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A tanítók fizetésrendezése.
' nemzet napszámosai nem vártak hiába, 

a k ok meghallgattattak, a kopogtatóknak 
megnyittatott. Apponyi Albert gróf vallás- 
és közoktatásügyi ministül* múlt héten nyúj
totta be a tanítók fizetésrendezéséről szóló 
törvényjavaslatot, melyet osztatlan elisme
réssel fogadott úgy a képviselőház, mint az 
egész közvélemény. Évtizedek óta várja nem
csak a tanítóság, hanem az egész magyar 
közönség, a mely méltányolni tudja azt a 
nagy kulturális és hazafias missziót, melyet 
a tanítók elhagyatva, mellőztetve teljesítet
tek. Nem is olyan régen azzal vádolták meg 
a tanítóságot, hogy szakított tradícióival és 
elégedetlensége által sarkalva azokhoz állott, 
a kik teljes erővel törnek a magyar állam
eszme ellen és megtagadják a magyar faj 
szupreniáciájának lét jogosultságát. Tényleg 
nagy volt az évtizedes niellőztetés miatt a 
tanítóság körében az elkeseredés, de való
ban méltatlanul gyanúsították meg a taní
tóságot azzal, hogy a felforgató elemek mellé 
állott. Igaz, hogy izgatták, biztatták jobbról 
is, balról is, de bármennyire panaszkodtak 
is, mindig hangoztatták, hogy ők valóban 
a nemzet napszámosai és a hazafiasság or
szágújáról őket sem izgatás, sem rábeszé
lés, sem Ígéret le nem tudja téríteni.

A hazafias tanítóság türelme meg is ter
metté gyümölcsét. A jelenlegi fenkölt gon
dolkozása miniszter nem elégedett meg az

T A R C Z A.
Igaz mese.

Hol volt, hol nem volt, nem is olyan ré
gen egy hatalmas király uralkodott, még talán 
ma is él. Ez a hatalmas király nem túlságosan 
jó király, nem szerette a népét, de szerelte a 
pénzt. Volt is kincstárában garmadában arany, 
ezüst, de népe nagy ritkán jutott kenyérhez. 
Száz szobáju kastélyban lakott, minden ablak
ból eleven virágszálak tekintgeltek le a hatal
mas király kegyenceinek kisebb-nagyobb palo
táira. A hatalmas király nem szerette, ha kö
zelében alacsony viskók éktelenkednek, melyek
ben sápadt, váuvadt, keserves munkától, ke
nyérhiánytól degenerálódott emberek laktak. 
Azokat messze űzte közeléből, soha feléje sem 
nézett a hatalmas király nyomorgó népeinek.

Volt ennek a hatalmas királynak egy cso
daszép felesége, de lelke ennek is sötét, fekete 
volt, mint a mérges kigvó vére. A hatalmas ki
rály feleségének legnagyobb büszkeségét hullá
mos haja képezte, mely ha kibontotta, arany
sátorként vette körül karcsú, ringó termetét. , 
Egészen le a sarkáig ért, padolat szőnyegét sö- t 

elv hangoztatásával, az Ígéretekkel, hanem 
azokat tettre is váltotta és már a legrövi
debb időn belül élvezni is fogja a tanítóság 
a felemelt fizetéseket.

Igaz, hogy a helyzet most sem lesz 
ideális, az aj törvényjavaslat minimama, me
lyet a tanítóknak biztosit, édes kevés még 
mindig arra, hogy abból egy családos em
ber megélhessen. A tanítók ezótán is mel
lékkeresetre lesznek utalva. Mindazonáltal 
óriási haladás a múlttal szemben ez a fize
tésrendezés, mert dacára annak, hogy a mi
nimum még mindig elég alacsony, 5 10
évi szolgálat után a korpótlékok olyan biz
tos jövedelmet biztosítanak a tanítóknak, a 
melyből már meg lehet élni. Az is fontos 
intézkedése a törvényjavaslatnak, hogy kö
telezővé teszi a természetbeni lakást s en
nek nem léte esetén a tanítóknak megfelelő 
lakbért biztosit. Mindezeket egybevetve te
hát konstatálhatjuk, hogy a magyar tanító
ság az aj törvénynyel a körülményekhez ké
pest meg lehet elégedve és bizalommal te
kinthet a jövő elé. Annál is inkább, mert 
sorsuk egy Apponyi Albert gróf kezébe van 
letéve, aki egyike a lecideálisabb lelkületű 
államférfiaknak, aki nemcsak ajkán hordja 
a jelszavakat, hanem azokat valóra is váltja.

I Lilával és elismeréssel kell adóznunk 
ezért a kultuszminiszternek, aki egy hajszálig 
betartotta azt, amit igéit, de még nagyobb 
érdeme az, hogy a mit annyi kormány el

pörte a hajsátor. De nagyon vigyázott erre a 
gyönyörű hajsátorra a hatalmas király csoda
szép felesége, egyetlen hajszálát jobban óvta, 
mint a hatalmas király sok-sok millió alattva
lójának jólétét.

Volt ennek a csodaszép királynénak egy 
szerény, alázatos komornája is. Ott született egy 
alacsony odúban, hol büzhödt a levegő, hol csak 
nagy ünnepen van friss kenyér.

Irigyelték is a sorsát a falubeliek, mikor 
megtudtak a Vollauka szerencséjét. Pedig Vol- 
lanka nagyon keserves életet élt a hatalmas ki
rály csodaszép felesége mellett. Napról-.iapra 
remegve fogott a hajsáior fésüléséhez. Jaj lett 
volna neki ha egyetlen hajszálat is kitépett 
volna. A csodaszép királyné megmondta neki, 
hogy fejét véteti, ha csak egy aranyszálat ki mer 
tépni. De Volianka ügyes volt és nem tépett ki 
egyet sem a féltve őrzött hajból.

így hát élete is megmaradt.
Történt azonban, hogy a hatalmas király 

remegni kezdett. Bujkált szobáról szobára, ke
zeit füleire tapasztva.

— Csukjatok be mindent 1 Nem akarom 
hallani' Ilyesmiket kiáltozott reggeltől reggelig. 
Nem tudott aludni, álmait is megzavarta egy

mulasztott, amivel annyi kormány jogtala
nul korteskedett maga mellett, azt ő meg
alkotta, dacára annak, hogy az ország anyagi 
helyzete rózsásnak épenséggel nem mond
ható. A falusi tanítók szegényes otthonába 
beköltözik a nyugalom és megelégedés, el
hallgat a kesergő panasz és magasztos hi
vatásuknak szentelhetik teljesen életüket a 
nemzet napszámosai. x.

VARMEGYE ÉS VÁROS.

Városi közgyűlés.
Nagymihálv város képviselőtestülete február 

lió 27-én délután 3 órakor Walkovszky Béla bíró 
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, a me
lyen a képviselőtestületi tagok a szokottnál na
gy )b számban jelentek meg.

Elnöklő községi bíró bemutatta az elöljáróság 
által szerkesztett uj „rendőri szabályrendeletet," 
melyet a közgyűlés egy Dr. Eperjesy Lajos, l)r. 
Kellner Mihály, Dr. Kállai József, Dr. Miklós Mó
ricz, Barnai Andor, Kolozsvár} Ödön, Lászlófi 
László és Rontsinszky Ágoston képviselőtestületi 

I tagokból álló bizottságnak adatott ki véleménye
zés végett.

Ezután Dr. Eperjesy Lajos képviselőtestületi 
tag tett jelentést az artézi kút fúrási munkálatairól, 
mire a közgyűlés hosszú vita után elhatározta, 
hogy azon esetre, ha a vállalkozó a szerződésében 

I biztosított vis major eseteiről lemond, úgy a vál
lalati összeget méterenként 5 koronával felemeli.

A hídmérlegre vonatkozólag bemutatott szer
ződés tárgyában a képviselőtestület utasította Hcrcz 
József vállalkozót, miszerint egy a kisebb sulyok 
mérlegelésére alkalmas mérleget is szerezzen be.

rémes látvány, amely nap >al sem hagvta nyu
godni Fórt, gyilkost látott mindenhonnan elő
villogni. Minden szekrény, minden ajtósarok, 
minden függöny mögött egy-egv rablógyilkost 
sejlett, ki az ő életére tör.

Ezt a nagy változást a nép haragja idézte 
elő. Nem akarlak tovább is koplalni és veríté
kük után a hatalmas királynak kincseket gyűl
tem. A nyomorúságos viskók kiürültek. A sá
padt emberek arcára kiült a bosszú vágy piros 
színe. Kezeikben ásó, kapa, véső, kalapács he
lyett tőrt, gyilkot forgattak. Nem imádkoztak 
a másnapi kenyérért, nem hajtották meg alá
zatosan fejüket, ha egy hintól láttak elrobogni 
aranytól, gyémánttól csillogó úrral.

Imádság helyeit a bosszú, a megtorlás ki
abálásával tették rekedtté magukat. Eejhajtás 
helyett tőrt, gyilkol mártottak a csillogó, ara
nyos, gyémántos hintón robogó ur szivébe.

Ott álltak a paloták körül és elrontották 
a gazdagok, a hatalmasok álmait. Mindennap 
harcoltak a hatalmas király zsoldosaival. A bosz- 
szura vágyó emberek ezrével hullottak cl, vé
rükkel pirosra festették a hatalmas házak fehér 
falait. De ezer helyébe jött tízezer. Nem saj- 

Sirolin
Emeli ai étvágyát és a testsúlyt, mcg«(>n- 
teti a köhögést, váladékot, éjfeli Irzadast.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kinálnak kérjen mindenkor 
„Koche** rrrdftl c*omagolŰKt»

F. Hoflmanu-I.a Korhc A <'•. Basel (Svájc)

„Roehe"
Kapható orvon rendeletre a Ryó^yszerUrah- 

xban — Ara uvegenkint 4.— korona.

Lapunk inai száma 4 Oldalra terjed.



mely a szerződésileg biztosított 10 év letelte után 
a község tulajdonába megy at.

Majd l.aborczszög átcsatolása ügyében be
érkezett kérvény került tárgyalás ala. melyre nézve 
azonban érdemleges határozatot a közgyűlés azért 
nem hozott, mert e kérelemmel csak egyes laborc- 
szögi lakosok és nem a község képviselőtestülete 
fordult a városhoz. Ha majd a község terjeszti elő 
kérelmét, úgy a város tanulmány tárgyává teendi 
az ügyet és ezután fog jogérvényes határozatot 
hozni.

Végül olvastatott az alispán 2188 907 számú 
leirata a főszolgabírói hivatal részére építendő ház 
telkének átengedése tárgyában. Erre nézve kimon
datott, hogy bármennyire előnyösnek tartaná a 
város egy megyei székház felépítését, de tekintve, 
hogy megfelelő telke a városnak e célra nincsen, 
továbbá hogy annak megszerzése 20.000 koronába 
kerülne, a mely összeget a község nagy megter- 
heltetésénél fogva ez idő szerint nem ajánlhat fel, 
csak az esetre támogathatná az alispán ur tervét, 
ha a szükségéit telek költségeihez a járási közsé
gek adójuk arányában hozzájárulnának.

Még több apró ügyet intézett el ezután a 
közgyűlés, melyet az elnöklő főbíró délután 5 óra
kor berekesztett.

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. zl KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK.
Áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi 

ni. kir. miniszter Láng Géza nagymihályi állami 
elemi iskolai tanítót az entredámi állami népisko
lához helyezte át.

Házvétel. Walkovszky Béla községi biró 
megvette Ljhelyszky József Sulvov szky-utcai hazát.

Országos vásár. Nagymihály városában 
a legközelebbi úgynevezett húsvéti vásár március 
hó 18. és 19-ik napjain fog megtartatni.

A máramarosszigeti ügyvédi kamara 
közhírré teszi, miszerint Dr. Kovák Béla ügyvédet 
Ungv ar székhely Ivei az ügy v édek lajstromába felv ette.

nálva életüket, mentek előre a zsoldosok ellen, 
halálba keresve a hatalmas királyt

Tűzben égett minden éhezőnek lelke, teste 
és lángban állott minden kastély, hol kevés volt 
a zsoldos. Nagyon sok szép asszony pusztult el, 
nagyon sok hatalmas ur könvörgött a bosszú
álló nép előtt térdre hullva, csakhogy életét 
megmenthesse. De az éhezők nem könyörültek. 
Bajluk sem indult meg a hatalmasok szive, mi
kor az éhségtől szederjesedő ajakkal kértek egv 
darab kenyeret, hogy az éhségtől, nvomoruság- 
tól, a halál fagyos karjai közé jutott gyerme
keiket megmenthessék. Nem volt irgalom, ki
törölték agyukból a kegyelemnek még a fogal
mát is. S a hatalmas király kastélyában min
denki sirt, jajgatott, csak Vollanka örült mohó 
leikével, hogy azok, kik őt folyton piszkolták, 
gúnyolták, kik mindig nevettek, tomboltak, most 
sírnak. Epedve hallgatta a zajongást. A meg
váltást vélte kiolvashatni a tömeg ordításából. 
A hatalmas király pedig már nem tört, nem 
jajgatott. Nem látott tőrt, gyilkol. Szemei előtt 
éjjel-nappal vörös vérfolyam izzóit, sustorgott 
s a vörös vérfolyamból lángoló hetüket látott 
kiemelkedni. Nagy, széles hetük, fürészszerü szé
lekkel: .Halál a zsarnokra I Százszoros halál!«

A hatalmas király ott ült egv sötét szoba 
zugában. Abba a szobába nem hatolt be egy 
parányi napsugár, nem jutott be oda egv légi
sem. Lámpa sem égett s a hatalmas király mégis 
folyton izzó vörös vértengert látott, vakító láng
gal égő hetükkel.

Tudományos felolvasás. OjMrffó Sándor 1 János vadorzóval találkozott, ki éppen egy vadra
J e . I • ...L. 0 71111 IlitllPH llíMTV 21 v.'Ki

rom. kath. plébános az elmúlt vasárnap az állami 
elemi iskolában szép számú és intelligens közön
ség előtt a naprendszerhez tartozó csillagok és 
bolygókról érdekes felolvasást tartott és vetítve be
mutatta az egyes égi testek különféle alakzatait. Az 
erdekfeszitő felolvasás vegével, melyre még vissza 
fogunk térni, a közönség zajos ovációban részesí
tette a felolvasót.

A nagymihályi gazdasági bank f. hó 
24-én délelőtt 10 órakor tartotta az intézet helyi
ségeiben II. évi rendes közgyűlését Dr. Glück Samu 
igazgatósági elnök elnöklete alatt. Az igazgatóság 
jelentést tett a múlt évi üzleti eredményről, amely 
tekintve az intézet rövid fennállását, minden tekin
tetben kielégítőnek mondható. Tudomásul vétetett 
az igazgatóság által elkészített mérleg, valamint a 
nvereség felosztását illetőleg tett jelentés, melynek 
értelmében a múlt évi 2. számú szelvények bevál
tása 6 koronájával (6%) történik; a tartalékalap 
javára az alapszabály szerű 10% vagyis 2167 kor. 
58 fillér helyett 5307 kor. 90 fillér, vagyis 32000 
koronára való kiegészítése határoztatok el. Az igaz
gatóság részére az alapszabály szerint 10%» a fel
ügyelő bizottság részere 3%. az igazgatóság által 
meghatározandó jótékony célra 250 K 07 f. for- 
dittatik. végre a jövő évi nyereség- és veszteség
számlára 1300 korona vitetik át. A közgyűlés az 
igazgatóság s fel ügyek ) bizottság részére a felment
vényt megadta s Dr. Kállai József részvényes in
dítványára köszönetét mondott az igazgatóságnak. 
Dr. Glück Samu elnöknek és a tisztikarnak az elért 
eredményért.

Casinoi közgyűlés. A nagymihályi Ca- 
sino-Egyesület vasárnap tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Polányi Géza kir. közjegyző elnöklete 
alatt. A közgyűlés tudomásul vette az igazgató ál
tal előterjesztett jelentést és úgy neki, mint a tiszti
kar és választmány nak köszönetét szavazott műkö
déséért. Még a tisztikart és választmányt választot
ták meg és ezzel a közgyűlés véget ért.

Ismeretterjesztő felolvasás. Március hó 
3-án vasárnap este 6 órakor az „Aranybika“-szálló 
nagytermében Csollák Húr polgári iskolai igazgató 
külön erre a célra rajfolt térkép nyomán ismertetni 
fogja Egyptom történetét és földrajzát. Ez az ér
tekezés előkészíti a közönséget a 10-én tartandó 
előadáshoz, mely Egyptom csodás műemlékeit fogja 
58 vetített kcpbi 1 bemutatni.

Póruljárt vadorzó. Lovag Polánszky Káz- 
mér sztarai földbirtokos a múlt héten kerülőjével 
amint vadászatról hazafelé ment, útközben Huszár

Ha csodaszép felesége izzó vágytól hajtva 
bejött hozzá, valósággal eliszonyodott. Pedig a 
csodaszép királyné most sokkal szebb volt, mint 

I ezelőtt, mert azt hitte, hogy szépségével, varázs- 
I erejével visszahódítja magának a hatalmas ki- 
j rályt. De hiába volt a csodaszép királynő min

den erőlködése, hiába tapasztotta égő ajkait a 
i hatalmas király láztól sápadozó arcára, hiába 

burkolta a hatalmas király fejét aranyhajába, 
i A hatalmas király nem látta csodaszép felesé

gét. Szemei előtt egyre a vörös vérfolyam zú
gott, forrongott, a kiemelkedő izzó hetükkel, a 
halálos Ítélettel.

Az éhezők eltiltották a hatalmas királytól 
a csodaszép feleségét. Vitték, cipelték a halal- 
mas királyt erővel ki a parkba, a zöld mezőre. 
A parkból kivágták az évszázados fákat, elpusz
tították a szebbnél-szebb pompásan illatozó vi
rágokat, madár hiába keresett volna rejtekhe
lyei, nem maradt olt egyetlen bokor sem. Zöld 
mező, csupán zöld mező, a rét szélén zöld ru
hába bujtatott rutinok álltak, zöldre mázolt 
fegyverrel a vállukon. Ki volt adva a szigorú 
parancs, hogy a zöld mezőre teremtett ember- j 
fiának nem szabad lépnie.

S a hatalmas király ott sétál a zöld me- I 
zőn zöld zsoldosai között, pedig már a kaput 
döngették a bosszul lihegő emberek. De a ki
rály most sem rezzent össze a vérfagyasztó or- I 
ditozásra. Agyára ránehezült a jótékony homály, 
csendes, senkinek sem vétő őrült lett a hatal
mas királyból.

fogta puskáját. Polánszky azon hitben, hogy a vad
orzó reá fogta fegyverét, Huszár Jánosra lőtt s bal
labán meg is sebesitette. A póruljárt vadorzó ezután 
megszökött.

Talált gyűrű. A rendőrség egy arany ka
rikagyűrűt talált a Kossuth Lajos utcában, amelyet 
most a városházán őriznek. Jogos tulajdonosa azt 
igazolás után átveheti.

Életveszélyes közlekedés van Nagymi
hályon az Andrássy Dénes-uton egész a vonatig. 
Az idegenek a kik városunkba jönnek, megbotrán- 
koznak ez ázsiai állapoton. Éjjel nem is tanácsos 
a vasút felé kocsin menni, mert testi épségünk a 
legnagyobb veszélynek van kitéve. A hó az úttes
tet ugvanis annyira elrontotta, hogy 40—50 cm. 
mélyedések, sőt ennél magasabbak vannak min
denfelé és sem szánon, sem kocsin nem lehet köz
lekedni. Botrány, hogy ilyesmi oly forgalmas utón 
megtörténhetik. Ha az államépitészeti hivatalnak 
nincsen módjában az utat jó karba helyezni, kér
jen katonai kirendeltséget, a kaszárnyákban amúgy 
is csak lopják a napokat, így pedig hasznos do
logra vennék igénybe a legénységet. — Reméljük 
a szolgaidról hivatal is megteszi a szükséges fel
terjesztést z ügyben.

. Sorozások. Az 1907. évi ujoncozások 
Zemplénmegyében a következő sorrendben fognak 
megtartatni : Bodrogközi járásban (Királyhelmecen) 
március 1. 2, 4 és 5-én ; sátoraljaújhelyi járásban 
7, 8, 9 és 11-én ; Sátoraljaújhely városnál 12 és 
13-án ; sárospataki járásban 15 és 16-án ; tokaji 
járásban 18, 19 és 20-án ; szerencsi járásban 22, 
23, 26 és 27-én ; sztropkói járásban 26 és 27-én ; 
homonnai járásban április 2, 4 és 5-én ; szinnai 
járásban 8 és 9-én ; nagymihályi járásban 12, 13 
és 15-én ; gálszécsi járásban 17, 18 és 19-én ; a 
varannói járásban 22 és 23-án.

Szerkesztő változás. A Sátoraljaújhely
ben megjelenő „Felsömagyarországi Hírlap" szer
kesztőségében változás állott be. A lap eddigi fe
lelős szerkesztője dr. Fehér Márton ez állásától 
megvált és helyette Behyna Dezső ügyvéd lett a 
lap felelős szerkesztője.

Névmagyarosítás. Dr. Rosenfeld Miksa 
homonnai járásorvos vezeték nevét belügyminisz
teri engedélyivel Rácz-ra változtatta.

Hangverseny Ungvárott. A „Szeretet" 
izraelita jótékony nőegyesület f. évi március hó 3-án 
az ungvári társaskör helyiségében Sebeök Sári es. 
és kir. udvari operaénekesnő közreműködésével jó
tékony-célú hangversenyt rendez.

S a királyné most is napról-napra epesz- 
tette magát, még mindig remélte, hogy vissza 
tudja hódítani férjét, a hatalmas királyt, a csen
des őrültet. Az utolsó reggelen különösen szép
nek, ragyogónak találta magát, amint a tükörbe 
pillantott, l'gv érezte, hogy még soha sem volt 
ennyire szép. Vollankát leküldötte férjéhez egy 
levéllel . . . magához hívta a hatalmas királyt. 
Kinyitott ajtót, ablakot és fürdőit a napsugár
ban boldogan, mert biztosra vette, hogy ma 
térdre borul szépsége előtt. Vollanka pedig ment 
milsem sejtve, gyanútlanul, a hatalmas király, 
az epedve várt férj felé, kezében a parányi le
véllel, a szerelmes, a csodaszép királynő utolsó 
Írásával . . . Egy puska durrant el és Vollanka 
vére pirosra festette a zöld mezőt. A hatalmas 
király rámeredt a piros vérre. Szemeire rábo
rult a vér gőze.

— Hali! Vér! Vörös! Tenger! Szaggatóit 
értelmetlen szavakat ordítozva rohant fel-alá, 
s ha hozzá akarlak nyúlni, rúgott, harapott.

S a kaput mind erősebben döngették. Be
csegeit, ropogott és végül betört.

S a nép berohant a zöld mezőre, melynek 
közepén ott feküdt vértócsa közepette Vollanka, 
mellette a hatalmas király arccal a földre bo
rulva, mozdulatlanul. Kövid fegyverropogás után 
meghalt az utolsó zsoldos is, csak felülről hal
latszott vidám ének : egy csodaszép asszony sze
relmes éneke. Bán Ferenc.

2)eák Jenő fogműterme Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). IMF" Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkö eltávolítás, csapíogak, aranykoronák, porcellántömések.



Pályázat. A sátoraljaújhelyi Erzsébet-köz- 
kórbázban 1600 kor. fizetéssel, teljes ellátás és la
kással javadalmazott segédorvosi adásra pályázat 
van hirdetve. A kérvények a főispánhoz április bő 
10-ig adandók be.

Atagyárország jövője. Visszapillantás 1877- 
bol. l.z a enne annak a szárnyaló fantáziáiul de 
alapos tudassa! megirott tanulmánynak, ameh égi 
utópia formájában vet világot Magyarország lété
nek legfőbb kérdéseire. Milyen virulás, a magyar
ság milyen káprázatos fejlődése, a tudomány, mű
vészet, kereskedelem, ipar, milyen kivirágzású fogja 
követni a gazdasági önállóság radikális politikáját: 
ezt mutatja nieg ez a szivet melegítő álomkép, méh 
a Budapesti Napló illusztrált, díszes album-naptá
rában jelent meg. ahová Európa szellemi életének 
vezerei — igy Anatole Francé, Jean Jaurés, Mille- 
rand, Vandervelde, Max Harden — irtuk 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 
ara negyedévre csak 5 korona, egy hónapra 1 K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: Eötvös-utca 34.1

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartani s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú f idegességet, 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 latjuk 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 Katli- 
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 megtakarítás élhető 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, jóízű és kiadós a használatban.

Művészi képes levele ö-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelőn .M7.erke.MztG Dr. Kállai József.
Kia<l«>hivmtmIi míivnzető Kandal József.

Hirdetések
Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

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

A Rákóczi-utca 11. szánni ház szabad 
kézből azonnal eladó. Tudakozódhatni 
GOLIJFINGER SIMON divatáru-üzletében 

Nagymihályon.

11/1907 tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásiÍróság, mim telek 
könyvi limesig ezennel közhírré teszi, hogy Hősen 
lilíith Simon vegr. hajtaténak ifj. Milud.vó'János és 
táisui végrehajtást szenvedő elleni 474 körömi 20 
fillér tökekövetel.' 
ben it nagymihályi kir. jbir 
orilast.ilv.ü 4(i. sz tjkvíien A I

■ s. . I .< - ‘
ifj. Mihalyo Anita férj. Drolár Győr 

ne és Mihályé Mária férj. ''
álló illetőségekre 748 

alv.ii lOG. sz. tjkvben 
lohol B. 6—X sorszám 
ijiást szenvedők nevén 
ül az ordnsf.dvai 18*.

s és jár. iránti végn hajtási ügyé 
róság területén lévő nz

- 3 — 17. sors/.ám
a att felvett s B. 1X—20 sorszám alatt ifj. Miha 
Ivó János, ifj. Mihalyo Anita férj. Drotár György 

Knzsma Gzíírgyné ne 
korona, továbbá az. or 
• ’H. hrsz. alatt felv-tt 
alatt f< nt nevezett vég 
■•'tio illetőségre 60 kor, 

sz. tjkvben 536 hrszám 
—10 alatt ifj. Mihalyo 

János végre hajt ást szenvedő nevén alléi illetőségre 
2 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
az. árverést elrendelte és hogy a fentebb lue jelölt 
ingatlanok az 1907. évi márczius hó iö-ik 
napján délelőtt 9 órakor Ordasfalva község 
bírójának házánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron a ul is el fo(r 
adatni.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingat 
kínok becsárának 10 százalékát, vagyis 74 korona 
80 fillért, 6 korona 20 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX törvényczikk 42. § óban jelzett 
>*ufolyammal számított es az. 1881. évi november 

1 en 3333. sz. a. kelt iginin. rendelet 8. § ában ki 
jelölt óvadékképes élték papírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál elöleg.s elhe 
lyezeseröl kiállított szabályszerű elismervén vt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1907. január hó 4 én. a 
kir. jbíróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiió

Nagymihályban az Ondrássy Dénes- 
utezán a m. kin. posta összes épüle
tei 21 szobával, belsőséggel, mellék
épületekkel, 10 évi adómentességgel, 
3800 korona évi bérjövedelemmel, 
kedvező feltételek mellett, betegsé
gem végett szabad kézből azonnal 

-— eladó.  ___
Bővebb felvilágosítást személyesen adok.

Lászlófi László
háztulajdonos.

Kiadó laká$.
Egy 3 szobából és mellékhelyiségekből 
álló udvari lakás f. évi április hó 1-étől 
bérbe adó. Bővebbet Brügler Mór háztu
lajdonosnál Kossuth l.ajos-utcza.-----

Sándor Ferencz
Nagymihály.. Sulyovszky utcza 5. szám.

Elektromos szobacsengettyük. számjelző 
készülékek, vészcsengettyük es telefonok 
(távbeszélő) felszerelését és javítását pon
tosan végzi.----
Lokomibolok, gőzcséplók, benzinmotorok 
pontosan javíttatnak. —

o

ÉLÖVIRAG 
MENYASSZSZOYI. KOZORUSLEÁNYI 
és különféle alkalmi CS6KR6K. 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. MOKERTÉSZ.

Levélczim: Sürgönyczim:

Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely.

i
y
9
9

i
• .

legkitűnőbb mázoló-szer -
— puha padló számára.

Keil-fele 
Keil-fele 
Keil-f«le
Keil-fe,e

viaszkenöcs kemény padló számára, 
fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér, 
arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

—Hs/Xü.. 13 czég'nél
Nagymihályon.

azonnal kiadó a Kossuth-Lajos utcán lévő 
Garfunkel-féle házban. , Bővebb felvilá
gosítást nyújt Hering Áron ruhakereskedő 

Nagymihályon.

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. 
Nád .r-utca 16. szám.

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 16 :

BALÁZS LAJOS
fiiszer- és csemege- üzlet Nagymihályon.

MŰHLE VILMOS
es. és kir. udvari szállító

Temesvár
Növény-, Rózsa- és Fa-Nagytenyészetek.

Művelési terület 94 hold. 
- - - - - - - -  VILAGKIVITEL. - - - - - - - -

A

A
B MAGVAK kerti és mezei vetemenyezésre

(Autlile magvai jóságban elérhetők, de ebben felülmúlhatatlanok.) -_________________
1 ? m,,e s e b b ffyümőlcs-, disz- és sorfák

(Midiié lm többszőr átültettek, jól iskolázottak, mindenütt jól és biztosan gyarapodnak.)
Jefirszebb fenyő félék, díszcserjék, rózsák stb. —--------------

____  ' , *’ ,ule' J1" """ll hdaHók, disz és kúszócserjéi, valamint rózsái a létező legszebb virágnak ) 
- ----Postacsomagok magvakkal 5 koronán felüli értékben bárhová bérmentve küldetnek =

Dusán mustrát foar|Pflyzrk . . .......... . ki,i...„ki„..k ,,,ei{k„|,1(Jtik

A



Üzletmegnyitás.
Van szerencsém a n. v. közönség szi-

vés tudomására adni, liogv Nagymihályon 
az újonnan épült Kolozsváry-féle házban 
egv a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán-

„KEGYELET1

kereskedést nyitottam.
Raktáron tartok : Karsbadi porccllán- 

árut, üveg és porceilán edényeket, ma
jolika-, lámpa- és cliinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes táb 
Iákat. Elvállalom bármely epiilet üvegezé
sét, úgyszintén inüüvegezést is a legjutá- 
nyosabb árak mellett. Kész ablakok e> 
képkeretek minden szilibe.i < - méretben 
állandóan raktáron vannak.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihály.

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

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

hez szükséges egyéb cikkekben.

A gyászoló közönség pártfogását kéri

FENYVESI MIKSA.

••••••••••••••••••

■ Mimlon darab „Sdiicht“ szappan
VüZt. I OtU • tiszta és inont káros alkatrészüktől.GÁLÉT HERMÁN 

üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, leglarlósabbak és 
-------- ezáltal a legolcsóbbak. ___ __  
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellel kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőny k jutányosm alakíttat 

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

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN. | 
-------------------------------------------------------------------------------------$

Sehicht-szappan!
(.Szarvas* vagy .Kulcs11 szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére.
Jótállás ' koronát lizet SCHICHT GYÖRGY cég Aussigban
---------------L_ bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht
— ■ névvel valamely káros keverékei tartalmaz. . . .

lí K

•••••••
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festékkereskedésemben 

mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fetiyes és tartós Hfestésére. száraz- és 
olajfestékek, firneisz. terpentin, lakk, ecset
arany- es ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festek-különlegessegek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E I 0 H A JB O L F férfi-szab j.iál Nagymihályon kéaxitteti. 
Mérték után a legnagyobb választék h a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekben.

\I ,iende Aek a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

LANDESMAN IZSÓ
= ORAS eeesssss?.

Nagymihály, Kossuth Lajos-utcza 23. szám
l.Miskoxits-féle ház)

Slvállal mindennemű és legcomplikáltabb óra-javitásokat

• csak 80 krért
# • # # 2 évi jótállás mellett. • # O •

10 koronát
Nyom. LanduMiLiii B

OLDSTEIN JAKAB
................. templom- és 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.


