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I.
Tegyünk kísérletet a lezajlott politika 

eseményeknek minden párt felfogását kire
kesztő méltatására. Alkalmi okul az a ne
vezetes ülésszak befejezése kínálkozik, amely 
a régi régimé megdőlte után hivatva volt 
Magyarország fejlődésének uj irányt mutatni.

A harc, a melyre vissza kell pillanta
nunk, csaknem két évtized óta tart, különös 
vehementiával pedig tiz év óta.

Az események chaoszából nehéz még 
ez idő szerint történelmi igazságokat szűrni 
le. De egyet konstatálhatunk és ez az, hogy 
a magyar politika tengelye régi csapágyá
ból kilódult a nélkül, hogy uj és alkalma
sabba helyeztetett volna el. És bármit eszel- 
jen is ki a formulázó tudákosság ama hi
bák szépítésére, amelyeket a politikai kon
tárkodás egymásra halmozott, kétségtelen, 
hogy a nemzet indokolt bizalmatlansággal 
tekint a jövőbe.

Nem az a baj, hogy az oktalanul fel
csigázott se idő, se körülmények által 
nem támogatott - remények valóra nem 
válhattak. A nemzeti küzdelem vetése korai 
termést nem Ígért. A józanul gondolkozó 
ember amúgy sem hitt se a vérmes remény
kedés, se az országbolonditás ama frazeo
lógiájának, amely lavinaként omlott alá a

T A R C Z A.
Édes anyám, lelkem . . .

Hogyha majd a balsors 
Mind ellenem támad, 
Fejemre a csapás
Zúgó árként árad. 
Amikor majd engem 
Nem érdeket semmi. 
Amikor szavamat
Nem lehet majd venni: 
Akkor még ne sirass... 
Ne sirassál engem 
Édes anyám, lelkem .'

Hogyha romba dö! majd 
Terveimnek vára. 
Szertefoszladoznék 
Reményim sugara. 
Mikor éltem utján 
Sivár jövő tárul. 
Amikor mögöttem 
Az élet bezárul: 
Akkor se sirass még... 
Ne sirassál engem 
Édes anyám, lelkem !

De ha majdan egyszer 
Álmodozva járok 
Valami itt benn úgy fáj... 
Valamit egyre várok... 
Valami szófián bánat 
Viharzik át rajtam. 
Valami röpke sóhaj 
Hagyja el az ajkam 
Oh. akkor sirathatsz... 
Sirassál meg engem 
Édes anyám, lelkem .'...

L. V. 

kortesemelvényről. ahová tisztelet a ki
vételeknek az érvényesülni akarás dühé
vel tolongott temérdek ember, akiket se tu
dás, se tehetség a politikai szereplésre nem 
képesítettek.

De az már igen is nagy baj, hogy a 
nemzet horribilis erőfeszítése után, súlyos, 
sőt alig helyrehozható áldozatok dacára, 
nemcsak jogos, de időszerűtlen aspiratioiról 
kénytelen lemondani, hanem az adott kö
rülmények között tűrhető működési bázisá
tól is leszorittatott, s arra a baljós tapasz
talatra jutott, hogy vezérei inig a politikai 
bölcsesség szenvelgésével Satumusként fal
ják fel saját magzatjaikat, disereditálják a 
nemzet eszményeit, amik még discreditálva 
soha sem voltak, az országot pedig súlyos 
válságba sodorták.

Soha politika tökéletesebb és szégyen
letesebb csődbe nem jutott.

Mert küzdeni politikai célokért parla
mentáris fegyverekkel s azokat el nem ér
hetni még nem bukás. De a parlamentáris 
gyakorlat és az államtani doktrínák szerint 
egyaránt győztes nemzeti akarat energiájá
nak még odáig sem érvényesülhetni, hogy 
megvalósíthassa azt, a mit alaptörvény és 
kötés biztosítanak, csak egyet igazolhat, 
hogy a nemzet vezérei tehetetlenek. És ez 
már bukást jelent eldisputálhatatlanul.

Akik ugyanis a nemzeti akarat irányí
tására vállalkoznak, naivitással nem taka

Műkedvelői cabaret-estély
Nagymihályon. 1907 augusztus 31-éq.

Az 1902. évben alakult nagymihályi műked
velői társaság Nagymihályon f. évi augusztus hó 
31-én a Barnai-szálló nagytermében cabaret-estélyt 
rendezett igen változatos, gazdag programmal. Az 
estély iránt szokatlan érdeklődés nyilvánult meg vá
rosunk határán kivid is, mivel a szereplők között 
nem egy olyan nagytehetségü mii vésziélek foglalt 
helyet, a ki bátran felvehetné a versenyt bármely 
vérbeli müvészszel, avagy művésznővel. Az érdek
lődés mindvégig meg nem csappant, amit bizonyít 
az is, hogy az estélyen idegenből is sokan vettek 
részt, úgy hogy a Barnai-szálló nagyterme szűknek 
bizonyult a nagyobbrészt disztingvált közönség be
fogadására.

Fél kilencre járt az óra, midőn Szállási Sán
dor, a ki a conferencier szerepét töltötte be igen 
ügyesen, megjelent a pódiumon s bejelentette, hogy 
az előadás megkezdődik, egyúttal szellemesen vá
zolta az estély előzményeit, ami abból áll, hogy az 
1902. év folyamán egy műkedvelői társaság alakult 
meg városunkban s hogy a szükséges díszletek be
szerezhetők legyenek, egy helybeli pénzintézetnél 
váltóra több száz koronát vett fel kölcsönképen, a 
mely váltón elfogadóként l’sépy Zoltán vármegyei 
tb. főjegyző, kibocsátóként Dr. Ktilner Mihály, s 

rózhatnak, azoknak tisztában kell lenni a le
hetőségekkel s azokhoz mérni az oktivot. 
Nálunk a két balkéz politikája produkálta 
magát. A szájaskodó tulmerészsége mikor 
az okosság mérsékletet parancsolt volna. 
Majd a I izantinikus meghunyászkodása, a 
mikor a nemzet méltósága azt egyenesen 
perhorreskálta. A történelem pikantériája 
volt, hogy az a párt, amely rajongással hi
vatkozott a nagy idők eszményeiből és té
teles törvényeiből alkotott program injára, fér- 
fiatlan készségével hajolt meg Cézári ura 
parancsa előtt.

Nem volt bátorsága az okos mérsék
letre annak idején, amikor a „tolerari posse" 
tanát elvei sérelme nélkül bölcsen alkalmaz
hatta volna következésképen az események 
logikája hamis helyzetbe sodorta. Abba a 
dicstelen kényszerűségbe, hogy ő teljesítse 
mindazt, a minek tagadására vállalkozott, 
nyert a nemzettől megbízást és elvei ana- 
themával tiltották.

A mentség mindezekért szánalmasan 
nevetséges. Megmentették úgymond — 
a nemzetet a darabont-kormánytól! De hát 
a darabontokat nem a szerencsétlenül veze
tett nemzeti ellentállás hozta a nyakunkra ? 
Ha mikor a létszám-felemelést elejtették 

megszűnik az oktalan kerékkötés, látunk- 
e darabontot ? Bizony nem látunk egy fiát 
sem. És mindama szerencsétlenség nem zú
dul vele a nyakunkba, a melynek destruc-

, forgatóként Dr. Kállai József ügyvédek szerepel- 
' tek. A váltóösszeget természetesen ki is kellene fi- 
I zetni, vagy legalább is — váltói nyelven szólva — 
1 „rendezni", amely rendezés addig, mig a műked

velői társaság lelke és megteremtője, l’sépy Zoltán 
I itt élt közöttünk, csak ment valahogy, mert foly- 
I tón azon fáradozott, hogy egyszer-másszor kellemes 

estéket szerezzen a publikumnak egy-egy műked
velői előadás rendezésével, mióta azonban l’sépy 
a központba helyeztetett át, nem volt a ki „fede
zet" -röl gondoskodott volna és már-már azon ve
szély fenyegette a váltó aláiróit, hogy az összeget 
rajtuk bevasalják. így vált szükségessé egy estély 
rendezése, amelynek tiszta jövedelme a váltóösszeg 
részbeni törlesztésére szolgálatid. Az estély pedig 
mi más lehetett volna, mint cabaret-estély. Summa 
summái um, igy lön összekötve a hasznos a kelle
messel s igy leltünk részeseivé egy magas nívójú 
cabaret előadás élvezésének. Az estély úgy milieu- 
jénél, mint fesztelen voltánál fogva nagyban em
lékeztetett bennünket azokra a nem is oly régi jó 
időkre, midőn gyakoriabhak voltak Nagymihályon 
a társas összejövetelek és barátságosabb hangulat 
uralkodott városunk táisadalmi életében.

Az előadást l’sépy Zoltán né kezdette meg. 
Művészi érzékkel s nagy hatással szavalta el Far
kas Imre „Pierre és Ninon" cinni költeményét, ha
talmas tapsot aratva. Utána Mattyasovszky Kál- 

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor 
eredeti c^omayoláxt.

„Roehea
Kapható orvosi rendeletre a tyó^yirettifáF- 

— Ara uvegenkint 4.— korona.

Sirolin
Emeli az étv.ier»t é» * testtúlyt, metűn
teti a kAhtyéM, vtiadekot. éjjeli Irzadétf.

F. Iloffinanu-l-a Rorhe & C'a. Basel (ifije)
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tioja egy vesztett háborúval felér. A gazda
sági helyzet bizonytalansága összes velejá
róival. A beruházások éveken át való elma
radása. A vállalkozás megbénulása. A ke
reseti viszonyok szertelen megromlása 
mindezek eredménye a soha nem eszlelt mér
veket öltött kivándorlás, a nemzet elvérte- 
lenedése. A szociális bajok egész özöne.

( Vége köv.)

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. .4 KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Állami gymnasium Nagymihályon. Biz

tos forrásból értesülünk. h< \ Apponyi Albert gróf 
vallás és közoktatásügyi miniszter egy I osztályú 
állami gymnasiumnak Nagymihályon államköltsc- 
gen való felállítását elvben engedélyezte. .Most csu
pán az van hátra, hogy a város egy alkalmas tel
ket ajánljon fel a gymnasium felépithetése céljából.

L’j gróf. A hivatalos lap vasárnapi száma 
közli, hogy a király a magyar minisztertanács elő
terjesztésére Semsey László kamarás és orsz. kép
viselőnek, valamint törvényes utódainak a magyar 
grófi méltóságot s úgy neki, mint törvényes fiutó- 
dainak egyszersmind az örökös főrendiházi tagsá
got adományozta. Az uj gróf neje szül. Dessewffy 
Rolla grófnő révén rokonságban van a Sztáray 
grófi családdal.

A polgári iskolában a beiratások java 
bán folynak, a beiratkozott tanulok eddigi száma 
meghaladja a B()-at s előreláthatólag a 100-at is 
el fogja érni.

Bolti tűz. Szerdán este /zwgí*/Jónás Kos
suth Lajos-utcai üzletében egy petróleumlámpa fel
robbant és ennek folytán az áruk tüzet fogtak, 
melyet azonban a tulajdonos még kellő időben el
oltott. A kár jelentéktelen.

Elmaradt terményvásár. \ Zcmplénvár- 
ntegyei Gazdasági Egyesület áltál f. évi szeptem
ber hó 10-ére hirdetett termény vásár elegendő 
számú termény bejelentés hiányában nem tartatik 
meg.

Rablás. Orosz Abrahám szalóki laki 
ehtfult héten négy darab marháját a leleszi va
sárra hajtotta és hogy egész éjjel ne kelljen gya
logolnia, a bolyi csárdában megpihent. Szép, nyári 
éjszaka lévén, marhái mellett a csárda udvarán 

mán következett, aki Dandás zenész tárogató-kísé
rete mellett édes-bús kuruc dalokat énekelt nagyon 
szépen s akinek szintén süni taps s újrázás jutott 
ki. .Most ismét Szőllősi Sándor lepett a dobogóra, 
aki vörös kecskeszakáll maszkjával s a ..I lomív sóit 
qui mai' y pense" feliratú angol térdszallag-renddel 
dekorálva valóságos bűvész-alak volt s mar meg
jelenésekor zajos derültséget keltett. Szőllősi mes
ternek Polányi Géza dr. segédkezett és nvomban 
hozzá is láttak „bűvész-produkcióikhoz", amelyek 
során Szőllősi nagyon ügyes mutatványokkal mu
lattatta a közönséget, igy pl. egy pohár tintát vizzé 
varázsolt, Polányi Géza fejéről pedig egv kalitkát 
tüntetett el anélkül, hogy hozzá nyúlt volna, majd 
egy legyezőn egy labdát sétáltatott meg s a labda 
csodálatosmód le nem gurult .Midőn azonban Szől
lősi mester a pódiumról ellepett es a közönség a 
bemutatott „csodák" megfejtésen törte a fejét. Po
lányi — Szőllősi bűvész hűséges famulusa rá
jött arra s mindjárt le is leplezte, hogy a mester 
áltál bemutatott „csodák" nem egyebek svindtinél, 
mert a tinta helyett egy fekete kártya volt a po
hárba gyömöszölve, a vizet pedig egy/fArr kártya 
jelképezte; a kalitka oda volt erősítve Polányi nya
kához s igy hátulról csak egyet kellett rajta rán
tani, hogy láthatatlanná legyen s az eltüntetés da
cára vígan ott fityegett Polányi hátán t< vabb is. 

hajtotta le fejét és álomba is merült. Orosz ezen 
helyzetét vásáros haramiák arra használták fel. 
hogy a mely álomban levő ember száját lefogtak, 
tőle -400 korona pénzét elszedték és ezzel megfu
tottak. Mire Orosz mély álmából kábultan felocsú
dott. vette csak észre, hogy kabátját es ezzel pén
zét is elloptak tőle. Lármát csapott, azonban kést» 
volt, a lelketlen haramiák tovább illantak. A csend
őrség ugyan megindította a nyomozatot, de eddig- 
elé minden eredmény nélkül.

Talált gyűrű. A városházán egy talált 
gynrii őriztetik, melyet igazolt tulajdonosa az elöl
járóságnál átveheti.

Tűz. Füzesér községben mar több mim 
20 eve. hogy tüzeset nem fordult elő és a gazdák 
ennek folytan csak ritkán biztosították ingóikat tűz 
ellen. E hó 2-án azonban fényes nappal két kazal 
termés egyszerre lángot vetett, úgy hogy az azok
ban felhalmozott termés s még három csűr is porra 
égett. Biztosítva sem a termés, sem a csűrök nem 
voltak, am. a legsajnálatosabb a dologban. Szeren
cse azonban, hogy a tiiz nappal ütött ki. mert éj
nek idején az egész falu elpusztulhatott volna.

Esküvő. Füzesséry Dezső kir. közjq 
helyettes f. évi szeptember hó 7-én tartja esküvő
jét Sátoraljaújhelyben Hönsch Ilonka kisasszony
nyal. Hönsch Dezső műszaki tanácsos és neje 
Karvázy Ilona leányával.

Ragadós száj- és körömfájás Kisverbóc 
Nagyinihálylyal szomszédos koz-égben fellépvén, a 
hasított kormii állatok (szarvasmarhák, kecskék, 
juhok, sertésekI Ausztriába hétfő óta el nem szál
líthatok.

A Gazdasági Bank tőkefelemelése. \ 
nagymihályi Gazdasági Bank r. t. tudvalevőlegel- I 
határozta az alaptőke felemelései s e célból 2<MM) ■ 
drb uj részvény kibocsátását. A részvényjegyzés fo- I 
Iramaiban van s már eddig is 1500 drb jegyezte- i 
tett. A bank ezúton is figyelmezteti a részvényese- i 
két, hogy elővételi joguk, t : ajat érdekükben mid ibb 
érvényesítsék, akik pedig már jegyeztek, arra ké
retnek, hogy az esedékes részletet a bank pénztá
ránál mielőbb befizetni szíveskedjenek.

Hymen. Pintér Bertalan, a sepsiszent
györgyi ...Molnár es Pintér" ezég tagja e hó 4-én 
Temesváron eljegy ezte Fischer Bianka kisasszonyt. 
Fischer József temesszékácsi földbirtokos leányát.

Darabontok jutalmazása. \ darabont
kormány idejében Pallavicini Alfréd őrgróf volt 
főispán által az ellentallásban résztvett tisztviselők 
helyére ültetett darabontok a limit év nyarán az
zal a kérelemmel fordultak Zemplén vármegye köz
gyűléséhez. hogy mint törvényesen kinevezett és 
állasukból elmozdított tisztviselőknek adják ki a ne
kik járó illetmény ekei. Zemplénvmegye közgyűlése 
az-mban arra az álláspontra helyezkedett, hogy Pal
lavicini nem volt törvényes főispán, ennélfogva a

Szőllosinek igazi büvi s/mesterhez hasonló mimikái 
s mozdulatai és Polányi ügyesen inscenirozott „le
leplezései" hangos ka íjt és sűrű tapsot váltottak 
ki a közönség soraiból.

Ezek után - a corterencierrel szólva Zemp
lén s a hatarolt vármeg. ék csalogánya, Fried I ítél ka 
kisasszony következett, a ki zongorához ült és a 
maga zongora-kísérete mellett szebbnél-szebb da
lokat énekelt el. igy e. v részlet.*4 a Mignon-operá
ból. Dal a kis kadétról A bihari határszélen s l'ele 
van a város akáczfa-v irággal című dalokat. A 
kisasszony bájos, szhhvz szol ) énekében már volt 
alkalmunk gyönyörködni, s élvezetes énekét, vala
mint virtuóz zongoia-jatékát ezúttal is orkánszerü 
tapsvihar követte s v. ge-hossza nem volt a min
den oldalró: felhangzott újrázásnak.

Egy roppantul jól sikerült színjáték került ez
után előadásra. Hori ith Sándorné (Virány ligeti 
Nefelejts), / sépy Zoltán (Ripacs) és Pokinyi Géza 
dr. d uttaki Schlajfer) rj\ ripacs-jelenetet adlak elő 
a „Csökön szerzett vőlegény "-bői. Szigligeti ezen 
elinéssége közismeretes. A nevezettek Ripacs (l’sép, 
Zoltán) igazgatási alatt egy vándor színész-truppot 
képeznék és niega'akitjak a topolyán sántogy— 
krásznoc verbőci szinikerületet, ez természete
sen már nem Szigligetitől származik. — eközben 
ütjük egy Lőrinc (Dr. Fperjesy Lajos) nevű föld

darabontokat kérelmükkel elutasította. A kérelme
zők ezen határozat ellen a közigazgatási bíróság
hoz felebbr zessel, illetve panasszal éltek. A köz- 
igazga si bíróság ítélete e napokban érkezett le 
vármegyénk alispánjához. Az Ítéletben a közigaz
gatási bíróság l'ritsch Albert, Sutoris Alfréd. Csóka 
Antal, Hadházi Dezső es Amánt Béla tolt dara
bontoknak az eltöltött tényleges szolgálati idejük
nek megfelelő légellátáshoz való azt az igényét ál
lapította meg. amely igényt Zemplénvmegye nyug- 
dijszabalyrendelete azoknak az alkalmazottaknak 
biztosit, akiknek eddig viselt állása megszüntette- 
tik. Hogy ez az ítélet valóságos arculcsapása a 
nemzeti ellenttdlásiiak, az napnál is világosabb. Az 
Ítélet indokolása Pallavieinit magát és esküjét tör
vényes formák között letett főispánnak s igv a fen
tiekre vonatkozó ténykedéseit is érvényeseknek is
meri el. A végellátási összeg, amit az öt jómadár 
kapni lóg, meghaladja a ÍSIKD koronát. A panasz
lók között van Garam Aladár is, aki városunkban 
alwrt „működni." Ó azonban semmit sem kap, 
mert az. Ítélet szerint - Garam elmulasztotta 
záros határidőn belül nyilatkozatát beadni. Garam, 
Garam, miért voltál ilyen barmit I

Eljegyzés, Fischgrund Samu eperjesi la
kos f. hó 5-én eljegyezte Orünfeld Berta kisasz- 
szonyt Berettön.

A „helybeli szülött." Pár nap óta egy 
szövegére nézve a magyar nyelvet kerékbe törő 
plakát ékeskedik az utca sarkokon, a mely pla
káton egy teljesen ismeretlen egyén arról akarja 
értesíteni a közönséget, hogy könyvnyomda, könyv 
és papír-üzletét áthelyezte egy másik házba, ahol 
mindezek „készültetnek". Egyben mint „helybeli 
szülött" kéri a közönség támogatását. Hangsú
lyozzuk, hogy csak akarja erről értesíteni, mert a 
plakátszöveg a könyvnyomdászat nagyobb di
csőségére olyan zagyva s olyan értelmetlen, 
hogy abból éppen csak az tud eligazodni, a ki 
tudja, hogy miről van szó. Eltekintve attól, hogy 
a hirdető egyénnek halvány fogalma sincs a „könyv - 
nyomd .sz:it“-rol, a mit már magában véve a pla
kát szövege s kiállítása is fényesen bizonyít, nem 
tagadhatjuk meg az illető hirdetőtől azon elisme
résünket. hogy a szavak feltalálása terén bizonyos 
zsenialitással mégis csak rendelkezik, mert ezen 
szol, hogy „készülteinek" eddigelé még sem a 
Nyelvőrben, sem a Pallas-Lexiconban megtalálnunk 
nem sikerült. Bizony szomorú világot vet ipartör
vényünkre, — a mely hogy alapos revízióra szo
rult, ez az eset fényesen bizonyítja, — hogy bol
dog-boldogtalan, akár tanulta a szakmát, akar 
nem. kiadhatja magát könyvnyomdásznak, holott 
sohasem fogja tudni levezekelni azt a bűnt, a me
lyet stilizálásával és szedésével a magyar nyelv 
ellen elkövet. .Mindez azonban ne csüggeszsze a 
„könyvnyomdász" urat. Adnánk mi egy jó taná
csot s ez abból áll, hogy csapjon fel a Magyar 

birtokos házába viszi őket, ahol opera-részletet, tra
gédiát, népszínművet s különböző betéteket adnak 
elő, egészséges és jól alkalmazott viccekkel fűsze
rezve. A triász művészi tökéletességgel állta meg 
a helyet és a közönség kitörő tetszéssel fogadott 
minden egyes számot. Horváth Sándorné oly pom
pásan s ellenállhatatlan hatással játszotta meg ri
pacs szerepének az alakját, hogy bármennyire igye
kezett magát beleélni abba, nem tudta eldobni ma
gától azt a bájosságot, amely egész lényét betölti. 
I'sépy Zoltán pedig valóságos cabinet-alakitást nyúj
tott. nemkülönben jó volt Polányi Géza dr. bur- 

i leszk-alakja s egyáltalában mindhárom szereplő oly 
vervvel játszott, hogy a közönséget állandóan za
jos derültségben tartották. Eperjesy Lajos dr. Lő
rinc szerepében nagyon kedélyes vidéki földbirto
kos volt s alakításával szintén hozzájárult az est 
sikeréhez. .Mim súgó llodo Géza segédkezett ügye
sen. Befejezésül az O/i’Awrv-fivéiek gordonka já
téka gyönyörködtette még a közönséget. (flchváryek 
művészi játékát mái szintén v< dl alkal inunk élvezni, 
akiknek eznt.al is lelkes tapsban s többszörös új
rázásban volt részük.

Az előadás befejezése után a fiatalság csak
hamar belefogott a Iám ba, antelj csak másnap reg
gel 7 8 óra körül ért léget. (S. S.)

5)eák 3enő fogműterme Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). - Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkö eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántöniések. —



Tudományos Akadémia levelező-tagjának. az ő 
„zsenialitásához" sokkal megfelelőbb e- díszesebb 
foglalkozás ez. mint a szomszédos kereskedők leg
nagyobb megbotránkozására iskolás-gyermekek
nek utána szaladgálni s őket a maga boltjába 
cipelni, hogy nála vásároljanak könyveket, (a mi 
föltétlenül tisztességtelen versenyt s így kihágást 
képez.) Mint a Magyar l'ndomáinos Akadémia ' 
levelező-tagja „helybeli szülőit" létere tálán dicső- ! 
ségiinkre (?) is fog válni !

Bizony, bizony az a hőség! I la az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdezték, hogy I 
különösen a mezei munkáknál, az okét kinzó 
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 úgt hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja telim, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőződnek.

Vegyen, úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15 -20 gramm, l'ranck-káié-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz, 5 periig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (Ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzá) 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 híis, friss marad.
Ha azután szomjas, akkor igyék ezen Frauck- 

f őzet bői egy jó 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 szomjcsillapitó is.

EeleKís nzerkes/.m Dr. Káli í Jczsef.
Kiath.hiv'a'i •nHv-zni' LáuJat József

Eladó 60 darab 
szőkeszőrii tenyésztésre kiválóan 
alkalmas uradalmi FAJMALACZ. 
Áprilisi fiadzás. Cím a kiadóhivatalban.

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.

Értesítés.
\ au szerencsém a t. közönséget érte

síteni. hogy nálam mindenféle uj ... 
tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, beremag- 
és gyapjú-zsákok, vízmentes ponyvák és 
takarók, nyers ponyva takarók és sátor
szövetek jutányosán beszerezhetők.

Zsák és ponyva kölcsőnképen is adatik.
Tisztelettel

FREUND MÓR
Nagymihálv, a gör. knth templommal szemben.

Van szerencsém a ti. é. közönség szives 
tudomására adni, hogy cukrászdámmal 
kapcsolatosan egy a mai kor igényeinek 

megfelelő

Pék-üzletet
nyitottam, amelyben naponta friss sütemé
nyek, különösen finom ház vajjal s kömény
maggal 
szintén

T.
házhoz

A 

készített kifli, vajas zsemlye, úgy- 
Graham-kenyér stb. stb. kaphatók, 
vevőim kívánságára a süteményeket 
is szállítom.
nagyérdemű közöl.ség szives pártfo

gását tisztelettel kéri

MARKOVITS KÁROLY
cukrász és sütő.

Viszontelárusitók kedvezményben részesülnek.

*4* ^4*

1

Iroda áthelyezés.
Ezennel van szerencsém üzletfeleimet és 

ismerőseimet értesíteni, miszerint 25 év óta 
fennálló hirdetési irodámat f. évi 
augusztus hó 1-én

Budapest, VII. Károly-körut 13.1 em.
helyeztem át. Kitűnő tisztelettel

ECKSTEIN (Elek) BERNÁT
hirdetési irodája

Budapest, VII. Károly-körut 13. I. emelet.
Telefon 36 24.

Egy teljesen jó karban lévő, alig használt
---------- LA KOS-féle----------

acetylen gázfejlesztő
==— készülék---------
inelv több láng táplálására gázt fejleszt és 
úgy magánlakásban, mint üzlethelyiségben

robbanásmentesen “3BII
használható, jutányos áron eladó

Herczik Bélánál
Nagymiliályon.

Lakás változtatás.
Seszták A-lltal ácsmester lakását 

a Sztáray-utczán lévő házába helyezte át.

Vasúti menetrend.
— érvéntjes 1907. május 1-töl. — 

Indul Nagymihályból:
lliulaprsf felé

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

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

)L:ó-Labore: felé
Délelőtt 9 óra 20 perez. |
Délután 2 óra 57 perez.
Este 9 óra 29 perez.

Érkezik Nagymihályba
límlapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 12 perez.
Délután 2 óra 44 perez.
Éjjel 9 óra 21 perez.

Mező- Laboré: felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 53 perez.

A >11 A1T Y U« gözmosó- 
intézetben (Laborcszögön) 
f. évi junius hó 1-étől egy 
férli-ing vasalása 
csak 8 krba kerül.

BUDAPEST X AZ (ö l . A
független ellenzéki nagy napilap

AZ ÚJSÁG
Előfizetési ára:

Luesz évre 28 kor. Fel évre 11 kor.
vedévre 7 kor. Lgy hont 2*40 kor.

Mvj»n-.idc!ési cim: AZ É.JSAíi kiadóhi
vatala Budapest, VII. Rakoczi-ut 54. sz.

Tankönyvek

és tanszerek
= az 1907—1908. tanévre = 

úgy az elemi, mint a polgári 

iskola számára KAPHATÓK:

LflNDESMflN B.
könyvkereskedésében Nagymiliályon.

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E I C H ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
L e g u j a b b d i v a t u s z a b á s. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek
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GÁLÉT HERMÁN
-----  ÜVEGES=

NAGYMIHALY. KOSSUTH LAJOS-UTCZA 41 
ta városházává! szembenJ

JELENKOR LKJOBBlEtöfEDfflMfflí*

* PALA
— S7,

ELVÁLLAL mindennemű epület- 
üvegezést egyszerű, so in. homályos, 
színes, ornament és tükör-üveggel. 
ftf ABLAKREDÖNYÖK "=59® 
különösen szabadalm amerikai önmű
ködő szerkezettel, hazai gyártmány. 
Képkeretek a legújabb s legszolidabb 
kivitelben —

I

gZ

•r 'MAGYARORSZÁGI KÖZPONT
ETERNIT MÜVEK 

LAJOS
BUDAPEST. ahorássy-út33.

i

II

Slarusitó hely:

Brügler Lajos Nagymihályi
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HASeHEKés RÓZSA
KŐFARAGÓ MÜEFITESZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR

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

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
i). tudomására hozni, hogy Nagymihalvban

kőfaragó-üzletet
—~ és sir kő-raktárt 7^.
alapítottunk. — Raktáron tartunk gránit syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerit építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomíokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tiszteletiéi

HASCHEK es RÓZSA

ses[ö] «; .^assssax.

íí
.AYTCN MM THFV I

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapest, Vráozl«líörut 03,

cgyéb gazdasági gópek.

Altat a legjatányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gözcséplőgépek,
izalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 
tlsztifó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

Plánét jr.szénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, 
kapálók, szocskavágók, rópavágók, kukoricza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
" és 3-vasu ekek és mindenaczél-ekék, 2-

1

Fakoporsói; 1 fiitól

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
== ••• ■ elvállal mindenféle temetéseket vidéken' is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

• 
ntó- • 
nini •

SOVI- •
őzet 2

Ive- •

Kezd re feljebb. érezkoporsókat •meruiekeknel; 7 fiitól feljebb, nagynak
- Cf/?/ öl nagyságban .‘fii fiitól egész ~>OO frtig. ------ ----

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat- elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyaszkocstval, koszorú-kocsival és saját testölökkel, szóval minden a temel, vitéz szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
-------------------------- ----------- rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosiitaiik.    ---------—- • ’ 

Kiváló tisztelettel: MiskovZts Béla.


