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Sajtóellenes hangulat.
Az Újságkiadók Országos Szövetsége 

múlt hónap 29-én tartotta közgyűlését Pécs 
városában. Az elnöklő Zilahi Simon nagy
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, mely
ből a következőket tartjuk érdemesnek kö
zölni : Rátért az elnök a közelmúltban le
zajlott sajtóankét eredményeire és az ott le
szűrt tapasztalatoknak ismertetésére. Sajná
lattal tapasztalta, hogy a már említett sajtó
ellenes kedv az ankéten fölszólalók legna
gyobb részénél is megnyilatkozott, viszont 
azonban megnyugvással jelentette, hogv az 
ankétet összehívó Gűnther Antal igazságűgv- 
miniszter nem foglalt nyíltan állást a sajtéi 
ellen. Elszomorítók azok az argumentumok, 
melyek az ankéten elénk tárultak. Mindenki 
hangoztatta, hogy igv meg úgy szereti a 
sajtót, de mindenik felszólalásban egy </<’. 
egy megszorított itt, egy megszorított o//. 
Ezekből a tényekből mi azt a meggyőző
dést meríthetjük, hogy nem vagyunk ked- 
veltjei a hatalmon levőknek és az illetékes 
körök nem viseltetnek kellő rokonszenvvel 
a sajtéi iránt. Egyes esetekben lehet, hogv 
igazuk van, de általánosságban nem. mert 
a sajté) erőssége minden téren fokozódott. 
Én nem koncedálom azt a tételt, hogv a 
sajté) hatalma megnövekedett, inkább a tár
sadalomban találom a hibát, hogy a sajté) 
hatalmával élni szeret és sok esetben vissza

T A R C Z A.
Neuraszténia.

A neuraszténiát Cartesius fedezte fel. Nem 
akkor, amikor megszerkesztette az ördögét, ami 
vízben bukdácsolni tud, hanem akkor, amikor 
rábukkant arra az igazságra, hogy : cogito, ergo 
sum.

Gondolkozom, tehát vagyok. Eokozot(abban 
gondolkozom, tehát neuraszténiás vagyok. Neki 
vagyok dühödve a gondolkozásnak, az agyain 
kerekéi úgy megpöndörileltem a munkával, hogy 
nem bir megállani akkor sem, amikor állania 
kellene, tehát a neuraszténiám kezd komoly 
idegbajba menni át. Es jelentkezik álmatlanság 
szórakozottság, olyan nyughatatlanság, a mely 
már szomszédja az üldözési mániának, szoron
gás, ok nélkül val<i ijedezés.

Álmatlanság, szórakozottság, félelem, — tet
szik észrevenni, hogy ez a bárom szó testvére 
egymásnak ? S hogy mind a háromnak az apja 
az a jó öreg, becsületes nyárspolgár, a kinek 
Gondolkozása neve? A gondolkozás, amely tu
lajdonképpen az életünk, de a mely nyomban 
halálos ellenségünkké lesz, amint nem bírunk 
uralkodni rajta. Az álmatlanul heverő s a ván
kosát eretnek-sütögető máglyának érző ember

élni. A sajté) hatalma a nyomtatott betű ha
talmán épült fel. Mióta (nitenberg az első 
nyomtatott papirost lobogtatta, azóta nyom
tatott betűt mindig védelemre használták, 
mint a kard éles pengéiét, a melynek célja 
nem a támadás, hanem a védelem. Mi új
ságkiadók. kik vagyonúnkkal, tudásunkkal, 
egész életerőnkkel szolgáljuk a sajtóban rejlő 
kultúrát, azt tapasztaljuk, hogv miránk na
gyobb súly nehezedik, mi nem közönséges 
munkásai vagyunk a sajtónak, hanem osz
lopa! E felelősség tudatában nem szabad 
közönséges eszközökkel munkába állani. ha
nem foglalkoznunk kell azzal az eszmével, 
hogy a kiadó ossza meg mindenben a fe
lelősséget a szerkesztővel. Ne engedjük az 
igazságot elhomályosítani, ne gázoljunk lelki
ismeretlenül. meggondolatlanul és megfon
tolatlanul a becsületben ; higgadtan, előrelá
tással munkálkodjunk azon a vakolaton, a 
mely a sajté) munkáját megerősíti mind ab
ban a rétegben, hova a sajté) betűje kerül.

Mindenben aláírjuk azt, amit Zilahi mon
dott. A nagy fővárosi lapoknak éppen úgy 
megvannak a maguk ellenségei, mim a leg
kisebb vidéki lapnak, mert az igazmondás
sal nemcsak barátokat szerzünk magunknak, 
hanem ellenségeket is. Odafönt Budapesten 
a nagy, országos politika irányítja a sajté) 
ellen a hangulatot, a vidéken pedig helyi
érdekű ügyek, esetleg egyes nagyságok vagy 
klikkek. S bizony sokkal könnyebb a nagy

miért nem tud aludni ? Mert gondolkozik. Két- 
I ségtelenül voltál már, oh olvasó, abban a hely

zetben, hogy nem tudtál aludni. Vagy a külvi
lágból beléd sugárzó és rád nézve a szokottnál 
fontosabb gondolatok, — anyagi baj, szerelem, 
önérzetcsorbulás, valamin való felháborodás, 
szomorúság kóvályognak a fejedben, vagy 
pedig tábori, kisérletlábort ülnek benne azok 
a gondolatok, amelyek belőled magadból szár
maznak ki, amelynek okát és forrását adni nem 
tudod másból, mint a saját agyad mozgásának 
a szüuctlcnségéből és az idegeidnek a túlontúl 
való vonaglásából. Vagy gondolkozol kívülről 
befelé az álmod rovására és ilyenkor izgatott, 
ingerült vagy, vagy gondolkozol belülről kifelé 
és ilyenkor már neuraszténiás vagy.

A szórakozottság hasonlóképpen csak ilyen 
gondolattiillengés. Nem vagy képes egy dolog
gal percnyi huzamig sem foglalkozni, mert a 
gondolkozásodra hirlelenül támadó, vadidegen
nek tetsző és egészen forráslalnnnak, gyökérle- 
lennek látszó más gondolatok rohannak rá. Mi
alatt az esernyődet akarod leemelni a kávéházi 
fogasról, azalatt az jut eszedbe, hogy a baszk 
nyelv francziaországi szójárása, a labourdin, 
Jainkoak-nak mondja Isten nevét, a guipuscca 
pedig, a spanyol baszk, ugyanezt a fogalmat a 
.laungoicoasc szóval fejezi ki. S mialatt megái - 

fővárosi lapnak felvenni a küzdelmet az el
lenséges hangulattal, mint nekünk itt a vi
déken, ahol nap-nap után találkoznunk kell 
egymással es egymásul vagyunk utalva a

■ gazdasági életben és a társas érintkezésben. 
Vannak esetek, amidőn nyomasztó sulylyal 
nehezedik ránk hivatásunk. Tisztességes új
ságíró, aki átérzi hivatását, elszenvedi ezt a 
súlyos körülményt és miben sem tántorit- 
tatja el magát az igaz szó) kimondásától. A 
ki tudja, hogy igaza van. azt nem fölem
líthetik meg, mert élni kell benne annak a 
meggyőződésnek, hogy a közvélemény zöme 
mindig vele van az igaz ügyért vívott harc
ban. Gondolják meg a sajtó ellenségei, hogy 
a sajtóra épp úgy szüksége van a közélet
nek. mint a törvényeknek. Es ha vannak is 
rossz törvények, ha néha rosszul alkalmazza 

| is a bíró a törvényeket, azért senkinek sem 
jut eszébe a törvényeket károsaknak és fö- 

j iöslegeseknek mondani. Éppen igv vagyunk 
a sajtóval is. Az is emberi intézmény, hi
bák, gyarkfságok nem egyszer csúsznak bele, 
de általánosságban mégis tisztitó) tüze a köz
életnek. I la sajté) nem lenne, minden ország 
és minden város belefutna a korrupcióba.

Mi tőlünk telhetőleg javítgatunk, söpör
getünk a magunk portája előtt. Csinálják 
ugyanezt a sajté) ellenségei is és bizonyára 
kevesebb bajuk lesz az újságokkal. X.

lapodol magaddal abban, hogy a baszk dialek- 
i tusok közölt a souletln a középarányos, az, a 

mely az Istent Jincouac néven imádja, ott fe
lejted az esernyődet a kávéházban. Semmi szük
séged nem volt az Isten baszk nevével való fog
lalkozásra, ellenben nagyon is szükséges lelt 
volna az esernyődre ügyelni. De mivel neurasz
téniás vagy, mégis a kényszergondolatodnak en
gedtél.

A félelem, amit a neuraszténiás ember erez, 
szintén csak gondolaltultengés. Erre elég ma
gyarázat volna már maga az a tény is, hogy 
minden igazán intelligens ember a középkori 
fogalmak szerint — amelyek, hajh, nagyon so
kan vannak meg ma is gyáva. Ha Imrcolko- 
dáskor a függöny tartórudjának a feltevésére, 
erre a pár excellence családapa munkára ke
rül a sor, mielőtt felmásznék az asztalra állí
tott szék ijesztő második emeletére, előbb óva
tosan megtaszigálom az asztalt, azután a rajta 
álló székel. S miután mindakettő föltétlenül re
megni fog, én is remegek, a mikor felmászom 
rájuk. S ugyanaz alatt az idő alatt a fiam nyu
godtan mászik fel a másodcmcleti ablak pár
kányára, hidegvérrel hajtja az útban felejtett 
varrógép kerekét, de csak akkor, ha egészen bi
zonyosan eltalálta azt a helyet, ahol az odaju
tott ujja a legközvetlenebb veszedelemben van.

Sirotin
Emelt az itvátyat « testsúlyt, mogázün- 
tett a köhögéM, váladékot, éjfeli Inad ást

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor’ 
,,Ko<jAe“ rrrdrfl csomagolási'

F. Hoífinan n-I.a ltorlic A Ca. Basel (Süjc) j

Kapható orvosi rendeletre a xyócystetUraf^ IBI
bán — Ara Qvegenkint 4.—koron*. Bj

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.
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Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő- I 
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.

VEGYES HÍREK
Uj főrend. A hivatalos lap egyik legutóbbi 

száma közölte, hogy Gróf Sztáray Sándor nagy- l 
mihálvi földbirtokos adóalapon a főrendiház tagjai j 
közé felvétetett.

A nagymihályi sör és malátagyár rész
vénytársaság feliig)elő bizottsága e hó 20-an tar
tott illésén megvizsgálta az igazgatóság által eléje 
terjeszteti félévi mérleget. A bizottság meggyőző
dött arról, hogy a mérleg a legnagyobb realitás
sal lett összeállítva és megelégedéssel konstatálta, 
hogy az élért eredmény várakozáson felüli. Ha 
figyelembe vesszük, hogy az első féléven a kezdet 
nehézségeivel kellett megküzdeni és hogy a gyár 
a Müller B. és Fiai cégtől napi áron átvett na
gyobb mennyiségű sört is adott el, úgy bízvást 
remélhető, hogy a második félévi eredmény még 
kedvezőbb lesz. Annyi tény, hogy a részvénytár- I 
saság már ez évben 5%-os osztalékot fog fizetni. '

Zászlószentelés. A nagymihályi ipartes
tület tudvalevőleg f. évi augusztus hó 20-án zászló- I 
szentelési ünnepélyt tart. A zászlóanyai tisztséget ’ 
Gróf Sztáray Sándorné volt szives elvállalni, mely : 
tárgyban az ipartestület elnöksége f. hó 14-én va
sárnap délben tisztelgett Öméltóságánál, bemutatva 
a díszes kivitelű zászlót. Öméltósága rendkívül elő
zékenyen fogadta a küldöttséget s melegen érdek
lődött az ünnepély részletei iránt.

A trachoma szembetegség a vidéken ter
jed és tanácsos lesz, ha a közigazgatási hatóság I 
éber figyelemmel kiséri e bajt. A Trencsén s Nyitra- I 
megyékből ideérkezett arató munkások úgyszólván 
valamennyien trachomások és miután ezek a nép- i 
pel érintkeznek, félő, hogy a baj mindinkább ter
jedni fog. Már eddig is több helyen konstatáltak 
megbetegedést.

Tűz. E héten két helyen is nagyobb tüz
eset fordult elő. Abarán vasárnap éjjeli 12 órakor 
gy ulladt ki egy gazdasági épület s 10 ház égett le.

Mert én túlságosan ismerem a veszedelmet, a , 
cselekvésem súlyával egészen tisztában vagyok, 
a gyerek meg a kicsiny intelligencia tapaszta
latlanságával bátor.

Ez. az összehasonlítás, mondom, már ma- I 
gában elég volna annak a bizonyítására, hogy 
a neuraszténiás ember megokolallan félelme tu
lajdonképen nem egyéb, mint túltengett és az , 
akart gondolkozáson is tulszaladó kényszergon- j 
dolkozás. De szolgálhatok itt egyébb indiciu- 
mokkal is. A példák beszélnek találta legjobban, j

A neuraszténiás törvényszéki bírót, a mi- j 
kor pihennie kellene, este hét órakor, egyszerre | 
csak elfogja az a gondolat, hogy délután bent | 
a hivatalszobában a szivarjáról tüzes hamu esett 
az aktái közé. Ót percig szaladgál csak fel és alá 
a szobájában, máris bizonyosan tudja, hogy a 
tüzes hamutól éppen az a háromezer forintos 
váltó gyuladt meg, aminek az épségéért ö anya
gilag is felelős. Vagy: a középiskolai tanár este 
vacsorára — kezdődő elhízása ellenére — to
jást evett. Éjjel nyitva hagyta az ablakát s mi
vel az éjszaka hűvös volt, a fejének azon a ré
szén, amelyik közelebb volt az ablakhoz, neu- 
ralgás fájdalmat érez. Nyomban kapcsolatba 
hozza a tojást tic doulo ureux-vel és gondol
kozván sokat, abba a gondolathibába esik, hogy 
neki a tojástól, a nehéz éleitől vértódulása van. 
Es elkezd félni a gutaütéstől.

Ezek a példák, amelyek talán túlhajtottak, 
de semmiesetre sem rosszak, mind arról lesz
nek bizonyságot, hogy a neuraszténia nem egyéb, 
mint a köbre emelt gondolkozás A bíró otthon 
sem tud szabadulni az aktájára való gondolás-

Szerencse. hogy szélcsend uralkodott, mert külön
ben az egész falu elpusztulhatott volna. I egnap 
Beésen volt nagyobb tűz. ahol .KI ház porrá égett.

— Hirtelen halál. Gottlieb Arthur brodi sör
gyáros e hó 12-én a délutáni vonattal városunkba 
érkezett, hogy üzleti ügyeit itt lebonyolítsa. A vas
útról egy enesen a Csillag-szállóba ment, ahol szo
bát bérelt és miután podgyászát elhelyezte, a ká
véházba ment, ahol megozsonnázott és a lapokat 
olvasta. E közben hirtelen rosszullét fogta el s mi
közben a gyorsan előhívott Miklós dr. megérkezett, 
már csak a beállott halált konstatálhatta, a szeren
csétlen gyárost szivszélhiidés érte s még mielőtt a 
szálloda személyzete ágyba fektette volna, a sze
rencsétlen ember kiszenvedett. Haláláról táviratilag 
értesítették családját, két fia vasárnap meg is jelent 
Nmihálvon s atyjuk hült tetemeit hazaszállították. 
A városban e tragikus eset nagy részvétet keltett.

Cabaret. A budapesti elsőrendű színhá
zak művészeiből alakult Cabaret-társulat Nagymi- 
hályon az „Aranybika“-szálloda dísztermében f. hó 
20-án és 21-én, terített asztalok mellett, humoros 
előadással egybekötött cabaret-estét rendeznek. Be- 
léptidij személyenként 2 korona. Kezdete este 8 és 
fél órakor.

Strájk. A nagymihályi sör és malátagyár
nál dolgozó kőművesek és munkások ma abba
hagyták a munkát és béremelést követeltek. Úgy 
értesülünk, hogy sikerült az ellentéteket kiegyen
líteni és holnap valamennyien folytatják a munkát.

Esküvő. Steuer Nándor szatmári lakos f. 
hó 28-án tartja esküvőjét Josefovics Bella kisasz- 
szonynyal Csapon.

Jakubovits Hermán zuhogni lakos folyó hó 
30-án esküszik örök hűséget Lichtman Gertrud 
kisasszonynak, Lichtman Hermán helybeli lakos 
leányának.

Értesítés. Értesítjük azon vidéki t. szülő
ket, akik gyermekeiket a nagymihályi polgári isko
lába adják be, hogy jó lakást és élelmezést már 
most is választhatnak, ha eziránt akár az intézet 
igazgatójához, akár a Felsö-Zemplén kiadóhivata
lához fordulnak.

Lómészárszék Nagymihályon. Egy bu
dapesti vállalkozó szellemű kereskedő Nagymihá- 
lyon egv lómészárszéket óhajt felállítani. Az erre 
vonatkozó engedélyt már e napokban nyújtja be 
a közigazgatási hatosághoz.

Halálozás. Gyurócsik György háztuajdonos,

tói, a tanár meg az elhízásán gondolkozik. De 
mindegyik belülről kifelé gondolkozik, vagyis 
tótágast állítja a logikát, mert neuraszténiás 
Nem külső gondolatok, hanem a gondolkozást 
előidéző belső sejtmozgások sugároznak ki be
lőlük a világba.

Ez a tulgondolkozás, az elszabadult gép
nek ez az oktalan és célt többé nem szolgáló 
továbbzakatolása a neuraszténia. A túlfűtött 
kályha felesleges, sőt terhes hőkisugávzása, a 
mai otromba és ostoba társadalmi rendnek a 
megnyilatkozása abb an az eredőjében, a mit a 
teherbírásunk vonalához való viszonyával ad. 
A munkabérre, félfogadásra, gondolkozlalásra 
alapított mai társadalomnak múlhatatlan koef
ficiense. — Boldog Arábia lakója, a datolyából 
megélő arab, a kontemplációban virtuóz szeld- 
suk nem azért van, mert gondolkozik, hanem 
azért gondolkozik, mert van A hellén köz
bevetve: nagyon hitvány nép — nem azért tu
dott szép gondolatokat termem, mert megfizet
tek, hanem azért, mert mulatságból gondolkoz
hatott. Es beszüntette a gondolkozást, a mikor 
terhére volt.

Mi mesterségesen neveljük, kény szeritjük, 
innen-onnan talán már tenyésztjük is a gon
dolkozókat. Az emberiség túlnyomó része ma 
már arra van kényszerítve, hogy akkor is gon
dolkozzék, amikor nincs gondolata. Természe
tes tehát, hogy üldözi az üldözött gondolata ak
kor is, amikor már szabadulni szerelne tőle. S 
ezt a sikertelen szabaduló kísérletet úgy hív
juk, hogy neuraszténia Cholnoky Viktor. 

a város egyik legöregebb polgára kedden szivszél- 
hüdés folytán meghalt. Az elhunyt, aki t>5 évet élt, 
soha nem volt beteg és az elhalálozása órájában 
is még a városban látták öt. Temetése f. ho 17-én 
óriási részvét mellett ment végbe.

— Isteni tisztelet. A helybeli izr. templom
ban az elmúlt péntek esti és szombat reggeli Isteni 
tisztelet alkalmával szokatlan élvezetben volt részük 
a híveknek. Biirger Antal ungvári kellemes tenor 
hangú fökántor nyolc tagból álló énekkarával látta 
el ez alkalommal a kántori functiót közmegelége
désre.

Turista kirándulás Ungba. A Magyar 
Turista Egyesület Egyetemi Osztályának néhány 
tagja augusztus hó elején több napos kirándulást 
rendez Ungmegye északi és határszéli havasaira, 
melyre a szomszédos vármegyék turista ifjúságát 
tisztelettel meghívja a vezetőség. Útiterv: 1. nap: 
az uj tmgvölgy i vasúttal Siankiha. 2. nap: a I la- 
licz (1335 in.) galíciai havas megmászása és az 
uzsoki hágó megtekintése. 3. nap : a Lyutta völ
gye és szoros bejárása. 4. nap : a Polonina Rima 
(1482 ni.) havas megmászása. 5. ttap: a Túrja 
völgyén vissza Ungvárra: esetleg a nevickei vár 
meglátogatása. Vezetők : ifi. Strömpl Gábor (Nagy- 
mihály) és ifj. Behyna Miklós (Sátoraljaújhely) 
egyetemi hallgatók. A kik az útra és felszere
lésre vonatkozólag bővebb felvilágosítást óhajtanak, 
forduljanak szóival vagy levéllel ifj. Strömpl Gábor
hoz Nagymihályon.

Cirkusz. Fekete Ede jónevii, 50 tagból 
és számos kitünően idomított lóból álló cyiékusz- 
társ illata pár nap óta városunkban időzik s a sör
gyár előtti térségen felállított fedett helyiségben 
tartja előadásait. A társulat kiváló erőkből áll. Így 
IVW.s'Z az ország egyik legkitűnőbb bohóca mulat
tatja kacagtató mutatványaival a publikumot s bíz
vást mondhatjuk, hogy ily jól szervezett társulat 
még nem működött nálunk, s már csak ezért is 
megérdelmi a pártfogást. Szombaton, f. hó 20-án 
nagy „sport" előadás lesz, melyre különösen fel
hívjuk a közönség figyelmét.

Értesítés. A nagymihályi nyilvános pol
gári fiúiskolában a beiratások az 1907 908. tan
évre szeptember hó hó I. 2. 3. s 4. napjain esz
közöltetnek. Előjegyzéseket azonban már most is 
elfogad az igazgatóság. A javító s tantervkülön
bözeti vizsgálatok szeptember 2-án délelőtt tartat
nak meg. Javító vizsgálatot az a tanuló tehet, a 
ki egy, két, vagy legfeljebb három tantárgyból ka
pott elégtelen osztályzatot. A javító vizsgálatot 
kérő folyamodványok augusztus 13-ig nyújtandók 
be az igazgatósághoz. Tantervkülönbözeti vizsgá
latra azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium vagy 
a reáliskola I. 11. s 111. osztályából a polg. isk. meg
felelő magasabb osztályaiba kívánnak átlépni, to
vábbá azok, akik az elemi iskola V. és VI. osztá
lyából a polg. isk. II. illetőleg III. osztályába kérik 
a fölvételt. A tantervkülönbözeti vizsgálatok anya
gára vonatkozólag s a tanulók mindennemű ügyé
ben szívesen ad felvilágosítást az igazgató, ha ez 
iránt (akár személyesen, akár levélben) megkeres* 
tetik. Fölkéretnek mindazon t. nagymihályi 
szülők, akik a jövő 1907 —908. iskolai tanévben 
vidéki tanulóknak lakást és élelmezést hajlandók 
adni, hogy eme szándékukat Csollák llár igazga
tónál jelentsék be.

Pályázat. A nagymihályi kir. járásbíró
ságnál megüresedett és 1400 korona alapfizetés, 
300 korona lakpénzzel javadalmazott irnoki állásra 
pályázat van hirdetve. A kérvények július hó 22- 
eig a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék elnökéhez 
nyújtandók be.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdezték, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik, amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ; ők azt kipróbálták és ezen 
jó tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, 11a csak szellem
ben is. ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
altul személyesen meggyőződnek.

Vegyen, — úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15 20 gramm. Franek-kávé-pótlékkal, ami felesége
konyhájában bizonyára meglesz. 5 percig jól fel-

ÍOMA fAfftniífAmim Na£yn,i,,á,y°ni a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). Rendel egész nap
JUgmUierme Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 

■ u--------  gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.-------



forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (Ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzál azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. - Legjobban tenne, ha a pa
lackot azután egy árnyékos helyen a főidbe ásná, 

mivel az ital akkor hűs, friss marad.
I la azután szomjas, akkor igyuk ezen l'ranck- 

főzetből egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, 
hogy szomju sága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé
pótlék, mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, — hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

Takarékpénztár minden családban

Művészi kepes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedeseben.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József. 
KiM<lúliivxtAli művezető Lándai József.

Hirdetések.
1260/1907. szám.

árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Grünvald Mór 
végrehajtatónak Griinfeld Abraháni végrehajtást 
szenvedő elleni 8800 korona tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagyniiliályi kir. já
rásbíróság területén lévő a petróezi 62-ik szánni 
tjkvben A. 1. 308. 358. 434. 491. 590. 683. 844. 
1000. 1066. 1133. 1188. 1271. 1389. 1460. hisz, 
alatt Griinfeld Abraháni nevén álló illetőségre 698 
korona, valamint a petróezi 154 sz. tjkvben A. I. 
(221—223.) Iirsz. alatt felvett s B. 9. sorsz. alatt 
Griinfeld Abraháni nevén álló illetőség 826 koro
nában ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1907. évi július hó 22-ik napjának d. e. 9 óra
kor Petrócz község birájának házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%á-t vagyis 99 korona 80 fillért 
és 82 korona 60 fillért készpénzben, vagy az 1881. 
LX. te. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hé) 1-én 3333. sz. alatt 
kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik §-ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni avagy az 1881. LX. te. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé
ről kiállít, szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1907. évi május hé) 11-én.

Garbinszky, kir. alhíró.

I

A Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. évi október l-ére 

két üzlethelyiség 
kiadó- - A helyiségek mindegyike 10 mé
ter hosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt
Novakovszky Lajos háztulajdonos,

lakik ugyanott.

£akásváltoztatás.
Gálét Hermán üveges 
lakását a Kossuth Lajos-utca 41. szám alá 

(a városházával szemben) helyezte át.

BUDAPESTEN AZ EGYETLEN 
független ellenzéki nagy napilap

AZ ÚJSÁG
Előfizetési ára:

Egész évre 28 kor. Eél évre I I kor. 
Negyedévre 7 kor. Egy hóra 240 kor. 
Megrendelési dm: AZ ÚJSÁG kiadóhi
vatala Budapest. VII. Rákóczi-ut ól. sz.

Takarekkosságra az embert mar gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.
A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésűre, a melyek állal 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don osszegyüjthetők, hogy azok aztán I 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szt ágál 
a Nagymihályi Gazdasági 

részvénytársaság.
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Persely
> 8 '!<'

mérteit

Bank

I. O. TŰZIFÁT
ömt iiázlxoz szállít -Wu

Uj Győry-féle

szeszfőzde.
A berettői kertészetben alulírott eh állal min

dennemű gyümölcs kifőzését, borseprőt, úgyszintén 
a legromlottabb borokból, legyen az dohos, pené
szes, szóval a legértéktelenebb borokból príma 
COGNACOT főzök.

Kérem szükség esetén teljes bizalommal hoz
zám fordulni.

Vasúti menetrend.
— 8rvéntjes 1907. május 1-töL

Indul Nagymihályból :
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 19 perez.
Este 6 óra 03 perez, j

Á'assa felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Mező’Laborcz felé
Délelőtt 9 óra 20 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 9 óra 29 perez.

Érkezik Nagymihályba :
fíuilnpest és Aussa /elöl

Délelőtt 9 óra 12 perez.
Délután 2 óra 41 perez.
Éjjel 9 óra 24 perez.

.Mező-Laboréi feléd
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez. 1
Este 5 óra 53 perez.

Lumniczer Károly
urad, főkertész

Berettő. u. p. Bánócz.

sesHSHsesHsesaEHHe

legkitűnőbb mázoló-szer .
..........-...... — puha padló számára.

viaszkenocs kemény padló szamara 
fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér, 
arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:

G-X-itzrOIZ UszTÓie czégnél
■ ■ Nagymihályon. — -

Keil-fele 
Keil-fe,e 
Keil-fele
Keil-f"‘‘

SEHaSESaSHS

10 koráont
takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb d i v a t u szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



Uszoda-megnyitás.
Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály es vidéké r.e. kö

zönségének szives tudomására adni, bog) folyó évi junius hó 4-töl 
Nagvmihályon a közfürdő mellett egy

NYÁRI USZODÁT
nyitottunk. Főtörekvésünk odairanyul, hogy a t. közönség minden 
osztályának igényéit kielégíthessük ug\ az uszoda, illetve fürdőszo
bák. mint az árakat illetőleg.

Midőn eme vállalatunkhoz a t. közönség szives pártfogasat 
kérjük, egvben tudatjuk az uszoda-árakat, melyek a következők:

!

c JBRWVT-
PALA

XT—
’JjIkÍ'

f. 
f. 
f.
r.

Idenyjegyek.
I. csalódj. 18 K. személy. 14 K.

II. . 12 K.
III. .. 7 K,

9 K.
5 K.

I. oszt, személyenként 30
II. oszt. n 20

III. oszt. „ 10
IV. oszt „ 4

Lepedő 4 fillér, úszónadrág 4 fillér.
Idém jegyek xált’.aíók BLUM BERNAT férfi-szabó üzletében 

Kossuth Lajos-utca 19. -/ám alatt.
Az uszoda a t. I>/ »;iseg rendelkezésére all reggel 4 oratol 

este 8-ig. nőknek délelőtt 8-tol 10-ig. délután 3-tol 5-ig.

Kivái., tisztelettel BLUM és BERNSTEIN.

z

T
Wmagyarorszagi KÖZPONT.
"eternit MÜVEK 

^HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. AtwRÁssv-ÚT 33.

Elár-Jisitó hely:

Brügler Lajos Nagymihály
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HASGHEK és RÓZSA
KŐFARAGÓ MŰÉPÍTÉSZET! VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR

.. ..........  KASSA, Pesti-út 9 a. ——
Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagytnihálvhan

kőfaragó-üzletet
------ és sirkő-raktárt
alapítottunk. — Baktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahíttufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerit építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját traliit tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohoni okzatok. lépcsők, 
slb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK es ROZSA.

«•!. I IliWORTM

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
t, Vóoas 1-1*.O«-vit OU.Uuctnpe

aczél-ekék, 2-------
egyéb gazdasági gépek.

legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,

ín 
í 

í

K

tzalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere • cséplők, 
tlsztlW-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

pzénagyüjtök, boronák, sorvetögépek, 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcze- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
és 3-vasu ekék és minden

Plánét jr.
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*á* «£*v*> vv vv -C^>

i

:

:

:

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
------- --- elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig. ■-----

: 
:

:

: 

:

Paknporxők 1 fittől kexdee feljebb, éeexkopoesőkiit gyermekeknek 7 feltől feljebb, nagynak 
f f/M ö/ nagyságban :t“> fittől egész ,100 frtig, —

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorn-kocsival és sajtit testőrökkel, szénái minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
-------- , ------... rendelménynel is gyors és pontos kiszolgálás biztositlatik. --------------------------------------

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
===== Sürgöny ezim: Temetkezési "Vállalat ISTag^miliálsr. —............. -
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Nyom. Lan de* in un B. könyvnyomdájában.


