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POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
LÍEG-TELE1T XX X XT TD ZE 3ST C S XT T

SZERKESZTŐSÉG
Ho»* a lap szellemi réxzót illető niimlan 

közlemény intézendő : 
Kossuth Lajoi-utcza 34. szám. 

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor. 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

I' ii)<" mám Ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
B«rmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő

fizetőinket, a kik még hátralékban van

nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 

azokat mielőbb megújítani illetve a hát

ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne

hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

Az igazi munka.
Az áldatlan botrányok közepette, me

lyek a magyar közélet felszínén úsznak, meg
nyugtató, sőt vigasztaló jelenség, hogy tel
jes erővel indul meg megint a törvényho
zás részéről a szociális munka. Kossuth be
lenez kereskedelemügyi miniszter bejelen
tette. hogy a dolgozó osztály érdekében az 
alkotások egész sorozatára készül. Ezek kö
zött vannak a kötelező balesetbiztosítás, a 
kereskedelmi és ipari alkalmazottak rokkant
ság esetére való biztosítása, végül az özve
gyek és árvák nyugdíjalapja. Joggal hivat
kozott a Miniszter ur arra, hogy azon eset
ben, ha mindezen tervezett reformok tör
vényerőre emelkedtek, Magyarország a szo
ciális alkotások terén első helyen fog állani. 
Judtunkkal a munkások aggkori biztosítása 
eddigelé csak Francziaországban van még 
meg, de ott is meglehetősen primitív álla

TARCZ A.
Titokzatos történet.

i.
Bardócz Pál egy délelőtt rémülten tánlo- 

rodott vissza első emeleti lakásának ablakától, 
ahonnan az eleven, nyüzsgő-forrongó utcát bá
multa. Halálsápadt lett az arca és remegve ka
pott a fejéhez:

— Mi ez? Megtébolvodtam ? — kérdezte 
önmagától szinte öntudatlanul és mereven sze
gezte szemét az átellenes ház egyik másodeme
leti ablakára.

Abból az ablakból egv férfi nézett le az 
utcára. Fiatal, szélesvállu ember, csontos, jel
legzetes arccal és mélyen ülő, kegyetlen sze
mekkel. Olyan ábrázat, a minőt elég egyszer 
látni, hogy soha se felejtse el az ember. A sö- 
tétképü idegen szivarozott s a sürü füstfelhő
ből csak néha bontakozott ki az arca.

— Káprázal, merő káprázat! — ismétel
gette Bardócz Pál, mintegy önmagát csillapítva, 
valahányszor a szemközti ablakból kivillant a 
különös idegen képe.

De hiába áltatta magát. Az az arc megma

potban. Világra szóló dicsősége lenne a mi 
országunknak, ha ezen óriási jelentőségű al
kotások Magyarországon lépnének legelő
ször életbe és az egész müveit világ kény
telen-kelletlen a mi hazánk után indulna.

Igaz, hogy messze vagyunk még attól 
a naptól, amelyen mind eme szociális alko
tások befejezett tények lesznek. De azzal, 
hogy illetékes helyről a lehető legkomolyab
ban hirdetik e szociális alkotások után való 
céltudatos törekvést, ez nemcsak a jövőre 
nézve megnyugtatás, de megnyugtatás a je
lenre nézve is. Mert ebből láthatja akárki, 
bármily ellensége is a fennálló rendnek és 
rendszernek, hogy illetékes helyen igen is 
komolyan foglalkoznak a szociális kérdések 
megoldásával, sőt ebben találják a legfőbb 
kormányzati célt.

1 lallgassanak el tehát a vádaskodások, 
amelyek úgy jellemzik Magyarországot, mint 
valami barbár ázsiai tartományt, ahol se jo
got, se kenyeret nem biztosit a munkásnak 
az uralkodó rendszer. 1 lazugság az ilyen 
vád ! Csak a rosszakarat, a felforgatásra való 
törekvés találja célravezetőnek az ilyen vá
daskodást, amelynek nincs egyéb célja az 
izgatásnál. Igenis, nálunk tenni akarnak és 
tenni is fognak a munkásság érdekében még 
azon esetben is, ha ez a munkásság illeték
telen befolyás alá kerül és nem honorálja 
az illetékes körök üdvös intencióit. Elvégre

radt olyannak, aminőnek először meglátta és 
Bardóc Pál titkos borzalommal konstatálta, hogy 
ő két példányban él a világon. A szivarozó férfi 
ott az átellenes házban, az ő másodpéldánya 
Hát lehetséges ez ? Sok ember él a világ tizen
hat milliárd halandója közt, akik egyben-más- 
ban hasonlítanak egymáshoz, de ekkora hason
latosságot a természet legfurcsább szeszélye 
mellett se lehet megmagyarázni. Bardóc Pálnak 
mély, széles kardvágás torzította el az arcát. 
Valami kamaszkori bolondság sivár emléke s 
a vágás vörös vonala a homlokától az állóig hú
zódott. Annak a másiknak ez a vágás szintén 
ott éktelenkedett az arcán.

— Boszorkányság! — dörmögte Bardócz 
Pál eltűnődve és becsöngette az inasát.

— Miklós, látod azt az urat ott a szem
közti ablakban?

Az inas bambán meresztette ki a szemét.
— Látom, mondta hebegve — akármi le

gyek, ha nem a nagyságos ur I
— Bolond! Én ... én vagyok ! Hanem most 

szaladj át gyorsan s tudd meg, hogy ki az az ur?
Az inas elképpedve ment ki. Bardóc Pál 

türelmetlenül bámult ki az ablakon és valami 
I szorongó érzés szállta meg Az idegen ctlünt. 

nem az a fontos, hogy a munkásságot há
lára kötelezzük magunk iránt, hanem az, 
hogy helyzetén javítsunk. Fia a munkássá
got befejezett tények elé állítjuk, ha áldá
sos működést fognak kifejteni a tervezett 
szociális intézmények, akkor a pusztában el
vesző hang lesz a munkásság között min
den izgató szó, mert a vádakat és rágalma
kat kézen fekvő tények fogják megcáfolni.

Ez a legjobb védekező eszköz a felfor
gató törekvések ellen. Hatásosabbak csend
őrnél. szolgabirónál. templomi prédikációnál 
és kivételes törvényeknél, mert ezekkel soha 
hörgő gyomrot, elégedetlenséget lecsillapí
tani nem lehetett. Ez az egyedüli helyes nem- 
zetfentartó szociális politika, amelyet lelke
sedéssel kell támogatnia minden jó magyar 
embernek.

Éppen legjobbkor hangzottak el ezek 
a kijelentések. Az agitáció a munkásság kö
rében a tetőpontjára hágott, a drágaság foly
tán növekszik a nyomor, a kivándorlás a 
produktív munkát megfosztja a dolgos ke
zektől, súlyos krízisben zan az ország tár
sadalma és amidőn az áldatlan helyzetben 
ilyen határozott támpontokat nyújtó prog- 

| rammot állítanak illetékes helyen az ország 
elé : ez csak üdvös hatást eredményezh.'t.

Tíz perc múlva visszajött az inas. Sebe
sen hadarta el a mondanivalóját.

— Az az ur három nap előtt jött a vá
rosba. Gazdag ember lehet, de senki se tudja, 
hogy kicsoda. Ördög Pálnak hívják.

Bardóc Pál megborzongott. Ah, a neve is 
milyen különös! Szintén Pálnak hívják s amel
lett Ördögnek Talán csak nem épen az ördög 
üz vele csúnya játékot?

II.
Az ördög, vagyis Bardóc Pál másodpéldá

nya azon a napon, amikor lakásának ablakában 
meglátták, eltűnt. Se másnap, se harmadnap 
nem mutatkozott. Bardócz Pált az idegláz ke
rülgette. Ötödnapra átkílldte az inasát.

— Elutazott! — volt a válasz.
— Hova?
— Nem tudják. A lakása kulcsát magával 

vitte. A házfelügyelő szerint nagyon izgatott volt, 
mikor elment.

Bardóc Pál homlokán kiütött a hideg ve
rejték. A titokzatosság, amely az idegent körül
vette, mintha csak a sejtelmeit erősítette volna 
meg. Itt valami nincs rendjén. Szinte kedve ke
rekedett, hogy természetfölötti jelentőséget tu-

Emeli az étvágyát és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot. éjjeli Izzadást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor 
„Koohe** eredeti ctonifigoláfit.

F. lloíTmanu-La Boriié A < o. Basel (Svájc)

„Roehe
Kapható orvost rendeletre a gyógyszertár 

Kban — Ara uvegenkint 4.— korom.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
Személyi hir. Szraray Saml<*i -róf <*r-z. 

képviselő 6 heti tartózkodásra külföldre utazott.
Kinevezés. \ ni. Kir. ii* *ik «<klini ni tí-su-i 

W’iczmandy Jenő dr.-t díjtalan ministeri fogalma/* - 
gyakornokka nevezte ki.

Áthelyezések. \ \ i - r> k- oktatású-x 
ni. kir. minister Rutsek Imre kir. segédtanfelügye- 
löt, a hoiyonnai kirendeltség volt vezetőjét segéd
tanfelügyelői minőségben Zala vármegyébe, Szalay 
Pál dr. Xagvküküllő vmegyei kir. tanfelügyelosegi 
toilnokot pedig hason minőségben a Zemplén vár
megyei kir. tan felügyelőséghez helyezte at.

Lemondás. Jakab József t.o :i akit csak 
nemrégiben helyeztek át a nagvmihalyi áll. elemi 
iskolához, állásáról lemondott.

— Uj ügyvéd. \'ovák Béla dr. a budapesti 
ügyvéd vizsgáló bizottság előtt letette az ügyvédi 
vizsgálatot. Mint értesülünk Novak dr. Nagymihá
lyon nyitja meg ügyvédi irodáját.

A nagymihályi kir. járásbíróság meg
dicsérése.
elnöke az elmúlt 19(M». évben kifejtett működéséért 
külön dicséretben részesítette.

Laborczszög község átcsatolása. Régi 
óhaja a laborcszögieknek, hogy községük Nagynií- 
hályhoz csatoltassek. E tárgyban az előmunkálatok 
most foglalkoztatják városunk elöljáróságát s csak 
ezek befejezése után lesz az elöljáróság azon hely
zetben. hogy a képviselőtestület elé kész javaslat
tal járuljon.

Választás. Az újonnan rendszeresített Nagy- 
mihály vidéki körjegyzőség betöltése végett a vá
lasztás f. hó 14-én tartatott meg. melyen körjegy
zővé egyhangúlag Pajor János választatott meg. 
A választást Bajusz Andor főszolgabíró vezette.

Uj tanítói állás. Az als róm.
kath. népiskolánál az iskolafentartó hitközség egv 
ll-ik tanítói állást szervezett.

Vásár. \ ímügyi ministei
engedte, hogy városunkban a május 6. és 7-ére eső 
országos vásár ez évben kivételesen április 29. és 
30-án tartassek meg.

Rendőri szabályzat. .Mint értesülünk. 
Walkovszky Béla községi bíró egy rendőri szabály
zatot dolgozott ki. melylyel mar legközelebb a kép
viselőtestület elé lép. Ugyancsak kidolgozás alatt 
van egy a szemét-fuvarozásra vonatkozó szabály
rendelet is.

lajdonitson a különös dolognak. Vagy hogy a 
csudába lehelne elképzelni két halandó ember 
között ekkora hasonlatosságot ' Az ördög játszik 
itt vele, maga az ördög I

Három napig ezen a gondolaton rágódott. 
A negyedik napon föllélegzett, l’j gondolata tá
madt, a mely a különös dolgot már közelebb 
hozta a valószínűség határaihoz Az ördög csak 
képzeletbeli fantom, igy tehát az a másik nem 
lehet egyéb, mint földön járó épkézláb ember. 
De vájjon ki és mit akar

Bardócz Pál nagyhírű kriminálista volt. 
A liatalsága mellett kiváló jogtudós, akit neve
zetes pőréi, amelyekben mint védő, vagy vádló 
szerepelt, messze hit essé tették. Es most épen 
e körülményből kifolyólag különöset gondolt. 
Szenzációs pőréi révén sok veszedelmes gaz
emberre, nagystílű szélhámosra mondatta ki az 
igazságszolgáltatás kemény Ítéletet. Talán egv 
ilyen elitéit űz vele játékot? Kiszabadult, 
vagy megszökött talán s most bosszút akar ál- 
lani azon, a kinek szava a vádlói székből rá
dörögte a súlyos ítéletet . . .

A hit es kriminálista erre a föltevésre meg
borzongott. Ez az eshetőség semmivel sem volt 
megnyugtatóbb az előbbinél. Ismerte a maga 
elitéltjeit; csupa Pilaval-hcii regényalak, a meg

Demkó Kálmán kudarca. A bpesti gör. 
kath. egyházköz>eg önkormányzati szabályai értel
mében f. hó 11-én tartotta meg első közgyűlését. 
Az egv házközségi közgyűlés nagyszámú választó 
közönség jelenlétében nagy lelkesedés közt folyt le. 
A képvisel* :*'• illet vál.^/lasa. mint az ..Az l jsag" 
Írja, egyúttal elégtételt jelent a most uj választás 
alá eső egyhazianácsn.:k azokért a hírlapi támadá
sokért. amelyekkel Derikó Kálmán az egyháztaná
cs* *t s annak vezető ferfiait a legutóbbi papválasz
tás alkaimaval s azóta is állandóan illette. /X kép
viselőtestület megalakítása alkaimaval Demkó Kál
mánt s néhány segítő-:.irs.it egyszerűen mellőz.ék.

TŰZ. Bolyé) h 1 I-én délután kigyulladt a 
Sztáray Sándor gróf uradalmához tartózó Megvó- 
tanvai vizi-malom, a mely csakhamar átterjedt a 
Bittner főmolnár lakásara is. s ezeket teljesen el
hamvasztotta. A tűz keletkezesének oka eddig még 
ismeretlen.

Utolsó farsang. A nagymihályi Casino- 
Egyesület az utolsó farsang alkalmából f. hó 12-én 
este 9 órakor a Barnai szálló termeiben táncestélyt 
rendezett.

Eljegyzés. Mattyasovszky Mór lemesi 
kir. járásbiro jegyet váltott makói és geleji Makay 
Dezső közigazgatási biro és neje sz. kisjókai Baan 
Jolán leányával Ellával Budapesten.

Álarcos bál. E. hó 10-én vasárnap este 
az „Aranybika" szálloda dísztermében álarcos bál 
volt, melyen azonban álarc alig volt látható, mind
azonáltal széles jókedv uralkodott mindvégig a je
lenvoltak közt.

A sztárai körjegyző-választás ellen, mi
ként annak idején megírtuk, felebbezés adatott be, 
amelynek folytán a vármegye megsemmisítette a 
választást. E határozat ellen, úgy a főszolgabíró, 
mint a megválasztott jegyző a közigazgatási bíró
sághoz felebbezett, amely hatályon kivid helyezte 
a törvénv hatóság határozatát és a főszolgabíró ál
tal megejtett választást jogérvényesnek nyilvánította.

Esküvő. I)r. Orosz Pál debreceni orvos 
e hé) 17-én esküszik örök hűseget Widder Erzsiké 
kisasszonynak a debreceni izr. templomban.

Ehrenfeld Samu nagy surány i lakos f. hó 19-én 
vezeti oltár ele Ehrenfeld Szerénkc kisasszonyt, 
Ehrenfeld Simon helybeli főrabbi kányát.

Elcsapott rendőrök, mint kivándorlási 
ügynökök. /Ö//7 I * lene nagymihályi rendőrőrmes
ter f. hé> 12-én este a nagymihályi állomáson rajta
kapta Takács József és Dóri síik Ferenc volt nagy- 
mihalvi rendőröket, amint több falkusi és bunkóéi 

rögzött gonoszságnak, lelki elvetemedettségnek 
típusai.

III.
Egv este bizalmas baráti körből, kollegái 

vidám társaságából hazafelé sietett Bordóé Pál. 
Az agya tulfeszűlt volt a vitatkozással vegyes 
diskurzusoktól és a képzelete lázason csapon
góit Mikor lakása elé ért, szinte ösztönszerü- 
leg odapillantott a szemközti ház második eme
leti ablakára. Dcrmedten állott meg. Az ablak
ban világosság égett.

Bardóe Pál e látványra rémülten lánto- 
rodott a falhoz. Az a gondolat, hogy n rejtélyes 
idegen újra a közelében van, megfagy osztotta 
ereiben a vért.

— Tehát itt van, újra ilt van! Vájjon mit 
akarhat hát tőle s ki az az ember egyáltalán .’

Hirtelen őrült gondolata támadt Meg fogja 
tudni, ki az az ember. Fölrohan hozzá, beront 
a lakásába és szemtől-szcmbc áll vele Ha ál
arc fedi az arcát, lerántja róla, s ha mindjárt 
a pokolbeli sátán is, odalép elé.

Átrohant az utcára s fölsietett a szemközti 
ház lépcsőin. Mikor fölért althoz a lakoshoz, a 
melynek lakója az ő ördögi képmása volt, hir
telen elhagyta energiája. Ke. e lehamállott a 
kilincsről. Nem ment be. Erőt kellett vennie 
magán, hogy össze ne essék. Szé lűivé támolv- 

parasztembert útlevél nélkül Amerikába akartak 
szállítani. Az egyik kivándorolni készülő paraszt úgy 
megijedt a rendörormestertöl. hogy a már induló
ban lévő vonatból kiugrott és eltörte az egyik keze- 
fejét. Totli megállittatta a vonatot, s a parasztokat, 
valamint az ügynököket leszállittatta a vonatról s 
átadta őket a közigazgatási hatóságnak. Itt Fejér 
lilemér szolgabiró a két ügynököt kivándorlás til
tott közvetítése miatt egyenként 30 napi elzárásra 
s 200 korona pénzbüntetésre, behajthatatlanság cse
len- további 30 napi elzárásra Ítélte, egyszersmind 
okét Nagymihályból és annak járásából örökre ki
tiltotta.

Batyubál Kis-Zalacskán. Nagymihály és 
vidéke mi fiatalsága 1907. február hó 23-án Kis- 
Zalacskán az iskola uj épületének termeiben zárt
körű batvu-táncmulatságot rendez. Beléptidij : csa
ládjegy 4 korona, szetnélyjegy 2 korona. A zenét 
Miklós Jancsi nagymihályi zenekara szolgáltatja. 
Kezdete este 8 órakor.

Tartalékos katonák behivása. Az idén, 
mint értesülünk, a tartalékos katonákat négy ízben 
hívják be fegyvergyakorlatra. Két tavaszi, egy nyári 
és egy őszi fegyvergyakorlat lesz. A tartalékosokat 
első ízben március 20-án. majd április 15-én, jú
lius 15-én és augusztus 28-án hívják be 13 napi 
fegvvergvakorlatra. A tartalékos tisztekre és tarta- 
kos hadapródokra, valamint a volt egyéves önkén
tesekre külön rendeletet fog kibocsátani a hadügyi 
vezetőség.

Felülfizetés. Az ipartestület báljára utó
lagosan felülfizettek még Fenyvesi Miksa és Der- 
finyák János 2—2 koronát.

Megfagyott ember. Krisák Fedor hel- 
nieckei gazdaember e hó 6-án a homonnai vásár
ról hazamenet betért egy korcsmába és kelleténél 
többet öntött a garatra. Amint azután tovább ha
ladt, a nagy és dermesztő hidegben összeesett és 
jobblétre is szenderült. Másnep reggel egy utmenti 
árokban találták meg hulláját, a melyet azután 
hozzátartozói hazaszállították.

Megszigorítják a sorozást. Uir szerint 
még e héten uj. szigorított sorozási szabályzatot 
fog kiállni a közös hadügyministerium. Az uj so
rozási szabályzat szerint a látási és hallási fogya
tékosságot nem fogják oly nagy mértékben okul 
venni a katonai szolgálattól való felmentésre, mint 
eddig. Ez a rendelet is az idők jele. Manapság 
immár nem válogathatnak a katonaorvosok a sor
kötelesek között úgy mint régebben. A kivándor
lás megtizedelte az ujonclétszámot alaposan. Az 

gott vissza a lépcsőkön és átment a lakásába. 
Mikor az ablakhoz lépett, oda át még világo
sak voltak az ablakok s a függöny előtt ott állt 
ördögi képmása és gúnyosan integetett feléje.

Bardóe Pál ágynak esett, kilelte a hideg.
IV

I.ázának első öntudatos percében Bardóe 
Pál meghagyta az inasának, hogy hívja beteg
ágyához Hardi doktort a hites psihyatert, neki 
régi jó barátját. Az inas elment s visszajővén, 
jelentette:

— A doktor ur már itt van I
Bardócz Pál várakozásteljesen nézett az 

ajtó felé és a szobába belépett az — ördögi kép
más. Bardóe Pál rémülten sikoltott fel. Az ör
dögi képmás odasietelett a betegágyhoz s meg
fogta a remegő ember kezét:

— Csak semmi izgalom — mondotta — a 
fogadást megnyertem ! Én Hardi vagyok s csak 
álarc a te képed rajtam. De emlékszel múltkori 
vitánkra? íme bebizonyítottam, hogy a legegész
ségesebb idegzetű ember remegő gyermek lesz 
a kisérlel lát istól . ..

S a psihyater diadalmasan nevetett.

Pakots József. 

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.

:.irs.it


ép, erős fiatalemberek Amerikában vannak. Akik 
otthon maradtak, azok között pedig kevés akad 
olyan, akiket „minden testi fogyatkozás nélkül" be 
lehetne sorozni az ármádiába. Így aztán szigorítani 
kellett a sorozási eljárást. Mert hat elvégre kato
nákra szüksége van — mondjuk a hazának.

Hirdetmény. A külkereskedelmi statisz
tikai adatszolgáltatást újonnan szabályozó 1600 
9()7 keresk. m. kir. min. rendelet értelmében 1907. 
január hó 1-től kezdve a külföldről érkezett és oda 
feladott áruk statisztikai bevallásához uj árunyilat- 
kozati nyomtatványok léptetnek életbe és ennek 
folytán az eddig használatban volt régi árnnyilat- 
kozati űrlapok 1907. február hó 1-től kezdve a 
közforgalomból bevonatnak. A felek birtokában 
levő és 1907. február hó 1-től érvénytelenné vált 
eme pénzértékü, hivatalos utón előállított űrlapok 
minden vasúti árupénztárnál legkésőbben 1907. 
február ho 15-éig megfelelő értékű uj űrlapért ki
cseréltetnek vagy újakért beváltatnak. A kettős 
példányú űrlapok darabonként egy fillérért, az 
egyes példányú űrlapok pedig fél fillérért váltat
nak be. — Nagymihály, 1907. február hó 11-én.

Fai! Artúr, állomásfőnök.
Magyarország jövője. Visszapillantás 1877- 

ből. Ez a cime annak a szárnyaló fantáziával, de 
alapos tudással megirott tanulmánynak, amely egy 
utópia formájában vet világot Magyarország lété
nek legfőbb kérdéseire. Milyen virulás, a magyar
ság milyen káprázatos fejlődése, a tudomány, mű
vészet, kereskedelem, ipar, milyen kivirágzása fogja 
követni a gazdasági önállóság'radikális politikáját: 
ezt mutatja meg ez a szivet melegítő álomkép, mely 
a Budapesti Napló illusztrált, díszes album-naptá
rában jelent meg, ahová Európa szellemi életének 
vezérei — igy Anatole Francé, Jean Jaurés, Mille- 
rand, Vandervelde, Max Harden írtak szenzá
ciós cikkeket. A Budapesti Napló album-naptárát 
megkapja minden előfizető; a Budapesti Napló azon
kívül husvétra gazdag tartalmú almanachot aján
dékoz előfizetőinek. A Budapesti Napló, amely most 
az egyetlen radikális ellenzéki újság, a legolcsóbb 
is a teljes tartalmat adó lapok között. Előfizetési 
ára negyedévre csak 5 korona, egy hónapra I K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: Eötvös-utca 34.)

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
hüdést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató élvezetek után hajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy már ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sőt 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni őt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe ? Hosszú évi tapasztalat után a Kath- 
reiner-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy, Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizü és kiadós a használatban.

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

F.l.lrá KHrkMitó: Dr. Kállai JózBef.
Ki.dóhivxtali mllvezetí: Linda! József.

Hirdetések.
Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

a következő árak mellett árusítom :
Aztali bor ... . 36 kr.
Rácz iirmös 40 kr.
Pecsenye bor .45 kr.
Muskotály...........................................60 kr.
Asszú 1901. évi. . . 5 frt kr.

Widder Béla.

„KEGYELET**
■ uj temetkezési vállalat ■
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 8 sz.

Dúsan felszerelt raktár kisebb és na
gyobb érc- és fakoporsókban, szem
fedelek, koporsó-diszek, sirkoszoruk, 
szallagok és minden a temetkezés

hez szükséges egyeb cikkekben.

A gyászoló közönség pártfogását kéri

FENYVESI MIKSA.

KE1L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer
— = puha padló számára.

Keil-fe,e viaszkenocs kémény padló számára. 
Keil-fe,e fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-fe,e arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fe,p szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-LTTOH: czég'xiél
— Nagymihály on. —

elövirág 
MENYASSZSZOYI. KOZORUSLEÁNYI 
és különféle alkalmi GSGKRGK, va
lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 
kezdve a legdíszesebb kivitelig meg
rendelhető. Jutányos árak és pontos 

kiszolgálás.
Magamat a nagyérdemű közönség szi
ves pártfogásába ajanlva maradtam 

mély tisztelettel 

MOSKOVSZKY DEZSŐ 
KERESK. MÜKERTÉSZ.

Levélczim: Sürgönyczim:

Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely.

0

o

Pártoljuk a hazai ipart!
Minden takarékos háziasszony használja az

„E M K E“- • • • •
• • • •padlólakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadobb es olcsóbb mint a ..Keil“ lakk

Egyedüli e I á r u i t ó :

BALÁZS LAJOS
fíis/cr- és csemege- üzlet Nagymihályon-

Üzletmegnyitás.
\ an szerencsém a n. é. közönség szi

ves tudomására adni, hogy Nagvmihályon 
az újonnan épült Kolozsváry-féle házban 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán- 
I kereskedést nyitottam. .

Raktáron tartok : Karsbadi porcellán- 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma- 
joika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes táb
lákat. Elvállalom bármely épület üvegezé
sét, úgyszintén műüvegezést is a legjutá- 

1 nvosabb árak mellett. Kész ablakok és 
képkeretek minden sziliben és méretben 
állandóan raktáron vannak.

I A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
I üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihály.

A Szinye-Lipóczi j 
Lithion-forrá.

Salvator ZZ" 
vese-, húgghó't’ag-kősrvéngbántalnuk •ller.hén- 
dara t-s pixeleit «ehézséf éltnél, a ezukres h6g»ávsíl, 
továbbá a légzó és emésztési szervák karutawál.

Húgy Varvjtó hatású !
Vasmeatai! NAin. tr. aiaés.tkatá! CstraaentM!

K’f'hn'ií rt'riinurizkrrrtlcrdt'iitkb** v-rjK/ •

Sándor Ferencz
Nagymihály., Sulyovszky utcza 5. szám.

Elektromos szobacsengettyük, számjelző 
készülékek, vészcsengettyük és telefonok 
távbeszélő felszerelései és javítását pon

tosan végzi. -----
Lokomibolok. gózcséplók, benzinmotorok
pontosan javíttatnak. —

Kérje ingyen
éa bérmentve magyar ny. Ivü. g rtduuii il r t főár ery-
tékemet, 3oOU-n<>l több uimil. mindéi uemh nlkke'.-, e< list

ás aranyórák. • a'Rirint mind sto>d
arany és ezüst rruk hangszerek acél 
es bora uk - rol erede t gyári árban. 
Nikkel uionio r ■ is K á —
Syatern flo-sopf patent óm ... . K 4 —
.-vátoi erődet -y-tein R<>-k-pf pátert K 4 — 
ib cgyr< tt ..San Hoskopt'nikk«. reru K í.— 
Extlm ren ontoir óra Glória rnfl>el K 7 •) 
Ez ist romot kiír óra dupla fedéllel... K 11 d 
Ebneaiöom K 2t>'. Konyháét* K .—
Setwarzwaldl óra K Kakokór* K 50
Mind h óláért 3 évi iráa1 éli tótól á» Wln-
osen kookazat! Becsereles ír engedve, 

▼agy a pénz vissza !

KONRAD JÁNOS
Első ó r a g y á r es szétküldést aruhatt,

Brüx |{ szám. (CbehornzÁg.)

A legelőkelőbb orvostanárok által aján
lott és a kiállításokon aranyérmekkel és dísz
oklevelekkel kitüntetett 

Eszterházy cognac 
mely a közönség kedvenc itala, mindenütt 
kapható. Központi iroda: Gróf Eszter
házy Géza-féle cognacgyár Budapest, V. 
Nádor-utca Ki. szám.



meghívás

A Málcza és Vidéki Takarék- és Hitelegylet mint Szövetkezet 

t. ez. tagjai
az 1907. évi február hó 24-én d. u. 3 órakor Málczán az ev. ref. népiskolában tartandó 

VII. ÉVI

RENDES KÖZGYŰLÉSRE
azon ertesinssel hivatnak meg, hogy az 1906. évi mérleg, az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

jelentései a szövetkezet hivatalos helyiségében bármikor megtekinthetők.

A közgyűlés tárgyai:

1. Az 1906. évi pénztári forgalom, mérleg- és nyeremény-számla, továbbá az igazgatóság 
es felíigvelő-bizottság jelentéseinek előterjesztese es ennek folytán a felmentvény megadása.

2. A mérlegben kimutatott tiszta nyereményről való rendelkezés.
.3. Lemondás folytán megüresedett egy felügyelő-bizottsági tagnak választása.
4. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal az igazgatóságnak Írásban In

adandók.
.Málcza, 1907. február 4.

-A.z igazgatóság.

Vasúti menetrend.
— érvényes 1906. október 1-töL —

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

5 óra 34 perez.
2 óra 57 perez.
6 óra 03 perez.

Kassa felé
5 óra 34 perez.
6 óra 03 perez.

Mezó-Laborcz felé
9 óra 16 perez. 
2 óra 50 perez.

10 óra 06 perez.

Heggel 
Délután 
Este

Heggel
Este

Délelőtt 
Délután 
Este

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Mező-Laborez felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredöntjök 
(rolletták) a legjobbak, legtartósabbak és 
---------- ezáltal a legolcsóbbak. "'
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 

nak at önműködő szerkezetekre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben.

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Vp7PrC7n “ M'udon darab „8diicht“ -szappan 
• OÍCl . tiazta és ment káron alkatrészüktől.

Schieht-szappan!
(.Szarvas1* vagy .Kulcs** szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. . .. -....  :
Jótállás ’ 25.000 koronát lizet SCHICIlTGYÖHGY cég Aussigban
---------------— bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
-----------------  névvel valamelv káros keveréket tartalmaz. . . .

Í80: Óra javítás csak 80 kr. sSOji
; •••••••_________________________________••••••• 7.

j LANDESMAN IZSÓ
■■ ÖRAS őí ii

;.. Nagymihály, Kossuth Lajos-utcza 23. szám Z
(Miskovits-féle ház) *

Slvállal mindennemű és legcomplikáltabb óra-javításokat >•

i • csak 80 krért • j
0 O • • 2 évi jótállás mellett. • • • •

z *

'■ Óra üveg ... 5 kr. i
i Óra mulató ... 5 kr. i
■ ••••••• —'------------------------------------------------------------ ••••••• *

: 80 í Óra javítás csak 80 kr. sqo :
• t ,k ______ ______ _ •. •

Goldstein Jakab
................................ templom- es szobafestő '• • * • • ................. .

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétazó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett. -----

festékkereskedésemben
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók w
fenyes és tartós befestésére. száraz- és

■A- olaifestékek, firneisz. terpentin, lakk, ecset r s
> A.

arany- és ezüst bronz, úgyszintén minden
• >

íe: ne bü festék-különlegessegek nagy válasz

>: tékban jutányosán beszerezhető.
•í4 1 •:

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyei! REICH ADOLF férfi-szaj ónál Nigymihályon késsitteti 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Nyom. Laadesmao B. könyv nyom dijában.


