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A különleges viszonyok, melyekbe a 
végzet akarata sodorta nemzetünket, a mo
hácsi vész óta immár közel négy évszázadja 
emésztik tol életerőnket és kárhoztatják 
meddő közjogi harcokra a legfényesebb el
méket, melyeknek teremtő zsenije nemcsak 
hogy nem emelkedhetik az alkotás hori
zontjára, hanem állandóan sakkban tartat
ván az alkotmányunk integritása ellen szőtt 
cselszövényektől. erőtlenül hanyatlik alá a 
tétlenség és lemondás fertőjébe. Ez az ál
lapot veszedelmesen hasonlít ahhoz, mintha 
valakit balsorsa azzal a rögeszmével vert 
volna meg, hogy örökké kabátja gombjait 
fényesítse és nem veszi észre, hogy ezalatt 
mások tiz kabátot nyiittek el és cseréltek 
föl mindig díszesebbel. De ami az egves 
embernek csak cikornva, csak sallang, az 
egv nemzet életében az államiság monu
mentális épületének külső díszt s imponáló 
hatást van hivatva kölcsönözni. Ezért a gör
csös ragaszkodás a kifogyhatatlan közjogi 
problémákhoz I . . .

És mig mi, eltérően más boldogabb 
nemzetektől, kénytelenek vagyunk erkölcsi 
és anyagi tehetségünk legjavát harcba vinni 
a még oly kétes értékű problematikus ki
jelentésekért is, megfeledkezünk az állami 
élet legégetőbb igényeinek kielégítéséről, 
melyeknek kitartóbb, gondosabb ápolásával 
előkészithetnők azt a díszesebb jövőt, mi
dőn a legbecsesebb vívmányok maguktól

T A R C Z A.
A régi mese.

i.
A fürdőbe ni vendég érkezeit. Egv hatal

mas, széles vállu, gyönyörű asszony, ama fel
tűnő asszonyok fajtájából, akik különös gon
dolatokat ébresztenek a férfiakban. Puha járása, 
mozdulatai, amelyek olyanok voltak, mint a 
tigrisé, villámló szemei azonnal rabul ejtelték 
a férfiak szivét s megérkezése után rövid fél
óra múlva nem volt a fürdő tájékán ember, a 
ki ne azon a kérdésen tűnődött volna :

— Ki ez a pompás nő?
Nekiestek a kurlistának és csakugyan az 

aznap érkezett két-háromszáz vendég közül sze
rencsésen ki is böngészték a következőket:

Mdme Subotics kisleányával és szolgasze
mélyzetével Moszkvából, lakik az Aprodite- 
villában.

— Teringettét, tehát orosz! —állapította 
meg magában lelkendezve de Jeanvilla viedmte, 
a fiatal francia diplomata. Illik megismerked
nem vele. A francia-orosz barátság csak erő- ! 
sebb lesz ezzel az uj kötelékkel.

Délután a zenepavilon előtti sétányon 1 
egvre olt láballankodott az asszony körül. Mi
kor a zenekar egy orosz indulót játszott, za- I 
jósán feltűnést keltve tapsolt, azután abhoz a 
már nem szokatlan módhoz fordult, hogy erős 
barátságot kezdett az asszony kisleányával. Ti
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ölünkbe hullanak. Épen e látszólag lényeg
telen és aprólékos kérdések mellőzése foly
tán az a hit ébredt bennünk öntudatra, hogy 
nem érkezett még el az ideje annak, hogy 
az állami önállóság kapuját döngessük, mert 
- sajnos — kétségbevonhatatlan jogunkon 

kívül nem állanak niég rendelkezésünkre 
azon tényezők, melyekkel jogcímünket Is
ten és emberek előtt ilemonstniHve is iga
zolhatnék.

Nézzünk csak körül közéletünk meze
jén I I alán látni fogjuk a nemzeti eszmét 
mindenütt diadalmasan előretörni az esze
veszett támadások és bujtogatások aknáinak 
romjain? lalán kultúránk fölénye annyira 
megnemesité a lelkeket, hogy fentartás nél
kül bemutatják hódolatukat a magyar szup- 
remáciának? Balga föltevés! Nemzeti nyel
vünk a határszéleken, sőt mi több, néhol 
az ország kellő közepén is félénken húzó
dik meg az iskolák ajtai — előtt, szánandó 
módon bebocsáttatásért — könyörögve, a 
helyett, hogy mennydörögve lángpallosával 
űzné ki onnan az idegen betolakodókat. De 
ez még nem minden ! Idegen nemzeteknek 
ugyan hány közepes műveltséggel biró fia 
tudja és hiszi el, hogy Európa közepén él 
egy nép, melynek az a része is, mely »faj- 
magvara elnevezés alatt szeret tündökölni, 
jó részben idegen hangzású névvel segíti 
elő a — germanizációt! ?

Pedig igy van 1
Azt az általánosan ismert szomorú va

lóságot nem is kell külön hangsúlyoznunk,

tokban bonbonokat csúsztatott a kislány ke
zébe, néha virágot és igy már csak pillanatok 
kérdése volt, hogy elhatározó lépéssel odaáll- 
jon az asszony elé és finoman meghajtva ma
gát, bemutatkozzék a következőképpen:

— De Jeanville vicomte, aki Franciaor
szág hódolatát leteszi ime a legszebb orosz 
asszony lábaihoz.

Szóról-szóra igy is történt. De Jeanville 
excellált azokkal az illatos és könnyed bókok
kal, a melyeket a franciák a hajósok korából 
hagyományként őriztek meg, sa pompás orosz 
asszony felkacagott:

— Vicomte ur! Önnek nem lehet ellent- 
állni. A mai reunionton öné a második né- 
gvésem . . .

II.
De Jeanville vicomte a szép orosz asszony

lovagja lelt. Madame Snboticsről általában tud
ták, hogy odahaza Moszkvában igen nagy be
folyása van. Férje, aki posztószállilója volt a 
japáni harctérre indított orosz seregeknek és 
barátja a nagy hercegnek, aki Subotics ur posz
tóit rendszerint nem is küldte a harctérre, hi
szen úgyis rongygyá lőtték volna a japán go
lyóik. Szóval a moszkvai posztógyáros igen nagy
fontosságú személyiség volt Oroszországban.

A fiatal francia diplomata már azzal is 
finom érzéket árult el, hogy egy igen nagv- 
fontosságu személyiség feleségének udvarolt. 
Ezzel bejutott az orosz háború-pártba s a maga 
diplomáciai pályájának uj szféráiba emelkedett
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hogy a nemzetközi forgalom lebonyolítói, 
a kereskedők, kik aránytalanul sokat tehet
nének nemzeti nyelvünk diadalrajutása ér
dekében. szintén a közöny tévutjain bolyon- 
ganak. Hallottunk ugyan dicshimnuszokat 
zengeni magyarosodásukról, de ezek leg
többször szirénhangok, melyek a felhábo
rodott közvélemény lecsillapítására és elal- 
tatására hivatvák. Mert az. ami eddig tör
tént, szemben azzal, aminek már meg kel
lett volna valósulnia, majdnem egyenértékű 
a nullával. Hiszen ott tartunk már, hogy 
kereskedőink — tisztelet a kevés kivételnek 

félretéve minden hazafias álszemérmet, 
ország-világ előtt hirdetik, hogy inkábo ké
szek dupla áron selejtes bécsi portékát vá
sárolni, semhogy a zsenge magyar ipart 
pártfogásukba vegyék. Természetes, hogy e 
dicséretes álláspontnak méltó betetőzése az 
a hazafias (!) buzgalom, hogy üzletük fölé 
német nevű cégtáblát akasztanak. S a kül
földi, ki országunkba téved, látván a német 
nyelv uralmának szembetűnő és szinte meg
elevenedő tanúit, megdörzsöli szemét, váj
jon nem káprázik-e. Hiszen ennél különbet 
még a germánok földjén sem látott. Be
szélhetünk azután neki önállóságról, s más 
szép frázisokról: a felelet reá — egy szá
nandó mosoly lesz.

Ielhivhatnók ugyan a közvéleményt 
megfelelő megtorlásra, de minek tennők, ha 
a nemzet modern gerince, az értelmiség sem 
különb e tekintetben a Deákné vásznánál!? 
1 ellát azok, kiknek leginkább kellene át-

Madame Subotics az Aplnodite-villának 
első emeletén lakott. Huszonkét szoba volt az 
első emeleten s azt mind ez a pompás orosz 
nő lakta De Jeanville minden délután vendége 
volt orosz barátnőjének. Öt órakor az estebéd 
előtt megjelent a szalonjában és várta, amíg a 
szép asszony a kis Darinkával, a nagvesontu 
kis orosz lánykával és az angol társalkodónő
jével megjelenik és elfogadja karját, hogy az 
ebédlőbe vezesse.

III.
- Ej, ej, irigylésre méltó ember ön, vi

comte! mondotta a hórihorgas fölborzolt bajsza 
német gárdakapitány, aki a német császár gár
distái közül való volt, s civilruhában úgy fes
tett, mintha kölcsönkérte volna.

— Irigylésre méltó ember ...
— Miért?

Ilyen szép asszony barátja. Hogy csi
nálta?...

A vicomte finoman mosolygott és elhári- 
tólag intett a kezével. A német császár kato
nája folytatta:

— Az egész fürdő irigyli önt. Napóleon 
Josephine nem lehetett pompásabb asszony, 
mint Madame Subotics. Hiába, önök franciák 
értenek az ilyesmihez. Mi, németek nehézkesek 
vagyunk az olvan párbajhoz, ahol az asszony 
az ellenfél. Önök könnyű, sima, fürge vitőrrel 
harcolnak, mi nehéz lovassági kardokkal .. .

A derék gárdakapitány komolyan el volt 
keseredve a kis francia diplomata sikere miatt.

ETERNIT



érezniök államunk történelmi hivatását, a 
magyar nyelv szükséges terjesztésének kér
lelhetetlen szigorát és a kiknek az alsóbb 
néprétegek számára példát kelene statuálniok.

Ha fürkésszük azon okokat, melyek a 
régi idegen névhez való kétségbeesett ra
gaszkodást eredményezik, felszínesnél fel
színesebb, üresnél üresebb ellenvetésekre ta
lálunk. Mert azt még megértenök, hogy 
történelmileg szent neveket igyekeznek a 
feledés homályából megmenteni, de azt már 
a nemzeti lelkiismeret lazaságának kell fel
rónunk, hogv számosán e menthető körül
mény nélkül nevünk idegenségével ellensé
geink malmára hajtják a vizet. Sót éppen 
azok, kik megfeledkeznek honfiúi köteles
ségükről, gúnyolódnak leginkább mások fe
lett az »>o kr.-os név« frázisával és nem 
veszik észre, hogy megbélyegzik — saját 
eljárásukat és pákát törnek önmaguk felett 1

A tanári és tanitói kartól várjuk e vi
szonyok javulását, — természetesen akkor, 
midőn ók is meghozták már a névcsere 
áldozatát I — mert ők vannak hivatva arra, 
hogy a hajlékony és gyúrható gyermeki lé
lekbe a honszerelmet csepegtessék. De az 
állam sem maradhat tétlen és nézheti ölbe 
tett kézzel a nép áldatlan közönyének el
fajulását, mert ezzel csak maga alá vágná 
a fát. Nem lehetne-e kimondani például, 
hogy állami alkalmaztatásra csak az aspirál
hat, kinek magyar hangzású neve van?

Nem fejeznők be méltóan cikkünket, 
ha zsidó honfitársainkat meg nem dicsér- 
nók, kik áldozatkészségükkel és hazafias ér
zésükkel a névmagyarosítás statisztikájában 
a legnagyobb numerussal szerepelnek.

Mit szól ehhez a zsidó-püffölő Alkot
mány!? — Hic Rhodus, hic salta'.l

Aczél Dezső.

VEGYES HÍREK.
— A fóezolgabiról hivatalból. Bajusz 

Andor főszolgabíró szabadságáról visszaérkezett és 
átvette a hivatal vezetését.

— Várost közgyűlés. A város képviselő 
testületé augusztus hó 24 én délután 3 órakor rend
kívüli közgyűlést tartott. Több fontos tárgy volt

Vele még soha neiu esett meg ilyen szerencse.
IV.

A vicomte nagyokat sóhajtott az éltednél. 
Szórakozottan kanalazta a ráklevest és úgy le
szegte a fejét, mint egy komor bika.

— Mi baja '! — kérdezte madame Subotics 
a kis franciától. Miért sóhajt akkorákat, hogy 
majd lefúj bennünket az asztal mellől.

A diplomata elvesztette a fejét, őszintén 
kipakkolt.

— Nézze, — mondta halk, keserű hangon 
az asszonynak — az egész világ irigyel engem 
a maga barátságáért. Ahogy itt egymás mellett 
ebédelünk, az irigység apró, zöld lángjai lo
bognak a férfiak szemében. Nézzen csak körül. 
Nincs igazam ?

Az asszony felkacagott:
— Aztán csak örvendjen neki.
— örvendjek'.’ Minek ? Megszégyenít ez 

az irigykedés, fürdőm egy olyan dicsőség fé
nyében, amelyben nincs részem. En épp olyan 
távol állok magától, mint ezek itt körülöttem 
Barátja vagyok magának ? Hiszen tudja, hogy 
asszony és férfi közt nincs barátság s az em
berek, mikor a maga barátjának mondanak, en
gem mást gondolnak alatta. Vagy megvalósít
hatom az emberek gondolatát, vagy űzzön el 
inkább magától.

Az asszonv újra nevetett és csak ennvit 
felelt :

— Maga gyerek.' 

napireudre tűzve, ezek között a Petőfi utcának as 
phalt járdával leendő ellátása. Tekintettel azonban 
a csekély siómban megjelent tagokra, a gyűlés 
határozatképtelen veit és ennek folytán ezt ellia 
lasztották.

— Alaptőke felemelés. A vármegyében 
oly jó hírnévnek örvendő nagymihályi kereske
delmi és hitelbank részvénytársaság alaptőkéjét 
•JiHKkMi koronával felemeli. Az igazgatóság erre 
vonatkozó javaslata az 11*05. évi rendes közgyűlés 
elé fog bet. rjesztetni és bizonyos, hogy a részvé 
nyesek az igazgatóság javaslatát magukévá teszik.

— Megüresedett állások. I'oldnyi Jenő 
és Zavody Elemér leköszönése folytán vármegyénk
ben két állás és pedig egy azolgabirói és egy al- 
j< gyzői jött üresedésbe. Ez állások betöltése a szép 
tember havában tartandó közgyűlésen fog megtör 
tenni. IJgy vagyunk értesülve, hogy ifj. Nizzák 
István és dr. Németi Andor közigazgatási joggya 
kornokok pályáznak a megüresedett állásokra.

— Esküvő. Polinézek Ferenci gatályi föld 
birtokos szeptember hó 5 én esküszik örök hűsó 
get Adler Vera kisasszonynak Hajdú Szoboszlon.

Goldsteiu Sándor nagybérlő a jövő hó 7 én 
vezeti oltárhoz Nagyesebben Friedman Jozefa kis 
asszonyt.

— Vármegyei rendkívüli közgyűlés. 
A törvényhatósági bizottság f. hó 2!) én rendkívüli 
közgyűlést fog tartani. Ennek tárgyai: I. A bel 
ügyminiszter intézvénye a vármegye 338 -9t*.>. sz. 
határozatának megsemmisítése tárgyában. 2. A hon 
védelmi miniszter leirata az egyéves önkéntesek 
folyamodványai okmány (dúsa tárgyában. 3. Tokaj 
város határozata a fogyasztási adok 1. leibe helye
zése tárgyában. 4 A politikai helyzet fejleményei 
hez képest szükséges intézkedések megtétele. 5 
Polányi Jenő szolgabiró s Zárody Elemér aljegyző 
kérvénye állásukról történt lemondásuk elfogadása 
iránt, ti. Spilleubery Barna árvaszéki ülnök kér
vénye szabadságának m< ghosszabbitása tárgyában.

— Az önkéntes tűzoltó egyesület lélek 
emelő ünnepélyt rendezett derék főparancsnokának, 
Dr. Eperjessy Lajosnak névnapja alkalmából. (Itt 
népi díszben vonultak este fél 9 órakor a Kossuth 
Lajos utcán keresztül mintegy 50 fáklyának fé
nyénél, a Rákóczy induló hangjai mellett. A szép 
menethez csatlakozott városunk polgárságának nagy 
része is és igy több száz ember jelent meg a fő 
parancsnok lakása előtt. Horváth Sándor alparancs 
nők lelkes szavakkal üdvözölte az ünnepeltet, aki 
meghatottál! köszönte meg a szép ovációt.

— Hirdetés. Az 1905—190t>. évre a be 
íratások i. évi szeptember hó 1-től 8 áig eszközöl 
tétnek. Még pétiig szeptember hó 1. 2. 4. 5. nap 
jain reggel 8—11 ig és délután 2—4 ig az állami

A diplomata észhez tért. Visszanyerte sima 
könnyed modorát és szinte nevelve mondta:

— Igaza lehet. Talán igy a jobb. Apropos, 
ki az az öreg bácsi, akivel mindennap talál
kozom a szalonjában? Ő rendszerint távozik, 
amikor én érkezem . . . Egymás mellett hala
dunk el.

— A jogügyi tanácsadóm. Igen jóravaló 
öreg ur. — Es a szép asszony semmitmondóan 
nézett a levegőbe.

V.
Madame Subotics a kis lányával, társal

kodónőjével és szolgaszemélyzetével elutazott. 
Otthagyta a huszonkét szobát, a kúrát, a vi- 
comte-ot, mindent.

De Jeanville kikisérte a pályaudvarra. Na
gyon meg volt hatva.

Mikor visszasétált a pályaudvarról, egv 
ember haladt utána vidáman fütvörészve. A 
szép asszony jogügyi tanácsadója volt. A jog
ügyi tanácsadó szintén otl volt a bucsnzásnál 
s most öreges közlékeny-seggel fordult a vi
comtéhez :

— Ladix államtanácsos vagyok.
— Madame Subotics jogtanácsosa, nemde ?
— Dehogy I
— Hogyan?
— Ladix államtanácsos vagyok, amint 

mondani szerencsém volt. Sohse voltam a Su
botics asszony jogtanácsosa.

- Hát ?

elemi iskolai tanulók, szeptember hó 6. 7. napjain 
a kisdedóvodai gyermekek, az. ipariskolai és is
métlő iskolai tanulók iratnak be. Az állami isko
lába járó tanulók 4 kor. tandijat és I kor. 30 fillér 
bt Írási dijat a beírás alkalmával előre tartoznak 
befizetni. A teljesen vagyontalan szülők áll. isko
lát látogató gyermekei a városi hatóság által ki
állított szegénységi bizonyítvány alapján a tandíj
fizetés alól a kir. tanfelügyelő által mentetnek fel. 
A beirás alkalmával a szegénységi bizonyítvány 
az igazgatóhoz beadandó. Az I K 30 fillér beirási 
dij alól egy tanuló som mentetik fel. A javító vizs
gálatok szeptember 1 én és 2 áu a délelőtti órák 
bán tartatnak meg. Ezen vizsgálatra csak olyan 
tanulók bocsáttatnak, kiknek egy, legfelebb két 
elégtelen osztályzatuk van. A ki kél tantárgynál 
többől kapóit elégtelen jegyet, az az osztályt is 
mételni tartozik. Az állami iskola gondnoksága.

— A járdák tisztántartása iránt már 
több alkalommal feiszóllaltunk és többé kevésbbé 
eredméuynyel is. Most van a dinnye szezon és a 
munkásnép a héjakat a járdán hagyja. Felhívjuk 
a rendőrség figyelmét erre, jó lesz odahatui, hogy 
a járdák tisztán tartassanak, mert a diunyehéjakon 
történt elcsúszások nem egyszer jártak már bal 
esetekkel.

fíltesu. Szent István napján Málczán 
búcsú volt, az egész vidékről nagy számban gyűlt 
össze ez alkalomból a nép Málczán és a fürdőié 
lepen rendezett népünnepélyen, mely táncmulat 
sággal volt egybekötve.

— Két uj iskola megnyitóvá. A be 
rettöi és mocsári újonnan épült állatni elemi isko
lák október hó első felében meg fognak nyilai. 
Mindkét faluban a lakosság tót anyanyelvű s re
mélhetőleg a magyar nyelv e két községben is tért 
fog hódítani.

— Etjegyzett. Farkas József sztropkói já 
rási számvevő jegyet váltott Darázs Gizikével, a 
sztropkói állami elemi iskola tanítónőjével.

— A cséplőgép áldozata. Dubrókán F«r 
gócaik Júlia munkásleáity a kazalról a cséplőgép 
dobjába zuhant le, mely pillanat alatt kioltotta a 
szerencsétlen leány életét.

— A zemplénmeyyei egyetemi ifjak 
kóré szervező bizottságának alakuló ülése f. hó 
23 án volt Sátoraljaújhely bon. A szervező bizottság 
ez utón fölkéri azon zempléni, a budapesti egye
temre vagy főiskolára beiratkozni készülő haliga 
tókai, kik ezen körbe belépni óhajtanak, tudassák 
olvasható aláírással pályájuk megjelölésével szán 
dékukat augusztus hó 28 áig bezárólag a következő 
címre: Székely Imre urunk, Dr. Székely Albert 
ügyvéd ur címén.

— Vj jényképész. Halász J. sátoraljauj-

— Csupán a barátja.
— Ah I Ah!
A diplomata huncutul nevetett.
— Mint én? — gondolta magában.
Az államtanácsos valahogyan leolvashatta 

róla ezt a gondolatot, mert némi gunvnyal 
mondta:

— Nem úgy, fiatal barátom, én csakugyan 
a barátja voltam a szép asszonynak. S miután 
férfi és asszony között a szó szoros értelmében 
vett barátság nincs, tehát elképzelheti már a 
többit. . .

A kis vicomte megnyúlt arccal hallgatta 
az államtanácsost. Az öreg kissé elkomolyodva 
folytatta :

— Igv volt. Ismeri az esopusi mesét, a 
nyúl és a csiga históriáját? .. .

— Nos, hát én voltam a csiga ... Hama
rább értem célt. Ez az élet I Fejtetőre állítja a 
valószínűségeket. Az az asszony szeretőm volt.

A vicomte bambán bámult az államta
nácsosra :

— Hogy lehetséges ez ?
Az államtanácsos atyai hangon mondta:
— A fiatalságé az illúzió, a káprázat, az 

öregségé a mathematika. Az okos asszony min
dig jobban becsüli meg az öreg, de hü gaval
lért, mint a fiatal, de szélcsap lovagot. Egyéb
ként ne búsuljon. A francia-orosz szövetség 
mit sem vesztett ezzel: én is francia vagyok 1

Vakot* József. 



helyi fényképész Nagymihályon a Kossuth Lajos 
utca 4. szám alatt fényképészeti műtermet nyitott.

— Stilóyyl Dlnkant miskolci gépgyá 
ros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb „ Vil
láin- centrifugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Kiemelendők különösen a cég 
által feltalált és készített „Kossuth-, „Kincsem- s 
„Hegyalja" borsajtók, nemkülönben a nagy üzemű 
préseléshez készített Rákóczy „kettős kosaru** saj
tók, amelyeknél a régi világ fából készített prése 
genialisan egyesítve van a modern technika viv 
Hiányaival. A sajtó felső része acél, alsó része fa 
szerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érintkezik 
vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must szí
nét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt se koll 
össz< vagdalni, hanem kisebb darabokban könnyen 
ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 1902. évi 
egri és a pozsonyi II. mezőgazdasági országos ki
állításon a cég borsajtói első díjjal, aranyéremmel 
lettek kitüntetve. A cég Ízléses árjegyzékét kivá 
natra minden érdeklődőnek megküldi.

— Deák Jenő fogtechnikáit ezúton ér 
tesili a t. közönséget, hogy hat heti távoliét atán 
haza érkezett és működését újból megkezdette.

— A* egéexnég elónioxáitámi a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp- és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is. 
méreg anyag (kofe'ín) tartalmánál fogva, hátrányé 
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kezményekkel járhat. A Kalhreiner féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, uogy mind 
azok, akik a Kalhreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyit rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren 
dezelt háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be 
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kalhreiner" névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden érben, úgy az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom
mal bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al
bumaival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" cirnü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámol szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest,
VI. Andrássy ut 27.

— Öt lap havi egy koronáért. Szén 
zációs ujitást léptetett életbe a „Kurucz Újság" 
cimii fővárosi napilap. z\ Kurucz Újság, mely a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely 
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as párt ki
tűnőségei Írják, junius hó 1 tői naponkint 8—12 
oldal terjedelemben jelenik meg Sztredai Leó fő 
szerkesztő vezetése alatt. A Kurucz Újság előfize
tési ára mindössze havi egy korona. Mind- n elő 
fizető rendkívüli kedvezményekben részesül, ami 
nőket még napilap nem nyújtott. Az állandóan két 
érdekfeszitö regényt közlő, kitünően szerkesztett 
Kurucz Újságon kívül megkapják a/ előfizetők 
minden hét vasárnapján a „Gyermekvilág** című, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min 
deli hó 1 én és 15 én a „Mezőgazda- cilnÜ szak 
lapot; minden hó 10 én a „Budapesti Divat- cirnü 
magas színvonalú divatlapot és minden hó 20 án 
a „Sorsolási Értesítő** t. mely sorsjegyek és érték 
papirók tulajdonaira nézve lesz megbecsülhetetlen 
tanácsadó. E külön mellékletekkel együtt a Kurucz 
Újság előfizetési ára egy hóra egy korona, mely 
összeg legcélszerűbb, n poslautalványnyal küldhető 
be a kiadóhivatalhoz, Budapest, VI. O utca 12.

Felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
Főmunkatán: Aczél Dezső.

Kiadóhivatal! művezető: Lándai József.

Hirdetések.
1810 <M»5 tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság, mint telek 

könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Dr. 
Eperjesy Lajos ügyvéd által képviselt Pauíócsák 
Mihály s társa végr< hajlaténak Sztaruch Anna és 
társai végrehajtást szenvedők elleni 200 kor. töke 
köv. s jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymi 
hályi kir. j bíróság területén lévő, a szí árai 98. sz. 
tjkvben A. I. 1. 3 — 14. ssz. alatt felvett bel és 
külsőségből B. 8. 10. sorsz. a. Sztaruch Anna férj. 
Lyitiin Mihályné, Sztaruch Erzsébet és Sztaruch 
János vgh. szén vedeltek nevén álló illetőségre 9Ili 
korona, továbbá a sztárai 107. sz. tjkvben A. I. 2 
—12. 1. ssz. a. felvett és B. 14—16. ssz. a. fent 
nevezett végrehajtást szenvedők nevén álló illető 
ségekre 307 koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb me. jelölt ingatlan az 1905. évi szept. 
hó 20-án délelőtt 9 órakor Sztára község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 91 kor. 
Go fillért és 30 kor. 70 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42 §. jelzett árfolyammal szá 
initott és az 1881. évi november 1 én 3333. sz. 
a. kelt igazsá ügyminiszteri rendelet 8. §-ában ki 
jelölt óvadékképes éltékpapirban a kiküldőit ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál elöl- ges elhe 
lyezésérŐl kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1905. évi július Lián, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.

Mathiász József helybeli szölö- 
telepén naponként friss 

csemegeszőlő 
— kapható. ...

Van szerencsénk a nagyérdemű közönsé
get értesíteni, hogy Nagymihályon a Rákóczi-utca 
27. szám alatt

fehérnemű-varrodát
nyitottunk. — A nagyérdemű közönség szives 
támogatását kérik

kiváló tisztelettel

Király Erzsi és Ilona.

JRz iskolai tanévre 
teljes ellátásra elfogadok egy fiút, a ki né
metül is tanulhat. Cím e lap kiadóhivatalában.

ONUSKA P. ANDOR
asztalos mester

Nagymihály, Rákóczy-utca 22. sz.
•

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönséget értesíteni, hogy Nagymihályon 
a Itákóczy-utca 22. szám alatt

asztalos-műhelyt
nyitottam. — Elvállalok minden e szak
mába vágó munkát. Különös specialitá
som : boltberendezés és jégszekrény- 
munkák. Kívánatra terveket díjtalanul 
készítek. — Magam a nagyérdemű kö
zönség b. pártfogásába ajánlva vagyok 

Tisztelettel

Onuska P. Andor
asztalos m.

j
••

Uzletmegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, hogy Nagymi- 
hályban a Marmorstein-félö házban

fűszer-, csemege- és díszmű
áru üzletet nyitottam.
E téren szerzett sok évi tapaszta

lataim es jelenlegi összeköttetéseimnél 
fogva azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a t. vevőközönség minden igényei
nek megfelelhetek.

Midőn e körülményre b. figyelmét 
telhivom, előre is biztosíthatom, hogy 
pontos és jutányos kiszolgálás által is 
igyekezni fogok t. vevőközönségem meg
elégedését minden tekintetben kiérde
melni.

Kiváló tisztelettel

I_._A.TOS
fűszer-, csemege- és dlszmü-áru kereskedő

NAGYMIHALY.

ISZÁKOSSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAl’OR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el- 
h nszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A C0ZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is s» jti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szegyen és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá
rok és ügyes üzletemberek lettek.

Az intézet, mely a COZAl’OR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. sz.
Vágja ki ezen szelvényt 

és küldje még ma az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
nientesiteixldk).

COZA INSTITUTE
(DspU 497.)

62, Chanoery Lane, 
London, Anglia.

Kathreiner-féle

Minden háziasszony 
büszkesége ajó karé.

Csak a* eredeti ca<>v.iaicokat kér
jük a -KATHREINF.R- névvel.

Kneipp-maláta kávénak 
egyetlen háztartásban sem 
volna szabad többé hiányoz
nia * kávéital ké'Zitesenol.



VJ! 9T VJ! t,Z
lér 5Jtorunk legnagyobb találmánya! Jehér 

izzófényt előidéző

EXCELSIOR.
Nályobb liligossáé is petróleum megtakarítás!!

Használati utasítás.
Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petrólcuintartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), hol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a 
lámpabél magába szívja és 10—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer oly világos, 
légszesz-izzófényhez hasonló lánggal ég.

: 30 - 50 százalék petróleum megtakarítás :
A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a 
robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen 
kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
mint a használt lámpabél, amit 3 hónaprainmt a hasznait lump 

számíthatunk:
jRra darabonként 20 fillér

Kapható :
GOLDSTEIN ADOLF üzletében

NAGYMIHÁLYON.
• •••••••••••••••••••••••••'

10 kr.

I
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Van •xervnesém a n. é. közöld **g l>. ludoiná 
tára hozni, hogy helyin n 1<* év "• » fennálló 

fényképészeti • •• 
• ••• műtermemet 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár 
épületébe helyeztem át és azt a inai kor |.*g 
messzebbmenő igényeinek mvgfi lelő, n rendeztem 
be. — Műtermem részére sikerült egy < Isőrangu 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek a kai 
mazása által jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab 
bán, művészies kivitelben és legjutáuyosabban esz 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra eredeti 
színekben ; tájkép, alkalmi- és társas-fel
vételek. semi-email képek ékszerekbe, feny- 
képek üveg es porcellánra. diapositivek 
a legiutányosabban. Kívánatra árfelemelés nélkül 
házhoz is megyek.

Midőn azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a n. é. közönség b. bizalmával meg fog tisztelni, 
vagyok kixáló tisztelettel

ÍRosenberg Jíerman 
fényképész.

I

Ungmegyében.
Glaubrr.oa. iiideg. kenea >oa viz Gyomor es majbetegek 

-------magyar Karlsbadja - = 

Fürdőidénv : május 15-töl szeptember 15-ig. 
i \ május 15-től junius ho 15 ig l i >d >\ • 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig.

30° 0 árengedmény a lakásoknál.
E’cn a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyugym"d biztos segélyt nyújt gyomor- 
és be bajoknál s a!haspangá<oknál, makacs szék- 
reked»-s«*knél enyhén. old"la; hal, májbajoknái, ep 
homok es ep. kövekr. oldó'ag hat. Vértódulásoknál, 
^zedüivM-k. büdösek. gutaíitési rohamoknál v.-ile- 
vonolag. fólszivólag hat, csu/.os s kös'vény es bán 
t .Imáknál e kór okozta . rjési termékekre, elrakó 
dósokra az. Ízületekben, azok oldására kik üsző 
bö ésére hal. Kövérség, szivelhájasodás ellee, ezti 
korbelegsé-ekiiél, v. >. bajosoknál ugv a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően b. fulyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadmányokat, daga
natokat, Ízület és c-on'bántalmak it k- dvezöen o-z 
latja. (Jöi vélvkóros daganatok, fekély, k ellen, mell 
é> in. h kö/.ötti izz tdmányok, hashárlv.-i iz/admá 
nyok felszívódását elősegíti, a lég különfélébb ma
kacs. idült bőrbetegségek ellen bámulalos gyorsan 
hat Vasúti állomás az Alföld és l’. si felől p> 
vöknek Uligvar. a felvidék és illcive Ka-sa tel..' 
jövokn s Nagymihály. honnan kény. Imes bérkocsi 
kon I és fel <>ra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel használható. Ara. egy 
liag\ a.la l< • Üveggel 14 korona, egv kis láda 2*» 
iivego. 8 korona. A VÍZ a vasúton szállítási ked 
vezménvl»cn reszesil . Megrendelések es tudako 
z... lások’: Szobrancz gyógyfürdő igazgatosaganak. 
Szobrancz gyógyfürdő . ini o nd k. l’ .-t . s t ivíi Ia 
a lomás helybeli \ tűrdo igazgató orv. dr. RllSSay 
Gábor Lajos. fiirdöigazgatoság.

••••••••••••••••
•a d r 1/ i a m •

• minden gyári, KriesKetiei
• latnak, üzletnek a lelke, r
• eleme. — Hogyan, hol
• etethető a legsikeresebben
• legolcsóbban, megtudható
• .•Általános 3udósitó

hirdetési osztályánál

tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő
BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz.

• ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki- •

eszközölnek hirdetéseket és reklámokat 
az összes budapesti, vidéki és külföldi la
pokban és naptárakban.

Koitsegvetesek és tervezetek ingyen '.

I

A >Pesti Napiba 

uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar ——------- ■
-----------------Festőművészek iifr 

a eziine az uj kiadványunknak, melyet ’ J 
r.»o5. évi karácsonyi ajándékul szántunk ’T 
t. < kifizetőinknek. Ez uj ajándékművünk < 
India folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albuma-nak, még- 
is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog- <1 
l.il.iija lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé 
kaink is a magyar irodalmat és magyar zfr 
művészetét szolgálták, nagyszabású s nagy 
értékű dbzmíivek százezernyi példányaival 
te|je>zlv.* el a magyar költészet festő- ff 
műveszet migyjniimk alkotásait. A remek ff 
müvek e díszes sorozatát folytatja most a 
- l’- sli Napló*4 nj és minden eddigi aján 
dekát túlszárnyaló diszművel : a Modern & 

Magyar Festöművészek-kel. ff
Ötven nagyszabású festményt s emeltünk ff 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, ff 
nagyrészt mesteri kivitelű inülapokon es ff 

gyönyörű, több színnyomású kepekben, ff 
E enkivűl be fogjuk mulatni e miiben ff 
jelesebb festőink vonzóan megírt életrajzát. 
Ezt az. uj, páratlan diszii ajándékot meg 
kapja karáé onyra állandó előfizelöinkön 
kívül minden uj < lolizeiő is, aki inostanlól 
kezdve egy < vre megszakítás nélkül a ff 
pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés f<‘l és

' negvedévenkint, M»t havonta is eszközölhető, ff 
I Előfizetési ár: egv évre 28 kor. félévre 14 ff 
; kor. negyedévre 7 kor egy Inna 2 kor.
, 40 I Mulatván vvz.ámot szívesen kű ilíink zfr 

riszt !< tt. I a Pesti Napló kiadóhivatala, ff

9—99999999—999—
Kiérjen, 

egészen inggen 
zomanezozott edeny kepes árjegyzőket, 

l’róbarendelmétiy : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 fit 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 frt 50 krajcár és egv 
teljes zománcozott mosdókészlet, mely áll: la
vór, vizesveder, mosdókanna, éjjeli, szappantartó 
és logkefetartó, összesen 6 darab 2 frt 50 kr. 
csak én szállíthatok; ingyen csomagolás után

vétel mellett.
KOHN. gyári raktar. Budapest, Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim : Kölnt, edénvgvárl raktár, Budapest. 
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Borsajtók

8

atsnnitás

Szarvas*1

vagy

Kulcs -szappan

pótol

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb I

Ó t SZ O 1*1 átsimitást közönséges szapannal.

1901. temesvári kiállítás. I sö dij. arany 
erem. 1902 orsz gazdasági kiállítás 
-♦£ Pozsony. I sö dij. arenyerem -♦

— es egy aranyerem

Legújabb kossuth rendszerű 
es szerkezetű »Kincsetn« 
»Hegyalja«. »Mabille« 
és »Acélorsós« a ma
gyar bortermelők leg

kedveltebb borsajtói
Legújabb Rakoczy-rendszerű 
kettős kosara sajtók 

nagyüzemit preseleshez

Főelónye: A must sehol 
sem érintkezik vasreszcí-ke!. 
Egyszerű kezdés ! Óriás: 
erőkifejtés ! A törköly egy 
darabban es könnyen kive 
hetö! Egy ember altat köny- 

nyen kezelhető.

Siölüuót és bogozok. ÜtEü:

Szilágyi ésíDiskant gépgyára 
| ÁrHryxah l°sycn ~| jvtiskolezon. | árjegyzék ingyen |
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Nyuui. Laudeaman B, könyvnyomdájában


