknek Kolos Ödönt és Werfer \ ic- 
tort rendelte ki.

Jelen cikkünket azon óhajunkkal fejezzük be, 
hogy a most létesült fiók és a meglévő intézetek 
közt mindenkor a legjobb collegiális viszony álljon 
fenn, mert csak igy szolgálhatják az intézetek iga
zan saját érdekeiket és csak igy fogja az intéze
teknek is a nagyközönség és a közgazdasági élet 
igazi hasznát látni.

Hirdetések.
Június 30-tól kezdve minden szóllóter- 

melő (ha -I holdnál nagyobb a szőlője), 
minden vendéglős és bor- vagy fiiszerke- 
reskedő borát nyilvántartani köteles.

A földmivelésiigyi miniszter által ki
adott rendelet szerinti 

bornyilvántartási zzzzi: 

— könyvek
nálam megszerezhetők éspedig: félvászon 
kötésben, erős papírra nvomott 38 számo
zott oldal, alakja 38 cm. széles és 26 cm. 
hosszú, selyem zsinórral átfúrva hivatalos 
lebélyegzés céljából egy példány ára 2’40 K.

Az uj rendelet értelmében a bornyil
vántartási ivek csak füzetben vagy kötött 
könyvben használhatók.

Tisztelettel
LANDESMAN B. könyvkereskedése

Nagymihály.

Szultán-forrás
Nayyon kellemes, tiszta izü. természetes szénsav
ban gazdag, bor dús Lithion-tartalmu ásványvíz. 
----------- nincsen kellemetlen mellékize. -----------

Gyógyító és üditö ital.
Dús Lithion tartalma következtében sikerrel alkal
mazható vese-, h úgy kő- és hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csúzos bániaknak- 
nál ; továbbá a légző- és emésztő szervek hurutos 

bajainak gyógyítására.
Egyedüli raktár.

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.

A Jókai-utcában levő Rónai
féle ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb felvilágosítássá 1 
LÖFFLER NOA cég szolgál.

Alig használt

Szalon bútor
jutányosán eladó. Ciin a kiadóhivatalban.

••Tanulóee 
azonnal felvétetik Bucsinszky Lajos füszer- 

üzletében. ■■■■■■■■■

<^7nhrÁnn79yó9yfürdö
OI IUZ. Ungmegyeben.

Glaubersós. hideg kénes, sós viz. Gyomor és máj
betegek magyar Karlsbadja

Fürdőidény május hó 15-tól szeptember 15-ig 
Élőidéin- : május 15-tól június 15-ig Utóidéin- : augusz-| 
tus 16-től szeptember 15-ig 30 százalék árengedmény-1 
nyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint 
ivógyógymód biztos segélyt nyűit gyomor- és bélbajok- 
nál és alhasi pangásoknál, makacs székrekedéseknél 
enyhén, old ’lag hat, májbajoknál eyehmimk és epek 
vekre oldólag hat. Veitódulásnknál szédülések. hiidósek, 
gutaiitési rohamoknál vét levőnél a g. fel-ziv’dag hat, csuz. 
és kíisz.vényes bánta Imáknál m két <>k«zta t-rp-dé-i ter
mékekre. lerakodásokra az. iz.illetekben azok oltI.-is,ára 
s kikdszöbtilésóre hat Kövérség. szivelliai t-“d.i- ellen, 
cukorbetegségeknél, v.-eltajoknál, úgy a cukor és fe- 
hérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő kiié'iiféle i zadin un kát daganatokat, 
izületi és csontli.ántalin.ikat, <s<»nt*zút kedvezően osz
latja, Görvélykórotf daganatok, fekélyek ellen, méh es 
méh közötti ix/.admányok, ha-liáitya-i/zadinanyuk fel
szívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idillt bőr
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás: < \lf..ldr •! - P< -’felől ,,vők
•i ik Ungvar t feli Illetve Kamui
Nagymihály, • b.-ni <:» kényelme l.érkocstk.m r*
alatt elérhető. Vada-'terület tnag;<s vadakra

A via otthon is sikerrel használható. Ára I nagy 
láda |o üveggel 2o korona, kis láda 20 üveggel II kor. 
A viz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

M</rendidé- ,-k . • tudakozódások . Szobrancz 
gyógyfürdő igazgatosaganak Szobrancz gyógyfürdő- 
• zimzend-ik l’osta és távinlaáliomá* helyben. A fürdő 

i igazgató-orvosa Dr Russay Gábor Lajos

A fűrdőlgazgatóság.
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A Kassai Jelzálogbank r. t
— NAOYMIHÁLYI FIÓKJA. —

Elfogad betéteteket takarékkönyvecskére vagy folyószámlára 
a legelőnyösebb feltételek mellett.

Váltókat leszámítol és beszed, kamatozó és törlesztéses jelzálog
kölcsönöket folyósít.

Vesz és elad értékpapírokat, arany és ezüst pénznemeket, idegen bankje
gyeket, szelvényeket díjtalanul bevált.

--------- Előlegek nyújtása értékpapírokra.

Foglalkozik az életbiztosítással kapcsolatos takarékbetét üzlettel.

--------------- Átutalásokat bármely külföldi piacra is közvetít.

V T-Ü.Z- és "betörésrxxexites safe d.eposit."^f

------------  OSZTALYSORS JÉG YEK. -------------
•• •• •• •• Sorsjegycsoportok alakítása. •• •• •• ••

Tőzsdei ügyletek és minden egyéb bankügylet gyors és előnyös 
lebonyolítása.
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= Csakis saját termésű -----

vinnai boraimat

Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor 45 kr.
Muskotály 50 kr.
Asszú „ 1 írt 50 kr.
gnp 50 litere* felül árengedmény.

—52 WIDDER BÉLA.

1------------ ---------- ■

Építők és építtetőknek
saját érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony
kerítés és kavicsrosta szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, niely- 

lyel díjtalanul szolgál

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

vaskerítés és kavicstosla készítésére. 1—20

Ajánlja magát mindennemű n

polgári, katonai és papi 
sRUHÁK =

Edelstein és Társa
• • • • FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymlhály.

elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
német divat szerint. ■■■■■■ *

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb.

& iW Megrendelések a legrövidebb & 
ifi idő alatt pontosan eszközöltetnek, ifi

KOVALD PETEK és FIA
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító es gözmosógyár 

--------------------- BUDAPEST., Szövetség-utca 37. szám. ---------------------- 
megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
ezégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

FREIREICH T. Nagymihályban 
vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- é« gyermek
öltönyök. diezitö és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, 

csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és festését.
|C Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is. “WV

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor mél
tányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos meg
bízatást kér a

Kováid Péter és Fia cég.12- 15

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette e> 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 1 ko- 

H o.’ias heti befizető- kamatos kamataival együtt 1000 koronára nő HB 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A M 
mennviben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 1> évelőit beszüntetne, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 tUt évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyiéi több 1000 1000 koronás téléit Is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmet 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 es ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilykepen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Szolánka János
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, 
hogy KARDOS LAJOS 

kocsigyártó- és kárpitos- 
~— műhelyét =
átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.

Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 
teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

Elvállalok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

Főtörekvésem leend, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 

zolánka Ján 
kocsigyártó és kárpitos.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


