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kiadóhivatal:
Hova az előtizetések. hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők :

Visszapillantás..
Irta: Dr. Kossuth János.

II.
De más bajok is voltak. Az eszeveszett 

politikátlanság kiváltotta Chlopit. A nemzet 
vezérei lakájok módjára alázkodtak meg. 
Paetum létesült, a melynél dicstelenebb és 
szerencsétlenebb soha nem köttetett. Pa
rancs a tributumok feltétlen beszolgáltatá
sára. „kikapcsolásnak" elkeresztelt elvfeladás, 
garantia a nemzeti politika megbénítására 
olyan választási törvény alkotásának elköte- 
lezésével, amelyet adott körülményeink kö
zött — kivéve a hatalom céljainak szolgá
latát jól megcsinálni képtelenség. A mi 
még a pactnmban van, azt jobb nem is em
legetni.

Alkotmánygarantia ! Szépen vagyunk 
vele. Arra ébredtünk, hogy az ezeréves tör
ténelmi fejlődés féltve őrzött kincse dacára 
koronázási hitlevél és királyi eskü pecsétjé
vel, annyit ért, mint I. Lipót alatt.

Hallottunk még egyebet is. Örömujon- 
gást a régi régimé megdőlte felett. Nem 
vesszük zokon a mámoros örömet. Vajha 
az uralmi mohóság a jobban való kormány
zás képességét is jelentené. De a „nagy 
nemzeti" cim előlegezést korainak s a kor
mány eddigi működése által igazolatlan
nak tartjuk.

Nem hunyunk szemet a régi kormány 
hibái előtt, amelyek számosak és súlyosak 
voltak. De az uj régimé még nem biráskod-

T A R C Z A.
40 év visszhangja.

Polányi Géza jubileuma alkalmából irta Walkovszky Béla.

E napokban múlt 10 éve, hogy Polányi Géza 
ügyvéd, majd kir. közjegyző, városunk közügyéi
ben és társadalmi életében kitűnő részt vesz. 
1867-ben, a kiegyezés és koronázás nagy esz
tendejében kezdte meg ügyvédi tevékenységét 
s áldásos közszereplését.

Szereplésének kezdete összeesik tehát ha
zánk alkotmányos éleiének újabb phasisával. Az 
idegen kormányzat szekatúrái elmúllak, de a 
18 éves elnyomatás a nemzet testén mélv se
beket hagyott. A társadalom zilált, k icsinv ke
reskedelmünk nyelve kizárólag német, az ipar 
tengődő, közoktatásunknak népiskolai része el
hanyagolt volt. Középiskoláinknak az állam ál
tal fenntartóit részében a tanítás nem volt nem
zeti, nagyobbrészt idegen tanárok idegen szel
lemben nevelték hazánk mindkétnembeli ifjú
ságát. Ily körülmények közöli még hálát adha
tunk a gondviselésnek, hogy a hazafias érzület 
ki nem veszett végképpen, csupán elzsibbadt.

Azon százados mulasztás, hogy a magyar 
nyelv terjesztése érdekében semmi sem történt, 
most láttatá magát egész valóságában. A magyar 
nyelv határa összébb szorult, igen sok város, 
falu eltótosodotl. Felvidékünkön különösen ipa

hatik azok fölött. Nemcsak az idő rövidsége 
miatt, de sajnos, a párhuzam, amely önként 
kínálkozik a vég és a kezdet között, nem 
sokat von le a réginek s nem sokra jogo
sít az uj iránt a kettő relatiojában.

Egy érdeme eldisputálhatatlan a régi
nek. Nem Ígérte, amit nem adhatott. Egy 
mentsége alapos. Kétfelé kellett hadakoznia. 
Nem csuda, hogy az alkotmányosság lát
szatán kívül mást alig biztosíthatott. De cse
rébe alkotott is. Helyreállott a pénzügyi 
egyensúly. Vasúti politikája hathatósan tá
mogatta szorongatott iparunkat. Megfékezte 
a nemzetiségeket. Gazdasági föllendülésünk 
kétségtelen jeleit láttuk. A Széli Körber-féle 
gazdasági kiegyezés érdekeink hathatósabb 
istápolója leendett minden élőbbemnél s 
fájdalom annál is, amelyben most fára
doznak. Es a nemzet nagy reményeit nem 
törte le. Nemzetünket nem discreditálta se 
kint, se bent.

És mit hozott az uj ?
Semmit!
Erőlködése, hogy két nyeregbe ülhes

sen. hogy tehetetlenségét kendőzhesse, a 
tenni látszás kapkodásába hajszolta. Iparfej
lesztési actioja szegényes ajándék a gazda
sági önállóság bizonyos elodázásáért. De 
akármi is, annyi bizonyos, hogy a függet
lenségi programul beváltására nem is gon
dolhatni. Közoktatási alkotása toldozás-fol- 
dozas. A tanítók fizetésének rendezése okos 
dolog és régi adósság lerovása volt, de alig
ha meg nem történt volna már, ha az ex- 

ros osztályunk tótosodott el. E nagv bajokon 
segítendő, hirdették államférfiaink : magvarrá, 
egységessé kell kovácsolni e nemzetet, — hogy 
ez azonban megtörténhessék, lelkes vezetőkre 
volt és van szüksége a vidéki társadalomnak, 
hogy ezek a központ eszméit a vidéki tagoza
tokban tényleg érvényesítsék. Mert csak igv vál- 
hatik az ige testté, a társadalom tagolt részei 
egy állameszmében egyesülten csak igy jege- 
cedhetnek erős nemzetté.

Ezen jegecedési folyamatnak és a magyar 
állameszme terjesztésének városunkban egyik 
lelkes tényezője úgy a múltban, miként a jelen
ben is: Polányi Géza.

Mint gyermeket, az apai házban érik őt a 
szabadságharc nagy eseményei, ennek emlékei 
oltják az ifjú kebelébe az erős nemzeti érzést, 
az elnyomatás éveinek sanyaruságai, inelvek 
atyját sem kímélik, edzik az ifjút áldozatkész, 
erős hazafivá.

tiymnasiumi, majd jogi tanulmányainak el
végzése után városunkba kerüli patvarislának 
s itt a lelkes ifjúra óriási hatással volt princi
pálisa. a rengeteg olvasottsággal bitó nagy po- 
lyhistor Horváth Károly ügy véd. Ennek hatása 
folytán különben is nagy fogékonvsággal bírva 
a művészi alkotások, szép irodalmi termékek 
iránt, művelte és műveli magát egyre. Nagv- 
műveltsége, veleszületett úri könnyed modora 
teszi őt a vidéki főurak, a Széchenyi, Sztáray,

lex nem lett volna állandó. Súlyos hibákat 
követett el közjogunk féltve őrzött területén. 
A horvát paetum nem csak botrányos fel
süléssel végződött, hanem veszélyes zava
rokba döntő te az országot. A nemzetiségek 
a fejünkre nőttek. Amit a gyászos paetum 
szerint meg kellett volna csinálnia, arra kép
telen volt. Amit pedig megcsinált, bár soha 
belé ne fogott volna.

Villámlásokat láttunk a látkör szélein. 
Becsben úgy látszik értenek a győzelem ki
aknázásához. nem érték be a leszereléssel, 
a behodolással. Követelik a „pragmatikus 
közösség" (uj és közjogellenes fogalom) fo
lyományait. ['eladását a gazdasági közösség 
alaptörvény ileg biztosított ciklusának. A nem
zeti bankról való lemondást. A klotürt. A 

í létszámfelemelést. S mindezek iránt tapoga- 
! tódzások történtek — valószínűleg puhitási 

kísérletekkel egybekötve. És mindezeket a 
„függetlenségi párt" előtérbe tolásával pró
bálgatják. Nyomorult eredmények ! Gyö
nyörű perspectiva!

Végzetes hibája minden politikának, ha 
a „vestigia nulla retrorsum" elvét fel kell 
áldoznia. A köznapi politika még megkísé
relheti a sántikálást, de a játék a nemzeti 
jogos követelések, az alaptörvények sérthe
tetlenségének rovására a nemzeti ideálok ki
játszására nem űzhető.

Eérfiakat kívánunk a nemzet vezéreiül. 
A kiknek súlypontjuk saját magukban va
gyon. Ha pedig olyanok, akkor lássunk egye
nes hátgerincet. Vagy vagy.

Hadik grófok intimusává, nemes szerénysége, 
liberalizmusa, városunk vezéilő alakjává.

Idejövetelekor városunk zsupfedeles házai
val, vendigmarusztó salával egy kisfalu színe
zetével bírt, híres csupán vásárjairól és a vá
sárok után lezajlott nagy ivás és kártyázások
ról volt. A lakosok nagy része analfabéta, a mű
veltség alacsony fokon álló, az intelligentia is 
csekély, mintegy 14 főre szorítkozott. A nor
mális iskolákat a róni, katli. és gór. kath. kán
tor vezette s vagy 100 gyermek kerülgette.

Mindenesetre elég szomorú állapotok ezek 
i s ezen állapotokon segíteni kelletett. A várost 

a tespedési stádiumból a haladás terére emelni, 
ez volt Nagymihály jobbjainak feladata. Hogy 
ezen feladatukat hogyan oldották meg, azt csak 
úgy állapíthatjuk meg, ha egybevetjük jelenlegi 
helyzetünket az akkor uralkodó állapotokkal. 
Ezen egybevetés alapján feltétlenül jelentékeny 
haladást kell konstatálnunk. Városunk haladá
sát természetesen lehetetlen 2—3 ember mű
ködéséhez fűzni, ezen haladásban része van 
Nagymihály város összes lakosságának, dicséret 
illeti mindeniket, de legfőképpen mégis azokat, 
a kik ezen haladást inangurálták, irányították. 
Ezeknek egyik legkiválóbbika kétségtelenül Po
lányi Géza.

Majdnem azt lehet mondani, hogy a kis 
városok köz és társadalmi életének mozzanatai- 

i hói egy nemzet általános kultúrájára a legjobb
| következtetést lehet levonni és mert saját kul-

2)eák Jenő fogműterme Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). —T" Rendel egész nap. 
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre Illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.____

Lapnak mai szám* 4 oldalra terjed.



Emléksorok.
Fötisztelendö Oppitz Sándor nagymihályi rám. 
kath. lelkész. szentszéki tanácsos, papi felszen

telésének 25 éves jubileumára.
Kedves barátom !

folyó év szeptember 8-án. egyhazad védszent- 
jének évfordulójakor, vettük a kellemes hirt, hogy 
ezen év pappá szenteltetésednek 25 éves jubileuma.

Tanúi voltunk a búcsún, azon őszintén szív
ből jövő lelkes ovációnak, melyben a Téged iga
zán tisztelő és szerető lelkésztársaid részesítettek, 
élén kerületed fötisztelendö esperesével.

Ezen örömünnepélyből én is — mint te ve
led ugyanegy territóriumon működő lelkész colle
ged szintén ki akarom venni részemet s teszem 
ezt ez alkalommal.

A legszebb jutalom, mit az ember önzetlen 
fáradozásaiért kaphat, az elismerés a kegyelet. 
Ezt adták a görögök költőiknek, ezzel koszoruzták 
a rómaiak nagyjaikat.

A teljes elismerés koszorúját nyújtjuk mi ne
ked kedves Sándor barátom jubileumod alkalmá
ból. Elismerést melyben meghajtjuk puritán papi 
jellemed, működésed, honfiúi erényeid, emberba
ráti szereteted előtt, mély tiszteletünk zászlaját.

Huszonöt éves papi működésed alatt fentiek
nél fogva kivívtad önmagádnak a közbizalom, köz
tisztelet és a közszeretetét. Midőn közénk jöttél, 
midőn még alig ismertünk, kiváló egyéni sajátsá
godnál fogva megnyerted szivünket s most látva 
altruisztikus működéseid gyümölcseit, szeretetünk 
tisztelettel párosulva hatványozódott.

Ha működéseidet, akár mint pap, akár mint 
honpolgárnak nézzük, mindenütt maradandó becsű 
alkotásaiddal találkozunk.

Ha híveid vezetését nézzük, mert szeretettel 
vezérled őket, jutalmad a viszontszeretet ; és mél
tán. hiszen szived minden dobbanása, híveidnek 
síron innen, síron túli boldogitása.

Ember vagy te, telve szeretet, telve honfiúi 
erényekkel. Munkálkodásodnak dicsfény sugarai, 
híveid hajlékait bevilágítják, leikeiket nemesebb 
tartalommal töltik be, szivjóságod pedig aira 
hajlítja őket, hogy fennen hangoztassák azt a jel
szót, melyet te így oltottál beléjök mint Üdvözí
tőnk parancsolatját : „szeressétek egymást."

Híveid rajonganak éretted, barátaid szeretnek, 
az intéző körök tisztelnek, — lehet-e ennél szebb 
elismerés 25 évi jubileumod idején ?

Magam nevében, midőn e pár sorban telje
sítem irányodban lelkemben mindenkor őrzött 
nagyrabecsülésem adóját, kérlek ne legyen sértve 
közismert szerénységed, a való tényeknek ily alak
ítani registrálásával.

Bátorságot vettem ehhez a szentirás eme 
szavaiból : 

turális fejlődésünk bennünket bizonyára legjob
ban érdekel, ezért bátorkodom egyes jelensé
geket kulturális fejlődésünkből érinteni.

Legjobbjaink, midőn a város haladását tűz
ték ki célul, hogy nemes céljukat megvalósít
hassák, legelőször e város lakóinak önérzetét, 
munka és vállalkozási kedvét kellett minden
áron fokozniok, vagyis azon tényezőket emelni, 
melyek az anyagi jólétet vonják maguk után. ; 
Mindenek előtt megalkotják az inteliigentia tö
mörítésére és továbbmüvelésére a kaszinót. Itt I 
jön össze az egész vidék értelmisége, az akkor 
még elég erős nemes földbirtokos osztálv kép
viselői, a Szirmayak, Szemetek, Stépánok — a 
lateinerekkel s a kereskedő és iparos osztálv I 
képviselőivel. Itt tervezgetnek, itt tanakodnak i 
és reménykednek egy jobb jövőről. Van tehát ’ 
már a vidéknek egy társadalomtömöritő szerve : 
a kaszinó. Minthogy közös erővel egyesülten 
többre mehetni, a felekezeti iskolát községivé 
alakítják, majd államosítják. Kisdedóvodát is ál
lítanak a város és vidék összegyűjtött fillérei
ből, folyik a serény munka, az iskolaépítés, az , 
elemi iskola igy több épületben elosztva 16 osz
tályúvá bővül, erőtől duzzadozó lesz, Malhiász, 
Jelen, i.hira s a többi tanító a vármegye lég- ■ 
népesebb 1566 tanulóval bíró elemi iskolájává 1 
fejlesztik iskolánkat. Ennek eredményeként az I 
analfabelismus csökken, a lakosság értelmi szili- ‘ 
vonala emelkedik s a város utcain szerte meg
csendül az édes magyar szó.

„Ti vagytok a világ világossága."
„ügy fényljék a ti világosságtok az em
berek előtt, hogy lássák jó cselekede
teiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki a 
mennyekben vagyon."

Fogadd soraimat mint igaz tiszteletem ibolya
szálát. viszonzásul kérlek, ápold nekem a nefelejts 
szép virágát.

Most pedig Isten veled ! Isten áldása kísérje 
lépteidet, tégy jót az emberiséggel, embertársaiddal 
s gondolj néha a költővel:

A boldogsághoz kevés csak a jelen, a inul- 
tón épül az és az emlékezeten.“

Élj soká boldogul !
Kartársi szeretettel

Topolyánbait, 1907. szept. 12.
Mihalovics Jenő

topolyám g. kath. lelkész.

VEGYES HÍREK.
— Uj polgári Iskolai tanár. A nagymihályi 

polgári fiúiskola nyelv- s történettudományi szak
csoportjára Darabánt András oki. polg. isk. tanár 
választatott meg.

Vármegyei közgyűlés. Zentplénvmegye 
törvényhatósága f. hó 26-án tartja meg évi rendes 
közgyűlését. A tárgysorozat legfontosabb pontja a 
vmegyei távbeszélő létesítése ügyében érkezett mi
niszteri leirat lesz.

— 25 éves évforduló. Oppitz Sándor a nagy
mihályi róni. kath. egyház érdemdús plébánosa, la
punk kiváló munkatársa immár 25 éve. hogy hí
vei, lelkésztársai, a társadalom és az egyházi ha
tóságok legnagyobb megelégedésére tölti be papi 
hivatását és részt vesz a társadalom minden üdvös 
mozgalmában. Lelkésztársai, kik a búcsú alkalmá
ból vendégei voltak, felhasználva ez alkalmat, ová
cióiban részesítették öt és minden jó kívánságokkal 
elhalmozták. Mi is üdvözöljük a jubileáló férfiút és 
kívánjuk, hogy az isteni gondviselés soká tartsa öt 
körünkben.

Földvétel. A Szirmay Ödönné és Dr. 
Ferenczy Elek tulajdonát képező nátafalvai birtok
ból petróci gazdák 60 magyar holdat 60.000 ko
ronáért örökáron megvettek.

Búcsú. Vasárnap, Kisasszonynapján tar
tatott meg a nagymihályi búcsú, melyre az idő is 
kedvezett ez alkalommal. A hívek ezúttal igen nagy 
számban gyűltek össze a városba, ugv hogy a Ka- 
zinczy-utczán és a Sztárny-téren alig lehetett mo
zogni. A helyzetet a zsebmetszők ki is használták 
és több bucsustól nagyobb összeget loptak el, igy 
Seszták Mihály lasztoméri lakostól 500 koronát.

Tűz. Nagymihályon a Petöfi-utcában e hó 
11-én délelőtt tűz ütött ki, amelyet azonban a tűz-

A város és vidékén a 70-es években a hi
telszerzés nagyon nehéz, a pénz igen drága, ál
talánosan dívik az uzsora. Ezen a bajon egy ta
karékpénztár felállításával igyekeznek segíteni. 
A takarékpénztár megalakulása mindenesetre 
javitott a hitelviszonyokon, ezeknek orvoslását 
azonban elsősorban Amerikának köszönhetjük.

Az amerikai kivándorlók verejtékes kere
sete betódnl és az ingatlanoknak nagy értéket 
kölcsönöz, mely körülmény, valamint országos 
pénzügyeink jobbrafordulta a kamatlábat csök
kentvén, a pénzt olcsóbbá teszi, ennek hatása 
alatt az építkezés városszerte gyakoribb, élén
kéiül lesz.

Ugyanezen korba esik az első magyar— 
gácsországi vasul kiépítése, tnelv a közlekedési 
megkönnvilvén, a kereskedelmet, ipart váro
sunkban nagyban emelte.

I'.zen intézmény ek meghonosítása s a pénz
viszonyok jelzett változása korszakalkotó váro
sunk történetében, ez Intézmények létesítésének 
munkájában legnagyobb rész Polányi Géza, Su
lyovszky István és Czibur Bertalant illeti.

A társadalmi élet vezetője a kaszinó, a 
közhangulatot ez irányítja, rendezi a különböző 
hazafias ünnepélyekéi, a március 15-iki ban
ketteket. A >Kos«-szállóban megtartott banket
tek az egész vármegyében hitesek leltek s eb
ben nem csekély része van Steiuhardl, majd 
Barnái Andor kitűnő konyhájának. Az itt el

oltóság csakhamar eloltott, ugv hogy csupán egy 
boglya lóhere égett el.

Márkon pedig e hó 8-án egy kazal búza égett 
el. Szerencsére a szabad mezőn volt e kazal, úgy 
hogy egyéb kár nem is keletkezhetett.

— Ipartestületi táncmulatság. A f. é. aug. 
hó 20-án megtartott zászlószentelési-ünnepély szög- 
beverési folytatása f. hó 15-én vasárnap délután 
lesz az ipartestület hivatalos helyiségeiben, amely 
alkalomból az ipartestület ugyanaz nap esti 7 óra
kor a Barnai-szálló nagytermében táncmulatságot 
rendez.

- Eltűnt pánszláv ügyvéd. A kassai ügy
védi kamara felhívja Duchony József dr. gálszécsi 
ügyvédet, aki székhelyéről bejelentés nélkül eltávo
zott, hogy 30 nap alatt a kamaránál jelentkezzék, 
mert ellenkező esetben fegyelmi utón leendő tör
lése iránt az eljárást ellene megindítják.

— Esküvő. Zimmernian Vilmos Selmecbányái 
lakos f. hó 21-én esküszik örök hűséget Miskovits 
Boriska kisasszonynak Nagymihályon.

Makahusz Ferencz nagymihályi lakos október 
8-án tartja esküvőjét Csollák Ilona kisasszonynyal 
Szacsuron.

— Jönnek a színészek. Micsey F. György 
színigazgató, a ki jelenleg társulatával Serajevóban 
játszik, e hói folyamán városunkba érkezik s meg
kezdi több hétié terjedő működését. A társulat 
titkárja a bérletek eszközlése végett már e napok
ban ide érkezik.

Az ungvár vaján! vasút tracirozási mun
kálatai folyamatban vannak és Földiák Gyula vál
lalkozó most alkudozik az érdekeltséggel a kisajá
títandó területre nézve. E vasút kiépítése városunk 
gazdasági életére oly nagy befolyással vall, hogy 
mindent el kell követni, miszerint ez a vasút Bá
nóé, illetve városunkkal összeköttessék. Ha ez utóbbi 
összeköttetés nem lesz meg, úgy az alsó vidék 10 
legnagyobb községe teljesen elveszett Nagymihályra 
nézve s a forgalomra oly bénitólag fog hatni, hogy 
hosszú éveken át sinyleni fogjuk azt.

— Felhívás. Felhivatnak a nagymihályi adó
fizetők, hogy adókönyvecskéiket az 1883. évi XLIV. 
te. 36 §-a értelmében az adótételek előírása végett 
mai naptól számított 8 nap alatt annál is inkább 
mutassák be a községi jegyzőnél, mert a mulasz
tásban lévök 2—10 korona pénzbírsággal fognak 
sujtatni. Nagytnihály, 1907. szeptember 10-én.

Községi elöljáróság.
— Átcsatolt község. A Nézpest község ha

tárában lévő Nagyerdő-puszta hovatartozandósága 
tekintetében eddigelé azon anomália állott fenn, 
hogy míg közigazgatásilag a nagymihályi járáshoz 
tartozott, telekkönyve Saujhelyben vezettetett. Az 
igazságügyminiszter most elrendelte, hogy Nagy
erdő-puszta telekjegyzőkönyvei s a vonatkozó ira
tok a sátoraljaújhelyi kir. törvényszéktől a nagy

hangzott szónoklatok legtöbb esetben a városi 
tennivalók programmját képezik, vagy pedig 
buzdítást foglalnak magokban a további mun
kára, haladásra. Állandó szónokok : Polányi Géza, 
Sulyovszky István, kikhez méltán társul harma
diknak Málcza nábobja : Stépán Gábor az utolsó 
nagy földesur.

Nem a kritika, de az érdemes munka mél
tánylásának az utókorra való átszármaztatása 
okából, kísérlem meg némileg jellemezni e szó
nokokat.

Polányi Géza szónoklata egy költői lélek 
megnyilatkozása, csupa szilt, csupa kép, csön
desen mélázó dajkamese, színes pillangó szál- 
longás, madárdal, hús csermely csörgedezése 
váltakozik benne. Meglátszik beszédén az 50-es 
66-as évek tehetséges novella-irójának, Kuthy 
Lajosnak hatása.

Sulyovszky István reálisabb alapon mozog, 
eszményképeit nagy státusférf iáink szolgáltatják, 
Apponyi, Szilágyi hatása alatt a magasabb con- 
ceptiókig emelkedik, nagy adminislrativ érzéke 
óriási tettereje alapján nagyobb államférfim 
szerepre hivatott, alkotni, gyarapítani tud és 
akar — a politikai szerepléstől visszatartja az, 
hogy inkább itthon első, mint másutt második.

Stépán Gábor beszédét a phvsikából, geo
lógiából vett hasonlatokkal kezdi, Bizancz er
kölcseinek színezésével végzi. A magyar faj tu
dományos preslizsének megállapítása legforróbb 



mihályi kir. járásbírósághoz tétessenek át s Így a 
nevezett puszta ezentúl telekkönyvileg is a nagv- 
niihályi kir. járásbírósághoz fog tartozni.

— Carmelllnl estély. A világhírű illuzionista 
és gondolatolvasó, Carmellini, f. hó 12-én este a 
Barnai szálloda nagytermében distingvált közönség 
előtt bűvész-előadást tartott, melynek során oly 
csoda mutatványokat producált, a melyek a szó 
szoros értelmében valósággal ámulatba ejtettek 
mindenkit. Nem sorolhatjuk fel a bűvész minden 
mutatványát, a melyek sorra a legérdekfeszitőbbek. 
hanem melegen ajánljuk a közönségnek, hogy el 
ne tmilaszsza f. hó 14-én szombaton este a Barnai 
szállóban a bűvész nagy élvezetet nyújtó mutatvá
nyait megszemlélni, mert arra valóban érdemes.

A helybeli postahivatalból. Egyik nem
régi számunkban szóvá tettük a helyin ■li postain* 
vatalban eszközölt azon elrendelést, mely szerint 
a levél-, csomag s tavirat-feladási-osztály az eddigi 
helyiségből egy másik helyiségbe helyeztetett át, a 
mi nemcsak a közönségre, hanem a tisztviselőkre 
nézve is felette kényelmetlen, a mely utóbbiak 
idegölő s felelősségteljes szolgálatukban joggal igé
nyelhetik azt. hogy a felsöbbség legalább az elhe
lyezkedést illetőleg lehetőleg kényelmesebbé s igy 
elviselhetőve tegye terhes szolgálatukat, nemhogy 
azt még fölösleges elhelyezésekkel megnehezítse. 
Most a kassai m. kir. postaigazgatóság arról ér
tesít bennünket, hogy ezen elhelyezést a szolgálat 
érdekében indokoltnak találta. Valóban nem látjuk 
be, hogy miért volna ez indokolt, mert az, hogy 
a táviratokat a feladási helytől a távírdáig s igy 
a harmadik helyiségbe vigyék, minden inkább mint 
czélszerü s a szolgálat érdekében való beosztás, 
mert az ezelőtti helyiségben a távirda mindjárt a 
kéznél volt s nem kellett minden egyes távirattal 
két szobán keresztül rohanni. Hogy a közönség 
érdekeivel — a melyet az újítás szintén elő nem 
mozdít, — a kincstár nem sokat törődik, azt már 
megszoktuk, de törődjék legalább tiszte iselőinek 
egészségével.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt ny áron 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, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőzödnek.

Vegyen, — úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15—20 gramm. Eranck-kávé-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz, 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagy ja 
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, 

vágya. Nagy szkeptikus, de a tudomány minden 
hatóságában erősen hivő lélek. Az emberi ész 
és szellemnek majdnem korlátlanságát hirdeti. 
A pantheismust vallja, szépet és jót a termé
szet összmindenségében lát és onnan merít.

Polánvi Géza közlevékenységi pályája, mű
ködése összeesik, összeforr a másik nagy kor
társ Sulyovszky István pály ájával. A poéta lel
kületű l'olányi és a táradhalatian Sulvovszky 
egy célra törnek : Nagymihály város jövendő 
fejlődésének hasisát óhajtják lerakni. Kicsiny 
eszközök állnak rendelkezésükre, ezekkel arány
lag igen nagyot kell alkotniok, sokszor már 
csüggedni is volna okuk, a közpálya tövisei őket 
is megtépik. Erőt mentenek azonban lelkűk 
tiszta forrásából s dolgoznak tovább, dolgoznak 
lankadatlanul ma is. Sulyovszky hazajöveteléig 
a távolból is Polányival együtt irányítja Nagy
mihály közügyéit. Legújabban ismét egy nemes 
eszmében egyesültek, megakarják és megfogják 
alakítani a nagymihályi általános jótékony nő
egyletet, nemkülönben ő reájuk vár a közép
iskola kérdésének megoldása.

Polányi Géza 40 éves jubileuma dacára sem 
öreg ember, tevékenységétől még sokat várunk, 
s kérve kérjük az isteni gondviselést, hogy őt 
a város s mindnyájunk javára — teljes erejé
ben még sokáig tartsa meg.

mivel az ital akkor hős, friss marad.
Ha azután szomjas, akkor igyék ezen Eranck- 

fözethöl egy jó nagy kortyot es csodálkozni fog. 
hogy szomjúsága milyen hossza időre csillapítva 
marad.

A „I ranck" tehát nemcsak a legjobb kávé
pótlék. mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, hanem a legjobb szomjesillapitó is.

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

t-'olalöa Nzarkasztó Dr. Kallat József.
KiadóhivMtali mtívez.atő: Lan dal Joxaef.

Hirdetések.
2062 1007. szám.

^Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Grünvald Mór 
végrehajtatónak Grünfeld Abrahám végrehajtást 
szenvedő elleni 8800 korona tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. já
rásbíróság területén lévő a petróczi 154 számú 
tjkvben A. (221 223l lirsz. alatt felvett s B 9 ssz.
alatt Grünfeld Abrahám nevén álló illetőségre 2645 
kor. .>0 fillér utoajánlati összegen kezdődő árban 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1907. évi szept. hó 16-ik napjának 
d. e. 9 órakor Petrócz község bírójának hazánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
áron alól eladatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%á-t vagyis 82 korona 00 fillért 
és — korona fillért készpénzben, vagy az 1881. 
LX. te. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 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 elöleges elhelyezésé
ről kiállít, szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1907. évi augusztus hó 5-én.

Garbinszky, kir. albíró.

Mathiász József szőlőkertjében minden nap 
■ friss

csemegeszőlő
————— kapható.______________
Chasselas fajta kilója . 50 fillér.
Muskotály „ 60
Téli csemege „ . 60 „

Eladó 60 darab 
szőkeszőrü tenyésztésre kiválóan 
alkalmas uradalmi FAJMALACZ. 
Áprilisi fiadzás.cil11 a kiadóhivatalban.

Nagyniihályon vagy Laborczszögön lakó 
jó házból való leány felvétetik „SP1RE“ 
varrógép-üzletében Nagyniihályon. ---------

Ajánlatok Ungvárra küldendők „SI’IRE 
UNGVÁR“ címre.

Mozgó-ügynökök magas jutalék mellett 
keresi elitek. ,......... ■ __

A Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. évi október 1-ére 

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

Bővebb felvilágosítást nynjt

Novakovszky Lajos háztulajdonos,
kikik ugyanott.

Lakásváltoztatás.
Seszták Antal ácsmester lakását 

a Sztáray-utczán lévő házába helyezte át.

Tankönyvek 

és tanszerek
= az 1907—1908. tanévre = 

úgy az elemi, mint a polgári 

iskola számára KAPHATÓK:

LflNDESMflN B.
könyvkereskedésében Nagyniihályon.

Táskák
■M óriási választékban, am

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

megfelelő

Pék-üzletet
nyitottam, amelyben naponta friss sütemé
nyek, különösen finom házi vajjal s kömény-

1 maggal készíteti kifli, vajas zsemlye, úgy
szintén Graham-kenyér stb. stb. kaphatók.

T. vevőim kívánságára a süteményeket 
házhoz is szállítom.

A nagyérdemű közönség szives pártfo
gását tisztelettel kéri

MARKOVITS KÁROLY
cukrász és sütő.

Viszontelárusitók kedvezményben részesülnek.

HORVÁTH IMRE
férfi- és női-czipész

zsr g- i Xj’ir.
Tisztelettel van szerencsém Nagymihály 

es vidéke nagyérdemű közönségét értesíteni, 
Imgy Nagyniihályon, Jókai utca 11. szám 
alatt a mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

férfi- és női-czipész 
műhelyt nyitottam.

Több évi működésem hazánk nagyobb 
városaiban szakmámban való teljes jártassá* 
got eredményezett, miért is azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy férfi- és nöi-lábbeliket a 
legizlésesebb kivitelben készíthetek.

Szives támogatást kér

HORVÁTH IMRE
czipész

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

kőfaragó-üzletet 
= és sirkő-raktárt

HASGHEK és ROZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKÖ-RAKTAR

■. ■ = KASSA, Pesti-út 9 a. ----------=
l?iók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Svadéipest, Vaozl«lcörut 03,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

MAGYARORSZAGI KÖZPONT.
ETERNIT MÜVEK 

ATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, andrássy-út33.

Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály

□ 
Ifi nj 
ifi nJ 
Ifi m 
ifi m 
ifi nJ 
ifi 
m 
ifi nj 
ifi 
öl 
ifi fu 
ifi nj 
ifi ni 
Ifi öl 
ifi öl 
ifi jjj
□

alapítottunk. — Kakiáron 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 kohomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

Locomobil és gőzcséplőgépek,
zalozők, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők,

rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
— Plánét jr.•zénagyUjtök, boronák, sorvetőgépek, 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza-
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemet

aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden
egyéb gazdasági gépek.

1

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig......elvállal mindenféle temetéseket vidéken is, és pedi^
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>zók bánni • 
ülésére, vi- • 
■iőlvgröd- © 
az intézet • 
.tikiét Ír- J 
.íny átvé- • 
>ndosk< dik • 
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Fakopoesők 1 Jettől kezűre feljebb, éeczkoporxókut yyerntekeknek 7 feltől feljebb, nttyynak 
- eyy öl iiayysáybuh ,‘flí feltől eyé.sz ~»OO fetiy. -

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, lennek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testörökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

... rendelniénynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. -----... -----

Kiváló tisztelettel : Miskovits Béla.
IV

= Siirgönyczím: Temetlcezési "Vállalat ^Tag-ymitiáljr. =====

Nyom Landouiau B könyvnyomdájában.


