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Az általános választói jog.
Nagymiliály, 1905. november 9.

A közvetítés jegyében született és bé
kéltető ' missióra vállalkozott kormány, a 
klassikus drámák »deus ex machinaa-jának 
mintájára, mint ismeretes, egyszer csak az
zal a tervvel állott elő, hogy az általános 
választói jog proklamálásával menti meg 
megtenekleni készülő hajóját a politikai chaos 
zűrzavaros hullámaiból. Ez lenne az a cso- 
dahatásu univerzális gyógyszer, mely a nem
zeti sérelmek egész komplexumát egy csa
pásra a gyógyulás útjára képes vezetni, ez 
az a varázsital, melynek egy cseppje elfe
ledteti a földi bajokat és mennyei élvezetek 
virágos kertjébe vezeti a már-már agyon- 
csigázott halandót. S hogy a lényegtől el
tereljék a közfigyelmet és a részlet kérdések 
süppedékes ingoványába csalogassák, gon
doskodtak róla, hogy pazar görögtüz szi
porkázó lángjainál mutassák meg a népnek 
az utat, mely az igéret-földjére vezet.

Nosza lett erre megrökönyödés a koali- 
zált ellenzék harcra kész táborában és a ké
jes dicsőség mámorában úszó öröm a nem
zetközi szocialisták elszánt tömegeiben. Az 
események forgatagában túlsúlyra jutott el
lenzék, látva, hogy programmját, melynek 
megvalósításáért évtizedekig kérlelhetetlenül 
kemény harcot folytatott és a mely létjo
gosultságának egyik talpköve, agyafúrt mes
terkedéssel mások kisajátították, a mellett, 
hogy elvben aláírja az általános választói jo
got, az alkotmány és törvények sáncain be
lül kíméletlen eszközök alkalmazásával akarja
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Első stádium.
Gizuci pompás, aranyos balta. Kis pofók 

képe van. Csipkés főkötője mögül szelíden si
mul ki aranyszínű haja. Sohasem sir. Mindig 
mosolyog. Arcán hajnalpiros sugár sütkérezik, 
mi a rácuppanó csókoktól lesz pirosabb. Sze
líd kék szeme olv szépen beszél. Ah, mily so
kat is értenek a tekintet alatt a papa, meg a 
mama.

— Látod papus, (iizuci engem szeret job
ban, látod, rám néz I

— Látom. De most! Ugy-e (iizuci engem 
szeretsz? Szólj I Mondd, aranyos bélié, szólj.

(iizuci még nagyobbra tágítja mosolygó 
szeméi. Hatalmas diplomata. Egy arca felelt el- i 
szálló légy után pillant, igy odázza cl a választ. I

Most a papa babusgatja. Három szobán 
sétál végig és ringatja karján a kicsi babát, a 
kincset. Mikor a harmadik szobába ér, elma
radt tőle a feleség. Hirtelen végigpillant, aztán 
nagy csókkal zárja le kis időre a baba szemeit.

— Szakasztott az anyja — dörmögi édes 
szeretettel. Aztán visszamegy a feleségéhez. 
Csöndesen ölébe rakja a kis terhet.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Béniiéntetlun levelek nem fogadtatnak •!.

Nyilt-ter soronkint 40 fii. =r

lehetetlenné tenni a kormányt, mely — sze
rinte — csillogó Ígéretek hiú fényével akarja 
magához édesgetni a nemzeti közvéleményt. 
A nemzetköziek körében nagy számmal élős
ködő catilionaris existenciák ellenben a kor
mány csatlósaivá szegődtek és rászabadítot
ták vakon engedelmeskedő seregeiket a nem
zeti követelések letörésére.

S mikor igy minden és mindenki lá
zong és forr, az általános kavarodásban csak 
a kormány marad szilárd és rendületlen. 
Nem törődve a koalíció harci lármájával és 
buzdítva a szórványosan elhangzó dicsőítő 
hozsánnáktól, horatiusi nyugalommal helyén 
marad, várva, míg a programmjától fellob
banó lelkesedés melege megérleli elhintett 
magvait. Ez a jelenlegi szituáció. Anélkül, 
hogy a farkasszemet néző ellenfelek politi
kájának taglalásába bocsátkoznánk, a párt- 
tusák horizontján felülemelkedve, vizsgáljuk 
az általános szavazati jog hatását — nem
zeti szempontból, mely ily radikális reform 
esetleg képes lehet a nemzeti állam meg- 
renditésére.

A választási jognak a kormány által 
tervezett kiterjesztése tulajdonképpen nem 
mondható általánosnak. Először azért, mert 
egy fix korhoz köti e jog gyakorolhatását, 
másodszor azért, mert az irni-olvasni tu
dást föltételül szabja. E tervezet szerint te
hát, tekintetbe véve a kultúrára vonatkozó 
statisztikai adatokat, korántsem lehet abso- 
lut általános választói jogról beszélni oly 
értelemben, amint azt Svájcban vagy Ame
rikában ismerik. Vagyis a tervezet nem cé
loz egyebet, mint a választók számának bi-

— No legyen most a tied egv kicsit. Ak
kor meg a feleség megy végig a szobán. Hir
telen végigpillant és friss csókkal szerzi meg 
az apjáét.

— Szakasztott az apja, — merül el bol
dogságába n. S ragyog a boldogságtól. Éli még 
látom a boldog anya feje körül az arany hol
dat is, amivel a szenteket festik a piktorok.

Második stádium.
Gizuci kibújt már a pólyából. Már ötször 

kapott kriszkindlit. Még mindig olyan aranyos, 
sőt talán aranyosabb. Csupa ész, csupa szellem! 
Iskolába jár, aztán tele rakja ott sok széppel 
azt a kis okos fejét.

— Ah, mily szép vonásai vannak. Nézd 
azt az á-t, mily szabályos, mily okos, édes.

Nézd a kicsi kacsóját! Hogy clinaszalolla 
magát a kis malac. Csupa igyekezetből.

Gizi pompás gyerek!
Gizi talentum !
Gizi génié!
Öröme életünknek!
Oh, kedves mucus, mennyire ismered !
Oh, pici, cukros, lehet-e más a te leányod?

Harmadik stádium.
Giziből Giza lelt. Még jobban látszik, mily 

bőkezűen bánt a természet vele. Aranyfürteit 
bokáig növesztette, kecses njjai nem görbülnek 
el a zongora billentyűin. Most már nem olyan
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zonyos korlátok közt mozgó fölemelését, 
hogy — mint a kormány mondja — az
által, hogv a választói jog hatalmát többek 
kezébe teszi le, gátat vessen a demagógia 
tulcsapogó áradatának.

Eléri-e célját, vagy sem : ne kutassuk. 
Cikkünk szempontjából, mely minden poli
tikai hátteret nélkülöz, úgyis mellékes, ki
nek a javára dől el a nagy harc, mely lázba 
ejtette az országot, hiszen ettől függetlenül 
is megállapítható az a nagyméretű átalaku
lás, mely e mélyreható reform nyomán jár. 
Egy pillantás a térképre mindenkit meggyőz 
arról, hogy a nemzetiségek a választói jog 
tervezett kiterjesztése mellett, ha összetar
tanak és egységes haditerv szerint járnak el, 
ha nem is képesek arra, hogy a nemzeti 
államot sarkaiból kiforgassák, de azt igenis 
elérhetik, hogy a magyar faj supremaciaj.it 
állandóan veszélyeztessék. Már most kér
dezzük, van-e szükségünk arra, hogy a nem
zetiségi rém Damokles-kardja állandóan fe
jünk fölött lebegjen és hátráltassa nemzeti 
államunk kiépítését? Mert az csak elkép
zelhető, hogy az a jelölt, ki egy nemzeti
ségi kerület bizalmáért pályázik, kénytelen 
lesz engedményeket tenni, annyival is in
kább, mert a nemzeti eszmének túlnyomóan 
a városokban tartózkodó hívei mellett a 
nemzetiségi demagógiának kényére-kedvére 
kiszolgáltatott paraszt választók száma arány
talanul meg fog növekedni. Vagy talán a 
nemzetiségek ezentúl kezes bárányok lesz
nek? Ha valaha, úgy ezen esetben meg- 

| szívlelendő a találó közmondás: Fide, séd 
| cm’, vide!

bércig, olyan mosolygós. Homlokáról komoly 
gondolatok nyernek kifejezést. Az utcán nem 
bámul el csacskamódra. Figyelmes, előzékeny, 
de ritkán derül ki arca. Dukál is. Most jár tánc
iskolába és a héten játszott, mint műkedvelő. 
Sokszor ki akar ömleni kebléből a nagy bol
dogság egy vidám kacajban és oly jó lenne 
megkönnyíteni lelkét, de lehetetlen, mit szól
nának neveléséről.

Ma-holnap hosszú ruhát ölt, elvégzi a le
ánygimnáziumot, agyában megfordul olyan gon
dolat is: bálkirályné lesz, neki tudnia kell, mit 
cselekszik. S komoly marad és büszke. Iskolába 
jön, iskolába megy. Nem tekint fel soha. Ha 
ismerős jő, szerényen elmondja a >Jó napot<- 
ját, de a legtöbbször ő várja ki előbb a má
sik ajakáról.

Negyedik stádium.
Ali, a legszebb stádium! Gizuca már se 

nem Gizi, se nem Giza, de Gizella nagysám ' 
Hogy az utolsó évet a neveidében végző, annak 
is kerek két hónapja.

Azóta hosszú ruhát öltött, a szobában leg
nagyobb kedvelője az ablaknak, hamiskásan tud 
kacagni, de legnagyobb mulatsága dévajkodni 
a firtlis urfiak bókjain. Azt sem mondhatnák, 
hogy a kardcsörgést unja. De nem ám!

Hogy törnek kegyéért a férfiak. Hogy lesz 
ellenséggé jó barát, ha ő valamelyikkel többet 
•foglalkozott.*

supremaciaj.it


De ettől eltekintve is, azt hisszük, sen
kinek az ellenvetésével nem fog találkozni 
állításunk, hogy a választói jog széles me
derben való kiterjesztése csak otr érhető el 
megrázkódtatások nélkül, hol a nép kultu
rális intelligenciája erre biztosítékot nyújt. 
A nyilvánvaló tények megdönthetetlen erő
vel bizonyítják, hogy ebből a szempontból 
a szóban levő reform létjogosultságára tá
masztékot nem nyer, sőt attól kell tartani, 
hogy az állami élet megértésére fogékony
sággal nem biró paraszt nép kardcsapás nél
kül fogja feladni ingatag elveit a féktelen 
ostromot vívó izgatásnak. Ha valaki kétel
kedik szavunk igazságában: ám jöjjön kö
rünkbe és nézzen végig egy felvidéki vá
lasztást. Vegye szemügyre azt a szinte no
mád korszakra emlékeztető visszamaradott
ságot, melv visszatükröződik azoknak arcán, 
kiknek kezébe akarja játszani a tervezet az 
állami élet széles mezejére kiterjedő hatal
mat és kétségtelenül azok táborába fog sze
gődni, kik az állami élet állandóságának biz
tosítása céljából elveik megvalósítását bizo
nyos időre elodázzák.

Ezek azon argumentumok, melyeket 
az oppositio a kormány mellének szegez, 
megtoldva azzal a kijelentéssel: I'imeo Da- 
naos, et dona ferentes. Aczél Dezső.

VEGYES HÍREK.
— FÖispáni kinevezés. Gróf Pallavicini 

Alfréd vármegyénk főispánjává kiueveztetett. Az 
uj tőispán a törvényhatósági bizottság támogatá 
sára nem számíthat, ellenkezőleg a legnagyobb fokú 
bizalmatlansággal fog találkozni és a vármegye k>* 
zöoségének tegnapi határozata folytán beiktatása 
meg tog hiusittatni. Nyilván azzal van összefog 
gésben azon körülmény is, hogy gróf Pallavicini 
installációja érdekében a vármegyével még érint 
kezésbe nem bocsátkozott, sőt mint a Pesti Hir 
lap tegnapi száma Írja, az uj főispán nem is szán 
dókozik állását elfoglalni.

— Birtokvétel. Nagyráaka község birtokos 
gazdái a Széchényi uradalom abarai birtokából ' 
700 magyar hold legelöl e héten 70.000 koroná
ért örökáron megvettek. Abara és Szentes közsé 
gek szintén 200 hold legelőt vesznek e területből.

— Zárj el old ás. J árásunk területén a száj 
és körömfájás megszűnt és ennélfogva a főszolga
bíró intézkedett az elrendelt zár feloldása iránt. A

Neki ez olyan regényes, olyan szép. Azok 
a regények, mennyi szép is van azokban!

Béla meg oly ügyes azok kiválasztásában. 
Apróra ismeri az Ízlését! Azt a szelíd, odaadó 
szerelmet olvassa legtöbbször, melyért — ab ! 
hihetőleg Béla föláldozza életét.

No, ezért megkinozom. S ügyesen elpari- 
rozza a Béla ostromát, a ki reményt vesztve 
marad el s kezdi másnak hordani a regénye
ket, melyből csakhamar, Bélára nézve, a há
zasélet regénye kezdődik — mással.

S Gizella nagysám arca elborul, szive el
kezd vergődni, mégis ő veszteit e csatában.

Ebben a bábomban azonban tán mindkét 
fél vesztett. De sebaj! Béla helyett van busz. 
Dús választék. Van köztük szőke, barna, gön
dör és szöghaju, vidám és szórakozott, jó par
tidé és nulla. Csakhogy Gizella nagysám nem 
tudja azt, hogy ezek egyike sem akar nősülni. 
Mikor kiveti a hálót, elmenekül a zsákmány, 
egyre gyérül, fogy, mint a nap melege köze
ledő őszszel.

Ötödik stádium.

Gizella még mindig szépség. Cnnepelt bál
királynő. Szerepel mindenütt, a hol szerepelni 
lehet, de már ismeri, milyenek azok a naiv 
lánykák. A milyen ő volt hajdan. Hogy moso
lyog ehhez. Mikor a regények nyomán ézezte, 
hogy van tiszta szerelem, hogy az a föld meny
országa, hogy a nélkül sivár az élet, hogy mu- 

szobránci kerületben azonban ezen állati betegsé 
gek még nem szűntek meg és a vidék állatállo 
inánya továbbá is zár alatt marad.

— Esküvő. Lám Elemér ungvári gyógy- 
szerósz december hó 31 én esküszik örök hűséget 
Pogány Aurora kisasszonynak, dr. Pogány Gerő 
városi orvos bájos irányának.

- Vngvármegye főispánja. Gróf Török 
József lemondása elfogadtatván, felmentése e na 
pókban fog közzététetni. Utódjául dr. Ferenczy Elek 
cs. és kir. kamarás, puszta sztankóci földbirtokos 
neveztetett ki s a hivatalos lap legközelebbi száma 
már hozni is fogja kineveztetését.

Az Andrássy Dénes-uton épült gya 
logjárda annyira megromlott, hogy ebben a sáros 
időben a közlekedés nem a legkellemesebb azon. 
A vasúthoz gyalog járó közönségre való tekintet 
tel felhívjuk e körülményre az elöljáróság figyel- 
inét. Kevés költséggel ismét jó karba hozható lesz 
a járda, amire különben mindnyájunknak szük
sége van.

— Villámlás. November hó 3-án, az el
múlt pénteken este városunk szokatlan jelenséget 
tapasztalt. Egész nap esett az eső, estefelé zápor 
is volt, majd viilámlani és mennydörögni kezdett. 
Öreg emberek nem emlékeznek arra, hogy no 
vemberben dörgés és villámlás lett volua.

— Birtokparcellázás. A Grosz Ignácz 
és társai tulajdonát képező bezöi birtok szántóföld
jét Bező község gazdái vették meg bisebb nagyobb 
parcellákban. Hallatlan vételárt fizotíek a földek 
ért. Magyar holdanként 1200 koronáért kelt e! a 
birtok, illetve annak szántói.

Építkezés. Schvarcz Bornál fekésházi 
földbirtokos az Andrássy Dénes-ulcában a Spiegel- 
féle telken egy modern emeletes házat építtet. Az 
építkezés már tavaszkor fogja kezdetét venni.

— A villamos világítás három napon át 
már működött városunkban és az utcák pompásan 
voltak kivilágítva. Egyes magánházakban is vil
lamos világítás volt és mindenki elragadtatással 
beszél az újításról. A gépezetek azonban szerke
zeti hibákban szenvedlek s ennek folytán csak két 
hét múlva lesz állandósítva a világítás.

Gyógyszertár áthelyezés. Szöllözi Sán 
dór a Rontsinszky-féle házban levő gyógyszertárát 
december hó első felében az újonnan épült Gold 
stein és Eichenbaum féle emeletes házba helyezi át.

— Vérmérgezés. Dr. Veszperényi József 
laborcszögi körorvos az elmúlt héten hullaboncolás 
közben jobb kezét megvágta és e sérülés folytán 
vérmérgezést kapott. Az idejekorán igénybe vett 
orvosi műtét minden komoly következmény nélkül 
mentette meg Veszpérényit a katasztrófától.

— Chrysanthemum kiállitás. Kazinczy 
Arthur bérét tői kertészetében már nehány év óta 

lékony minden élvezet. — Ah, mily naivitás s 
mennyire visszakivánja. De nem jön . ..

A platonikus szerelem délihábos költői 
agyrém, melyről beszélhetnek is, de nem tudja 
hinni. — Nem hiszem, nem hiszem! toppant 
lábával, mikor végigfut tekintete egy idylli ké
pen, melyet egy fiatal élvez át a bál tömkele
gében. Csak egy elmcrülés van szemükben, nem 
beszélnek semmit, mégis oly igen feszíti keb
lüket a sejtelmes boldogság.

— Nem hiszem, nem hiszem ! Azok nem 
boldogok. Azok is csak játszanak!

Hatodik stádium.
Gizella nagysám ma felette bosszús. Ala

posabban ügyel a tükörbe és több rut ráncot 
vesz észre arcán, ezüst hajszálat fésülés közben.

Szive elszorul, aztán hangosan dobog.
Hogy tetézze a sors szenvedéseit, gyer

mekmulatság hangzik az udvarról. Mindig job
ban verődik be a lárma, mindig jobban kava
rog ereiben a vér, ezt a keserűséget nem le
het elfullasztani, szinte a düh környezi. Resz
ketve szakítja fel az ablaktáblát, szeme cikká
zik, ajka vonaglik:

— Elhordjátok magatokat!
A bádogosék Ödönkéje kérőre fogta a dol

got. Es szól a naiv hang esengve:
— Tűrjön meg bennünket Giza néni!

Hetedik stádium.
Egy világgyülölő öreg kisasszony. 

különös gonddal ápolják a jnpániak kedvenc vi
rágjait a Chrysanthemumókát és maga Kazinczy 
Arthurné úrnő is sokat foglalkozik a virágok kö
rül. Az ö személyes felügyelete alatt és utasításai 
értelmében ápolja és gondozza a kertész az egész 
parkot és dicséretére legyen mondva a park tu- 
lajdonosoőjének, sikerült is a Chrysanthemum tér 
illesztésében oly eredményt elérni, amely bátnu 
latra ragadja a szemlélőt. Különféle szinárnya'a 
tokban gyermekfej nagyságú Chrysanthemumok 
egész csoportjait láthatjuk a beretlői parkban, a 
melyekhez hasonlót Budapesten az elmúlt évben 
a Szelnár féle kiállításon sem láttunk. A berettői 
park virágai különben is kiállítás számba mehet
nek és érdemes azokat megnézni, akárhol nem 
gyönyörködhetik szemünk ehhez hasonló Iáivá 
ny osságban.

— Az epilepsia (nyaral gátőrén) gyó
gyítása. Az orvosi szaklapok feltűnést keltő köz
leményeket hoznak az epilepsiának egy uj és biz 
tos gyógyító módszeréről. E cikkek szerzője és 
az uj gyógymód megalapítója Dr. Szabó B. Sán 
dór specialista orvos Budapesten, V. Alkotmány 
utcza 5, készséggel nyújt felvilágosítást mindazon 
ily bajban szenvedőknek, kik egészségük teljes 
helyreállítását az ó uj és bevált módszere segitsé 
gével elérni óhajtják.

— Az átjárók, melyek csak az elmúlt hó
napban készültek el. nem felelnek meg rendelü
tésüknek. Oly nagy a sár városunkban, hogy ve
tekedhetünk bármelyik faluval o tekintetben, egyik 
oldalról a másikra átmenni valóságos vállalkozás 
számba megy. Az átjárókat észre sem venni, pe
dig közönségünk oly sokat áldoz a városra és mól 
tán elvárhatja, hogy egyik oldalról a másikra tisz 
tán átmehessen.

— Dolgozik a tolvajvilág. Még benne 
sem vagyunk a télben és máris kaptunk izelőt a 
mi speciális téli romantikánkból. S az a sajátsa 
gos a dologban, hogy nem valami eldugott zeg 
zugokban tevékenykednek e derék iparág jeles 
művelői, hanem szinte lóhossznyira a rendőrök és 
bakterek pont jától. Most is a Kossuth Lajos utcához 
maradtak hívek az éj lovagjai éf» valami istenes 
dolgot vélvén cselekedni, elemelték Ehrenfeld Si
mon főrabbinak a padláson szárítás végett kiag 
gasztott fehérneműjét. A kár mintegy 160 korú 
nárn rúg. A cseudőrség erősen nyomozza a tolvajt, 
hogy bebizonyítsa neki, hogy a tízparancsolatot — 
még pappal szemben sein szabad áthágni.

— Piszok a járdán. Úgy tudjak, hogy 
az elöljáróság szigorúan meghagyta a háztulajdo 
nosoknak, hogy a gyalogjárók tisztán tartására ki 
váló gondot fordítsanak, hogy azokat naponkint 
felseperlessék s ha kell — kivált nyári időben — 
fel is locsoltassák. És mit tapasztalunk ? Azt, hogy 
a gyalogjárók tisztántartására bizony kevés ház 
tulajdonosnak van gondja, mert helyenkint napokig, 
sőt hetekig ott disztclenkedik a sok piszok. Taláu 
csak nem vonta vissza az elöljáróság a járdák tisz 
tántartására vonatkozó intékedését ?

— Alikor Nagy mihál yon sztrájkolnak 
Hála az égnek, inogván már a lokális szenzációnk, 
kassaié és Marx hívei nálunk is elővették — szó 
cialista jobb eszüket és tele torokkal világgá dö
rögték a sztrájkot. A véresszáj u agitátorok nyúl 
szivü epigonjai azt hitték, hogy valami nagy dói 
got müveinek, ha egy kis parázs zenebonát csi
nálnak, kenyéradó gazdájuknak. Pedig dehogy is ! 
Az uj malom keménye nem dől le, sőt a sörgyár 
munkája is — ha kell — el fog készülni nélkü 
lök. A helybeli sörgyár épitőmunkásai ugyanis, 
mintegy parancsszóra, egyszerre kimondták a sztráj 
kot. Nem használt itt se szó, se beszéd. A muu 
kasok fölcihelödtek és elszéledlek a korcsmákba, 
a garatra önteni néhány korsót Mutter árpalevéböl, 
úgy gondolkozván, hogy a gyárost egy kis fogyasz
tással kárpótolják. A cseudörség és szulgabiióság 
azonban nem volt tekintettel nemes elhatározásukra 
és erélyes vizsgálatot indítóit ellenük.

— Vj vallásfelekezet. A vallás és közokt. 
miniszier f. évi 77.092 szám alatt, november hó 
2-án kelt rendeletével az eddig csak tört baptista 
felekezetet a rendelet kibocsátása napjától kezdve 
a Magyarországon törvényesen elismert vallásfele 
kezetek sorába iktatta.

— A „Duna.u E pillanatban nincs szó a 
székesfőváros lábai alatt méltóságteljesen hőm



pölygő Duna szőke habjairól, haneui azokról az 
uj és mégis régi cigarettákról beszélünk, melyek 
„Duna* néven kerültek forgalomba. Míg ez a ci
garetta nem került áruba, a ,Hölgy- uralta a hely 
zetet, de alig hogy megjelent a karcsú, hosszú, 
elegáns tokkal ellátott Duna, amelynek csak két 
fillér az ára, a dohánytözsdések nem győztek ele 
get rendelni az újfajta szivarkából. Most azonban 
fordult a kocka. A „Duna" már elvesztette nép 
szerűségét, melyet főleg azzal játszott el ily hamar, 
hogy daeára kecses külsejének, a dohánya rossz, 
füstje pedig kevésbbé hétköznapi nyelven szólva : 
Nkellemetlen illatú.- — Így hát ismét a „Hölgy- 
lépett előtérbe és a pénzügyminiszter rendeletet 
bocsájtolt ki. mely szerint a „Dunau még csak 
egy hónapig marad forgalomban és ha ez idő alatt 
népszerűsége nem növekszik, akkor kivonják a 
forgalomból.

— Cirkuax. A Deák téren felállított cir
kuszban szombaton és vasárnap tombola játékkal 
egybekötött díszelőadás fog tartatni. Mimién belépő 
egy tombola jegyet kap. Főnyeremény egy ponny ló.

— Modern hirdetési iroda. Úgy a bel 
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az „Ál
talános Tudósitó- hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan pontosság 
gal teljesíti az összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg
termetté a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, sőt mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet körút 41. szám alá helyezte.

— Ax efféazfiéff elomoxd(tana a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
viVillányának tekinthető a láp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner-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, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. 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 
„Kathreiner- 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- cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül lógja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
Vi. Andrássy ut 27.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedesében.

•— Elöftxetéei felhívd*. Mindenki olvassa 
„A Polgár4 politikai napilapot. A Polgár megje
lenik mindennap reggel, vasárnap és ünnepnap után 
is rendkívül bő és gazdag tartalomban. A Polgár 
programúi ja a demokrácia, a radikális szabadéi- 
vüség, a szociális igazság. Hangja szabad s nyílt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 
irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. I’ős/.er 
kesztője l)r. Vázsouyi Vilmán országgyűlési kép 
viselő, ki publicisztikai működését kizárólag e lap 
nak szenteli. Cikkeit, tárcáit hazánk legjelesebb 
Írói írják. A tárcarovatban egyébként hazai Íróink 
legjobb elbeszélései mellett nap nap után egy egy 
kitűnő külföldi novellát talál az •dvaso. A Polgár 
tartalma élénk és tarka. Hírei és tudósításai meg
bízhatók és kimerítőnk. A nap teljes krónikáján 
kívül szórakoztató, derűs olvasmányt is bőven ad 
az újság, humoros cikkei szalirizálják a nap ese 

menyeit s derűs élvezetül szolgálnak az olvasónak. 
A Polgár „Szociális ügyek“ címen külön gazdag 
rovatot nyitott a dolgozó kispolgárok ezreinek. A 
Polgár külön meglepő kedveskedéssel is szolgál az 
idén előfizetőinek, a mennyiben karácsonyra gyö
nyörű kiállítású Naptárral ajándékozza meg őket. 
„A Polgár Naptárau 250—3(M) oldalon, művészi 
kiállításban, számos művészi képpel, legjobb íróink 
elbeszéléseivel, költeményeivel és karcolataival fog 
megjelenni. „A Polgár Naptárát4* megkapja mind* n 
előfizető. A Polgár előfizetési árai, melyek ellené 
ben a lapot házhoz szállítják : Egész évre 1(> K, 
félévre. 8 K, negyedévre 4 K, Egy hóra 1 K 40 f. 
Kiadóhivatal : Buaapest, VII. Eötvös utca 37. sz.
1905. nov. 1 töl pedig VI. Nagymező utca 12. sz.

i ir;

E.l.lns NzerköNzt ő: Dr. Kállai József.
Fómunkatárs : Aczel Dezső.

KiadóhÍTHtnli művezető : Landal József.
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■Óriási szerencséje

van annnak, a ki 75 krért

60.000koronát
tud nyerni. ■■■■■

Miután pedig ily szerencsés számú 

osztálysorsjegyek 
■■■■■ itt helyben ■■■■■ 

Landesman B. könyvkereskedéseben 
is kaphatók, ajánlatos, ha nála sorsjegyet 
vásárol és azzal szerencséjét kipróbálja

Húzás: November 23-24.

Vasúti menetrend.
— érvényes 1905. október 1-től.

Indul Nagymihályból :

Budapest felé
Heggel ,"> óra 31 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este fi óra 03 perez.

Kassa felé
Heggel 5 óra 31 perez.
Este fi óra 03 perez.

.Velő-Laboréi felé
Délelőtt 9 óra 10 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 9 óra 52 perez.

Érkezik Nagymihályba :

Iiuilapest és Kassa felöl
Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 15 perez.
Éjjel 9 óra 17 perez.

Mező-Laboréi fvlói

Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

DeákJenő
— fogtechnikus — 
NAGYMIHÁLYON

Műterem
a Rakóczy-utczan.

—•—

Készít minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat amerikai módszer szerint, 
gyökerek eltávolítása és szájpadlás nél
kül. Bőgi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak. Készit por- 
ccllántöméseket, melyek ugv színben, 
mint erőben, a fogéhoz hasonlítanak.

<x '.XX', *^X] —

}• Uj vendéglő
fi

Tisztelettel van szerencsém a n. é. 
közönséget értesíteni, hogy Nagymihályon 
Kossuth I.ajos-utcza 10. szám alatt (Got- 
tesmanés Krausz-féle ház, Schreiber Jónás 
divatáru-üzletével szemben) egy

■V* K Ó S E E 
VENDÉGLŐT 

nyitottam. Éttermem a mai kor igényei
nek megfelelően van berendezve, ugv 
hogy a naponta frissen készült Ízletes éte
lek, a pontos kiszolgálás és szolid árak 
mellett a t. vendég nálam találja otthonát.

Magamat a n. é. közönség figyelmébe 
ajánlva, kérem kegyes pártfogásukat és 
vagyok kiváló tisztelettel

BREUER DÁVID.
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Jroda áthelyezés.
Ezennel van szerencséin üzletfeleimet 
és ismerőseimet értesíteni, miszerint 

közel 30 év óta
V. Fürdö-utea 4 szám alatt 
létezett hirdetési irodámat a ház le
bontása folytán f é. november 1-én 

Budapest. V. Mérleg utca 12. szám alá

i
helyeztem át. — Kitűnő tisztelettel:

ECKSTEIN (ELEK) BERNÁT 
hirdetési irodája 

^Budapest, V. JVtérleg-ufca 12. sz.
Telefon 36 24.

• I ••••••••••• •• ••••••••••

Bor eladás.
Kriszt és Lá nczocs k a hegyi, 
finom V1NNA1 BOli literenként 
32 kr.-ért nagyban s kicsinyben 

= kapható : =
11A L. í Pl GT ÖRG V-nél Vinnán.



Vezérszó:

EICHENBAUM LIPÓT
ETTTOie-AjRVHAZ^.

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36 (Saját ház)

Van szerencséin a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesiteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget van 
szerencsém tisztelettel meghívni

BÜTORRAKTÁRA1M
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű stilszerö bú
torok a legkényesebb ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáraimban csakis jó és szolid minőségit és bárminő 
kívánalomnak megfelelő izlésteljes áruk vaunak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

Minden darab szappan a Schichl névvel, 
liazta és ment káros alkatrészektől. ■■■

Schicht-szappan!
(Szarvas vagy kulcsszappan) 

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
niind( n ruhanemű és 
mosási módszer részére

íButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. , 25.000 koronát fizet Schicht György vég
i Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappant 

_________ 11 „Schicht" névvel káros keveréket tartalmaz.
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CUeiszberger Samu
■■■■......-.......... vas- os festék-kereskedése .......................

NAGYMIHÁLY, Kossuth Uajos-uteza 46. szám.

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy Nayymihály- 
lian, Kossuth Lajos-utca H>. szám alatt (az izr templommal szónkén) egy 

vas- és festék-kereskedést
nyitottam, melyben minik hh< mii gazdasági eszközök', bácskai szántó 
ekék, ásó, lapát, kapa, aczélrítta, kasza, rastcnycly, épít
tet- és butor-vaxalások, úgyszintén teljes ko u yh a be re mlezések, 
ZOUiánczozott vas- és pléh-cdény >s sok más , szakmába rágó csik
kek a legolcsóbb árak mellett kaphatók.

Ajánlok továbbá uugot rarrásu yépszijat, gépolajat és 
SZekérkenÖCSÖt, miből nagy raktárt tartok és feltűnő olcsó áron árusítom.

Nagybecsű pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel

II ElSXBElid EH NA Ml/.
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Van szon-ncséin Nagymihátv és vidéke 
nagyérdemű k<’»z.<ins•'•g««l tisztelettel értesíteni, 
hogy Nagymihályon Kossuth Lajos-utca 40. 
szám a'ntt ogy

röfös. férfi- és nöi-divat, 
kész női felső- és alsó ruha 
• ÁRUHÁZÁT• 

nyitottam.
Midőn in ;g megjegyzem, hogy dii-nn 

felszerelt raktárain, valamint legjobb és lég 
olcsóbb áruimmal képes leszek a n. é. vevő 
közönség minden igényeit kielégíteni, aján 
lom magam becses jóindulatukba és vagyok 

kiváló tisztelettel

BURGER MIKSA.
Női ruhák mér'ék szerint is inegrendellieiók.
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S GOLDSTEIN ADOLF
« ............. lámpa-, üveg- és porczellán-kereskedés ..............

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca j6. sz. (Saját ház.)
jH Ajánlja dúsan f Iszereh raktárát inindeiuu mii

| asztali- és függő-lámpákban zőt hivatalos, továbbá

mélyen leszállított árak melleit.
takarékpénztári és

I 
i

Majolika
FALI-

DÍSZEK.

JUpaeca
NIKKELARUK.

íí^iSjí

TELJES
KONYHA- 

felszerelések.

Gyors és pontos 
kiszolgálás.

EVÖ-eszközök
lutgy választ* kinin.

BARNA

kőedény.
Zománcozott

edények.
•'

egyéb intézeteknél 

szükségelt nyomtatvá-

iti/íik. báli- és lakd-

ibtlmi meghívók, táb

lázatok. uyászlu pok.

m' f )• <!> > /;. 1 ffi/liiizi-.

iskolai és ura•!aliái

nyomtatványok. fal-

ragaszok siti. stli. a 

legi iii icebb iáó alatt

a

LANDESMAN B.
KÖNYV, éa I’AI’IRKEKESKEDÉSE

NAGYMIHÁLY.. Kossuth Lajos u. 34. 

Hl Hl Hí Hl Hí Hí Hl Hí Hí Hí Hí Hí Hí W Hí Hí
A nagyérdemű közönség szives figyel

mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb belükkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Eősulvt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik,hogy 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutányosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landesman li.

Nyom. Landesman li. könyvnyomdájában


