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Töke és vállalkozó kedv.
Nálunk állandóan azon fáradoznak, hogy 

a külföldi tökét minél nagyobb összegben 
az országba csábítsák, e szót persze legjobb 
értelmében használva. Kívánatos is. hogy 
gazdaságunk külföldi tökével erősödjék, an
nál inkább, mert fajunk vállalkozó kedve 
még mindig igen távol áll a külföld kultur- 
nemzeteinek vállalkozó szellemétől. Megfe
ledkeznek azonban nálunk arról, hogy a kül
földi toké sohasem fogja a magyar érdeket 
helyezni első sorba a maga vállalkozásainál, 
hanem pusztán a saját egyéni érdekéi, ami 
érthető is; továbbá arról, hogy ennek a tö
kének összes tiszta haszna külföldre vándo
rol és nem a magyar nemzeti vagyont gya
rapítja s erősíti, hanem a maga nemzetéé! 
és végre arról, hogy a gazdasági önállóság 
és függetlenség egyik alapföltétele hazánk 
tőkeerejét annyira fokozni, hogy ne szorul
junk idegen tőkére, amely mindenkor csak 
szurrogátum jellegével bír.

De a tényleg meglevő hazai tőke is sok
szor nem csekély mértékben terelődik el a 
reális vállalkozásokba való befektetéstől és 
e tekintetben utalunk egv hazánkban saj
nos mindinkább fejlődő helytelen irányra. 
A gyors, fáradságos munka nélküli meg
gazdagodás iránti vágy, aránytalanul nagy 
mértékben fejleszti a játékszenvedélyt az 
amúgy is gyönge vállalkozási kedv rovására.

T A R C Z A.
A szerelem adományai.
Sevillában, a Triana-negyedben élt egv ti

zenötéves fiú, a Juanito el Morenito. Apátián, 
anyátlan árva volt és épp ugv a sorsára volt 
bízva, mint az a gaz, amely a Triana rósz kö
vezetéből nőtt ki. Hol a csillagos szabad ég alatt 
hol valamelyik istállóban töltötte az éjszakát; 
egy marék édes makk volt az ebédje, vagy egv 
darab leszállított áron szerzett olajban sült hal. 
A megélhetésért százféle mesterséget is folyta
tott, de valamennyi közül még a legjövedelme
zőbb az volt, ha a színházak bejárata előtt pro
gramúiét árult. A ruhája szörnyen rongyos volt 
ugyan, de azért mégis csinos fin volt, mert a 
szemei ragyogtak, szája mosolygós, a haja gön
dör volt, az arcbőre pedig annyira megbámult, 
hogy elnevezték Morenitonak. Volt az ereiben 
egy kis gitano-vér s ezért vig volt a kedélye, 
szerette a csavargást s rajongott a bikaviadalért.

Nagypéntek reggelén kissé szomorúan éb
redt. A nagybét alatt zárva voltak a színházak, 
s igv nem árulhatott programmot, a miből az 
következett, hogy egy cuarlo sem volt a zse
bében. A szegénysége ezúttal annyival is inkább 
fájt neki, mert husvét napján tartják meg azt 

| A nem hivatásosak tőzsdejátékától, a tota
lizatőriül és egyéb szerencsejátékoktól elte
kintve, túlsókat! tekintik anyagi gyarapodá
suk egyik fotényezőjének a szerencsés vé
letlent. A sorsjegy kölcsönök címletei ugyan
is, seholsem örvendenek oly nagy kelendő
ségnek, mint a mi piacainkon, a mely te
kintetben elegendő a közelmúlt két nagy 
sorsjegymissioinak fényes s gyors sikereire, 
valamint az osztálysorsjátékiizlet évi üzlet
eredményeire hivatkoznunk. A jótékonycé- 
luak kibocsátásairól, mint ide nem tarto
zókról nem beszélve, az említetteken felül 
egyébként sok alkalommal még azt is ta
pasztalhatjuk, hogy közönségünk azon tu
datának dacára, hogy még a sorsjegy név
értéke se felel meg teljesen a belső érték
nek, vagy gyakran minden számszerű vizs
gálódás mellőzése folytán fenforgó teljes tá
jékozatlanságban is a nagy nyereménynyel 
kecsegtető kilátás csalijának hatása alatt áll- 
ván, még e névértéket messze túlhaladó haj
lamnak lehető korlátozása is közgazdasági 
fejlődésünk érdekében kívánatos volna.

De sajnálatos jelenség az is, s erre 
már egyéb alkalmakkor is nyomatékosan 
utaltunk hogy még mindig nem vesznek 
részt ipari vállalkozásainkban gazdag föld
birtokosaink s a dúsgazdag főpapság, mely 
két osztály együttműködve, óriási összege
ket helyezhetne el ipari vállalatokban anél
kül. hogy ez mezőgazdaságuk hátrányára

a nagy bikaviadalt, a melynél Mazzantinit és 
Frasenelot csodálhatta volna. Az üres zsebek 
persze egy csöppet sem biztatták azzal, hogy 
kedvenc eszpadáit láthatja'majd. Nem tehetett 
egyebet, mint hogy fölkelt és elindult keresni 
a szerencsét Sevilla utcáin. Előbb buzgó fohászt 
indított a Boldogságos Szüzböz s megtisztított;! 

I a haját attól a sok szalmától, ami a hálóhelyé- 
I ről rátapadt. Kissé reménytelenül surrant ki az 
1 istállóból, amely neki éjjeli szállást nyújtott.

*

Fönséges reggel volt. Az ég sötétkék szi- 
| nét mi sem zavarta, csak a Giralda rózsaszín, 

tiszta tornya nyúlt a magasba. Az utcákon már 
I egész emberáradat hömpölygőit; különösen sok 

volt a vidéki, akik a Conlradias nagv procesz- 
sziójához jöttek Sevillába. \ I oros-téren az em- 

| berek hosszú sora tolongott a nappali pénztár
hoz, hogy jegyet váltson; ezeknek látása csak 
fokozta még Morenito fájdalmát s elkeseredé
sét. Négy óra hosszat koptatta az utcák köve
zetét, közben csiklandozta orrát az árusok és 
sütők ajtajában forró olajban piruló halak és 
tészták pompás illata. A kávéházak előtt sétál
lak fel s alá a toreadorok szép mellénykéikben 
és rövid, szűk nadrágjukban: a fin jó ideig ha
ladt a nyomukban. Törte szegény fejét, hogvan 
lehetne tisztességes módon egy pár pezetát szc- 

volua. Mert nyilvánvaló, hogy ezek az ipari 
vállalkozások elsősorban a birtokukon ter
melt nyersanyag földolgozását céloznák, a 
mi nemcsak a mainál sokkal belterjesebb 
mezőgazdasági s állattenyésztési üzemre in
dítana a birtokosokat, hogy ezen a réven 
is a jelenleginél sokkal nagyobb jövedelemre 
tehetnének szert, hanem aránylag csekély 
beruházással sikeresen versenyezhetnének 
azokkal a külföldi gyárakkal, amelyek a ma
gyar nyersanyagot megvásárolva s telepük 
helyére szállítva, feldolgozva újra beviszik 
Magyarországba.

Olv kézzelfoghatóan biztos jövedelem 
kínálkozik ezen a téren nagybirtokosainknak, 
hogy valósággal megdöbbentő, miért nem 
követik ebben a tekintetben a külföldi nagy
birtokosok módszerét, a kik a legnagyobb 
ipát vállalatoknak is tulajdonosai s azokból 
óriási jövedelmeket húznak, nem is szólva 
arról, hogy implicite birtokaik forgalmi ér
tékét is aránytalanul növelnék.

De nem a szóban levő egyének ma
gángazdasága érdekel bennünket, hanem a 
nemzeti vagyon szaporodáséinak fokozása és 
az ezáltal mielőbb elérhető gazdasági füg
getlenség. Ha a nevezettek egyéni vagyo- 

j naikat nem tekintik munka s vállalkozás ál
tal még ezután is szaporitandóknak, ezen 
avult fölfogást illetőleg kell, hogy kizárólag 
önmagukkal legyenek tisztában.

Ami azonban a nemzeti vagyon sza- 

rezni, de hiába ajánlkozott társul a prograrnm- 
árusoknak, senki seiu akarta őt az üzletbe be
venni Végül is fáradtan, üres gyomorral kiért 
egy nagy térre, amelynek nagy templománál a 
precessziónak meg kell állnia. Olt a templom 
ajtajában elfoglalt egy árnyékos zugot és lete
lepedve szépen, elhatározta, hogy ott fogja meg
várni a Conlradias menetét.

Aki alszik, eszik . Morenito ebéd hijján 
egy édes álommal kedveskedett testének. Csak
hamar mélyen aludt és lelkűmre mondom: na
gyon szop volt Így a gyerek. Hosszában végig 
nyújtózott a fehérkövön és párnakép egyik ke
zét tette fekete göndör feje alá. Sötét szempil
lái lecsuk Ól lak, arcán mosoly ült és vérvörös 
ajkai között, amelyek a lélegzetvételnél ki-be- 
csukódtak, kiragyogott kél sor fehér foga.

Amíg ott aludt, egy turista-pár jött arra, 
kel fiatal lény, tahin férj es feleség, de minden
esetre szerelmes pár, mert csak az szokott igv 
karöltve járni.

— Nézd csak, milyen csinos egv fickó — 
szólt ,i férfi nejének s megálltak, hogy jobban 
szemlélhessék az alvót. — Lefesteni való kép! 
Oly mulatságos helyzet ez, amelyben a fiú itt 
fekszik. Egyik keze párnául szolgál, a másikat 
meg ugv tartja nyitva, mintha azt várná, hogy 
az égből pottyan belé valami.

Sirofín
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli Irzadást

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor 
,,KoflAe“ eredeti csomagolási.

F. HoíTmanu-La Rorhr A Ca. Basel (Svájc)

„Roehe“
Kapható orvosi rendeletre « gyógy* fertlrifc 

,bsn. — Ars uvegenkint 4.— koronj.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



poritását s az ez iránti minden egyes e haza 
polgárát aránylagos részben terhelő fölada
tot illeti egymagában, távolról sem elegendő 
például egyéni szükségleteit hazai eredetű 
cikkek bevásárlása által fedezni, hanem a 
versenyző többi államok rohamos gazdago
dásának mértéke által v /íratlanul terjedt lát- 
körből kell a kérdést tekinteni.

Amerikának mesébe illő, a francia és 
angol nemzeti vagyonokat messze túlszár
nyaló gazdagodása, a Carnegie. Rockefeller, 
Vanderbilt, Morgan, Gould és a többi mil
liárdosok vagyontömegeinek eddig hallatlan j 
nagysága teljesen eltolta a magán s a nem
zeti vagyonok határait illető mértékeket, lé
hát az említett és hasonló bármily hazafias 
de anvagi kihatásukban kisméretű eszközök
kel csak legföljebb erkölcsi sikereket érhe
tünk el. X.

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.

= -----r -X.-—~ u — ;

VEGYES HÍREK.
G 1 o s s á k.

Tagadom, hogy nálunk kabaréi csinálni kár, 
Tagadom, hogy van itt. ki rendez-vousra jár, 
Tagadom, hogy volna sok kacsánk és libánk. 
De hiszem, hogy van sok szép asszonyunk s 

[lánykánk.
♦

„Dicséret dacára. Hölgyek, kicsi és nagy ! 
Remélem, hogy szavam majd némi nyomot hagy, 
Férfi ha köszön Önöknek, — mily mesés - 
Némelynél beáll a n y a k s z i r t m e r e v e d é s.“

*

Ki védi városunk, Így szóla : „Kaptatok 
Villanyvilágítást s aszfaltburkolatot, 
Kérjetek Gyermekim, mondjatok mi kell még ?" 
„Óh egyetlen Védnökünk, egy kis vízvezeték

sgy.

— Tudod mit ? — szólt az asszonyka — 
szerezzünk neki egy kedves meglepetést. Te
gyünk a kezébe egy kis ezüstpénzt, a melyet 
majd megtalál, ha fölébred . . .

A szerelmesek adakozóak. A férfi egy öt
frankost vett elő tárcájából és azt óvatosan a 
fiú nyitott kezébe csúsztatta, amely a hideg fém 
érintésére önkéntelenül becsukódott félig. Az 
ifjú pár aztán nevetve távozott.

Morenito tovább aludt és álmodott. Azt ál
modta, hogy a Boldogságos Szent Szűz égszinü 
ives lajtorján leszállt hozzá a mennyből. A ha
jában liliomkoronát viselt és a kezében fehér 
rózsákat tartott. Mézédesen szólt hozzá:

— Juanito, sohasem feledkeztél meg ar
ról, hogy reggel-este imádkozzál hozzám. Fiam 
feltámadásának örömére megakarlak jutalmazni. 
Vasárnap el fogsz menni a bikaviadalhoz 1

Ugyanekkor a Szűz berázta Morenito ke
zébe a fehér rózsák szirmait és minden lehulló 
rózsalevél egy-egy pénzdarabbá változott, ami
nek Morenito annyira megörült, hogy fölébre
dett. Nagyot nyuztózkodott, és e közben egyik 
kezéből, — oh csudák csudája I — nagy fehér 
pénzdarab csúszik ki s ezüstös csengéssel esik 
a kövezetre. Nem hitt sem a szemének, sem a 
fülének I Fölvette a pénzt. Szép, csillogó ötpe- 
zelés darab volt. A Szűz nem tréfálkozott vele 
s most elmehet majd a bikaviadalhoz. Egy ug
rással talpra állt és futni kezdett a Toros-tér 
felé. A mint egv sarkon befordult, beleütődött 
egv Triana-negyedbeli kis leányba, a kit ( ha
lának hívtak s akii kisgyermekkora óta ismert. 
Nagyon halovány volt.

— Bírói kinevezés. Őfelsége a király az 
igazságügyminiszter előterjesztésére Garbinszky 
Sándor nagymihályi kir. járásbirósági allűrét, ugyan
ezen bírósághoz járasbirétá nevezte ki. A királyi 
kegy eme megnyilvánulása széles körökben keltett 
osztatlan örömet, mivel ez az igazságügy egy ik te
hetséges. szimpatikus s nagy szorgalmú funcioná- 
riusat érte. Az uj járásidról kineveztetése alkalmá
ból nagyszámú tisztelői és barátai meleg gratulá
ciókkal halmozták el s az üdvözlök sorához öröm
mel csatlakozunk most mi is, midőn uj s díszes 
tisztében szívélyesen köszöntjük a kinevezettet.

Hivatalvesztésre Ítélt szolgák. A s.-a.- 
ujhelyi kir. törvényszék mint fegyelmi bíróság Z/)0- 
ján György és Györgyei Péter nagymihályi kir. 
járásbirósági hivatalszolgákat több rendbeli mu
lasztás miatt hivatalvesztésre Ítélte.

Tűzoltó mulatság. A nagymihályi ónk. 
tűzoltó egyesület f. évi auguszt. hó 4-én vasárnap 
délután a „Vörösház" erdőben tánccal egybékötött 
nyári mulatságot rendez.

Közkórházaink vizsgálata. Dr. Kovács 
Gyula belügyministeri osztálytanácsos, a zemplén- 
vármegyei közkórházak ügykezelésének megvizsgá
lása céljából varmegyénkbe kiküldetett.

Varázsszinház. Balthazár a híres bű
vész e hó 28-án este az Aranybika szálló díszter
mében előadást tart, a melyre a közönség figyel
mét felhívjuk.

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.

Uj kórház. Sztropkón kórház épül, a 
mely GO beteg befogadására alkalmas lesz. A vá
ros és vidékének lakói gyűjtötték össze a szüksé
ges pénzt, a melyhez a belügy i kormány és a vár
megye is hozzá fog járulni. Az épület már tető 
alatt áll és ez év november havában lesz felavatva.

— Állandó Cabaret-szinház. .Mint értesü
lünk, egy budapesti péúz-consorcium alkudozásban 
van egy itteni telektulajdonossal, nagy kiterjedésű 
telke megvétele iránt, mely telekre az élelmes vál
lalkozók a Cabaretnek eddigi nagymihályi sikerein 
felbuzdulva, egv nagyobbszabásu állandót Cabaret- 
Szinházat akarnak emeltetni.

— Mi bajod van Chata .’ — kérdezte tőle.
— Beteg az anyám s már két éjjelt vir- 

rasztottam át mellette. Ma reggel eljött az or
vos és orvosságot rendelt neki. Elmentem a pa
tikába, de a gyógyszerész semmit sem akart hi
telbe adni. Már most mit tegyek ? Én csak azt 
mondom, hogy amikor neki fognak harangozni, 
az mar az én lelkemnek is fog szólni, mert én 
túl nem élem I

Morenito c:.y pillanatig gondolkodva ál
lott s eközben a leány két szemébe merült el 
tekintete, aztán i lövette a csodapénzt és a kis 
leány kezébe adta.

— No fogd, édes — szólt — vedd ezt a 
pénzt, a Boldogságos Szűz juttatta hozzám, aki 
nem fog haragudni azért, hogy az édes anyád 
gyógyítására használtam föl.

Chata anny ira megindult ezen, hogy még 
megköszönni se tudta. Azután futott, hátra sem 
nézve, a gyógyszertároshoz.

*
Meg volt Írva egész határozottsággal, bogi 

Morenito nem fog az első bikaviadalhoz elmenni. 
De hisz vannak kárpótlások a földön és vidá
man eltöltótt vasárnap sem épen kellemetlen.

A gyógyszer még aznap segített Chata édes 
anyján és a leányka a következő reggelen föl
kereste Juanitot ott, ahol az éjjelre meghúzódni 
szokott. Fölvette egyetlen ép ruhácskáját és a 

, pénzből megmaradt néhány filléren két szép ró
zsát vett, amit fekete hajába tűzött. Aztán el
mentek szépen együtt, mint két testvér a gua- 
dalquivir partjára, az Alameda virágzó narancs- 

I fái alá. André Theuriet.

— Vizsgálat az újhelyi zászlóűgyhen. A 
kassai kir főügyész indítványára, az ilyen termé
szetű ügyek elbírálására illetékes kassai kir. tör
vényszék Székely Elek sátoraljaújhelyi polgármes
ter ellen királysértés miatt a bűnvádi eljárást el
rendelte s a vizsgálat foganatosítása céljából e hó 
2(>-án a kassai kir. törvény széki vizsgálóbíró Sá
toraljaújhelybe érkezik.

Uj huszkoronás bankjegyek. Az Osztrák- 
Magyar Bank uj huszkoronás bankjegyek kibocsá
tását tervezi. Az uj bankjegyek kibocsátására az a 
körülmény készteti a bankot, hogy a mostani húsz 
koronás bankjegyeket nagyban hamisítják és való
színűleg sok hamisítvány van forgalomban. Az uj 
bankjegyek előállítási költségét hat fillérben állapí
tották meg, ami meglehetős nagy veszteség, mert 
Így a forgalomban levő harmincmillió korona ösz- 
szegü huszkoronás bankjegyek előállítása 1’8 mil
lió koronába kerül. Az uj bankjegyek kibocsátását 
az drágítja meg, hogy az előtanulmányok s uj le
mezek készítése sokba kerül. Érdekesnek tartjuk e 
helyütt megemlíteni, hogy a bankjegyek elhaszná
lása következtében sokkal nagyobb költség hárul a 
bankra, mint az aranyérmek kopása következtében 
beálló értékcsökkenés.

— Értesítés. A nagymihályi nyilvános pol
gári fiúiskolában a beiratások az 1907—908. tan
évre szeptember hó hé) 1. 2. 3. s 4. napjain esz
közöltetnek. Előjegyzéseket azonban már most is 
elfogad az igazgatóság. A javitó s tantervkülön- 
bözeti vizsgálatok szeptember 2-án délelőtt tartat
nak meg. Javitó vizsgálatot az a tanúié) tehet, a 
ki egy, két. vagy legfeljebb hár< >nt tantárgyból ka
pott elégtelen osztályzatot. A javitó vizsgálatot 
kérő folyamodványok augusztus 15-ig nyújtandók 
be az igazgatósághoz. Tantervkiilönbözeti vizsgá
latra azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium vagy 
a reáliskola I. II. s III. 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 Csodák llár igazga
tónál jelentsék 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 
jé) tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőződnek.

Vegyen, — úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15 20 gramm. Franck-kávé-pé)tlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz, 5 percig jól fel
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 tenné, ha a pa
lackot azután egy árnyékos helyen a földbe ásná 
— mivel az ital akkor liíis, friss marad.

Ha azután szomjas, akkor igyék ezen Franck- 
főzetből egv jé) nagy kortyot és csodálkozni fog. 
hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

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

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

l-'alsIŐR Dr. Kállai Józief.
KiNtlóhivNtftli milve/.ető Lándai József.

Egy teljesen jó karban lévő alig használt

=kerékpár =
eladó. Czim e lap kiadóhivatalában.

ÍDeák 3enő fogtnűtertne Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). ÓV* Rendel egész nap. ***■ 
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztettek. Fogkó eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.-------



Hirdetések.
1260/1907. szám.

.Árverési hirdetméngi kivonat,

A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Griim áld Mór 
végrehajtatnak (iriinfekl Abrakain végrehajtást 
szenvedő elleni 8800 korona tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. já
rásbíróság területén levő a petróezi 62-ik szánni 
tjkvben A. I. 308. 858. 4.34. 491. 590. 683 814 
1000. 1066. 1133. 1188. 1271. 1389. 1460. hrsz. 
alatt Grünfeld Abrahám nevén állér illetőségre 698 
korona, valamint a petróezi 151 sz. tjkvben A. I. 
(221 -223.1 hrsz. alatt felvett s B. 9. sorsz. alatt 
Grünfeld Abrahám nevén álló illetőség 826 koro
nában ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az
1907. évi július hó 29-ik napjának d. e. 9 óra
kor Petrócz község ikrájának hazánál 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. 
1..X. te. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 333.3. sz. alatt 
kelt igazságügyi min. rendelet 8-jk §-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 hó II-én.

Garbinszky, kir. albíró.

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

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

Bővebb felvilágosítást nyújt

Novakovszky Lajos háztulajdonos,
lakik ugyanott.

Lakásváltoztatás.
Seszták .A. 1110.1 ácsmester lakását 

a Sztáray-utczán lévő házába helyezte át.

a > iiati vu « gözmosó- 
intézetben (Laborcszögön) 
f. évi junius hó l-étől egy 
férfi-ing vasalása 
csak 8 krba kerül.

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

(a városházával szemben) helyezte át.

f BUDAPESTEN AZ EGYETLEN 
független ellenzéki nagy napilap

AZ ÚJSÁG
Előfizetési ára:

Egész évre 28 kor. Fél évre I I kor. 
Negyedévre 7 kor. Egy hóm 2*40 kor.

k Megrendelési cím AZ Ú.ISAO kiadóin 1
^.it.il.i Budapest, VII. Rákoczl-ut 51. sz.^

Takarékpénztár minden családban.

Takarekkosságra az embert mar gyermekkorá
ban szoktatni illetve nevelni kell.

A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű nió- 
don öss/együjthetők, hogy azok aztan Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

I. O. TŰZIFÁT
ÖBT liáztxoz szállít

HERCZ JÓZSEF
Nagymihályon.

Uj Györy-féle

szeszfőzde.
A berettői kertészetben alulírott elvállal 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.

Lumniczer Károly
urad, főkertész

Bereltö. u. p. Bánócz.

HORVÁTH IMRE
férfi- és nöi-czipész

tisztelettel van szerencsém Nagymihály 
és vidéke nagyérdemű közönségét értesíteni, 
bog} Nagymihályon, Jókai utca 11. szám 
alatt a mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

férfi- és női-czipész 
műhelyt nyitottam.

Több évi működésem hazánk nagyobb 
\ árosaiban sz tkmámban való teljes jártassá
got eredményezett, miért is azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy férfi- és nöi-lábbeliket a 
legizlésesehb kivitelben készíthetek.

Szives támogatást kér

HORVÁTH IMRE
czipész

Yasuti menetrend.
— Srvéntjes 1907. május 1-töl.

Indul Nagymihályból :
Hullapest felé

Reggel 5 óra 34
Délután 2 óra 49
Este 6 óra 03

Kassa felé
Reggel 5 óra 34
Este 6 óra 03

Meii-Laborcs felé
Délelőtt 9 óra 20
Délután 2 óra 57
Este 9 óra 29

Érkezik Nagymihályba

perez, 
perez, 
perez.

perez, 
perez.

perez, 
perez, 
perez.

Budapest és Kassa felől
Délelőtt 9 óra 12
Délután 2 óra 14
Éjjel 9 óra 24

Mezö-Laborci felöl
Reggel 5 óra 29
Délután 2 óra 52
Este 5 óra 53

perez, 
perez, 
perez.

perez, 
perez, 
perez.

S7nhrÁnr79y°9yfürdöí OZ.UUI dl ibZUngmegyében l 
Glaubersós. hideg, kénes, sós víz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja.
ITtrdöidéiiv : május hó 15-túl szeptember 15-ig 

Elóidéiiv május 15-től június 15-ig Utóiilény : augusz
tus IG-tól szeptember 15-ig 30 százalék árengedmény-1" 
nyel a lakásoknál

Ezen a maga Heinében páratlan gyógyvíz, mint L 
iv’zy ■■■rym.'.tl biztos syg.’dyt nyújt gyomor- és’ bélbajok
nál és alhasi pangásoknál, makacs székrekedéseknél 
enyhén, ohlólag hat. máj bajoknál eyehoinok és epekö
vekre <>hlóiag hat. \ értódulásoknái szédülések, hűdének,T 
gutaiitési rohamoknál vérlevnnólag. felszívólag hat, csuz 
és kötvényes bántalmaknál e k<’>r okozta erjedési tér- 

Imékekre. lerakódásokra az Ízületekben azok oldására 
' kiküszöbölésére hat. Kövérség, s/ivelliájasodas ellen, 
cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy a cukor- és fe-L 
hétjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, 
izületi és csontbáiitalmakat, esontsziít kedvezően o.sz-L 
latja. Görvélykóros tlaganatok, fekélyek e'len, méh és 
méh kf./.ött! izzadmányok, liasliártya-i/.zadmányok fel
szívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idillt bőr-L 

I betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.
Vasúti állomás: az Alibidről és Pest felől jövők- 

nak Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek^ 
Nagymihály, ahonnan kényelmes bérkocsikon l»/4 óra 
alatt elérhető. Vadászterület magas vadakra.

A vix otthon i.' sikerrel használható. Ára 1 nagyi 
láda 4«» üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel K kor. 
A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések tudakozódások : ..Szobráncz - 
gyógyfürdő igazgatóságának Szobráncz gyogyfiirdö- 
< zimzendők Posta és tavirdaállomás helybeli. A fürdő 
igazgató-orvosa : Dr. Russay Gábor Lajos

A fürdőigazgatóság.

KEIL-LAKK
| legkitűnőbb mázoló-szer — 1 —

— puha padló számára.

Keil-fele viaszkenócs kemény padló szamara.
Keil-féle fehér ,,Glasur‘ fénymáz 90 fillér.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 40 f
Keil-felP szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

G-X-.'Ü'dSZ czégnél

Nagymihályon. ----

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti 
Mérték után a legnagyobb választék h a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divalu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



f. 
f. 
f. 
f.

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

alapitoltunk. — Kaktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b.
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajáuljuk köhomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

—■* < « f — 1 i r

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Búd fi pest. VZioaEl-lxöru t 03,

aczél-ekék. 2-
egyéb gazdasági gépek.

I.
II.

III.
IV.

Uszoda-meínyitás
Tisztelettel van szerencsénk Nagyimból) és vidéke n. é. kö

zönségének szives tudomására adni, bog) folyó évi június ho 4-tol 
Nagymihályon a közfürdő mellett egy

NYÁRI USZODÁT
nyitottunk. Főtörek vésünk odairányul, hogy a t. közönség minden 
osztályának igényeit kielégíthessük úgy az uszoda, illetve fürdőszo
bák. mint az árakat illetőleg.

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

oszt, személyenként 30 
oszt. „ 20
oszt. „ 10
oszt. „ 4

Lepedő 4 fillér.

t

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

II „ 12 K. 
III. 7 K.

úszónadrág 4 fillér.
Idenyjegyek \álll:.:tók BLUM BERNAT férfi-szabó üzletében 

Kossuth Lajos-utca 19. -/ám alatt.
Az uszoda a t. I. -/önség rendelkezésére all reggel 4 oratol 

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

Kiváló tisztelettel BLUM és BERNSTEIN.•••••••••••••••••«••&£•••
Elárusító h. e 1 y :

Brügler Lajos Nagymihály
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HASGHEK és ROZSA
KŐFARAGÓ MUEPITESZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR 
- KASSA, Pesti-út 9 a. ■

fiuk : NAGVMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

kőfaragó-üzletet
= és sirkő-raktárt

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gözcséplögépek,
izalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 
tlsztinT-rosták, konkolyozók, kószáló- és aratógépek. 

szénagyUjtők. boronák, sorvetögépek. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 

morzsolók. darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
és 3-vasu okék és minden

Plánét jr.

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

Nyom. Landesiiian B. könyvnyomdájában.

L—dJJfess
1

l ah oporsol,- 1 fettől kezdee feljebb. ércxkopoenókat ggeemel. el.m b- , feltől feljebb, iiitiliiniik 
----------------- ------- •Ilii öl Haiiiisáfilxui !}'> feltől egéxz fefig. '

Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat” elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

rendelménvnél is gyors és pontos kiszolgálás bizlosittatik. -------- ----------- —■-------- i------

Kiváló) tisztelettel: Miskovits Béla.


