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SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap azallenti ráncét illet,"> mtii«b»n 
közlemény intézetül.'

Koaauth Lajos-atoza 34. azam.

El.Óh IZb.Tb.si DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél evre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egyes szám ára 20 Hl.

Kéziratok nem adatnak vissza.

B>*rn>eiitetlen levelek nem fogadtatnak el.
Nyilt-ter soronkint 40 fll.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők ;
Landeeman B könyvnyomdája.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik niég 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.

Bírák mozgalma.
Nem himlők, hogy kormánykörökben 

valami túlságos örömmel néznék a bírósági 
személyzet, elsősorban a bírák és ügyészek 
mozgalmát. Tavaly, mikor még Polónyi Géza 
volt az igazságügyminiszter, ó maga a leg
határozottabban exponálta magát a bírósági 
személyzet mozgalma ellen, sőt azt egyene
sen megtiltotta. Igaz, hogy ennek ellenében 
Ígéretet is tett, a mely szerint a bírák és 
ügyészek, valamint a jegyző és joggyakor
nokok és a segédszemélyzet követelései tel
jesítve lesznek. Több mint egy esztendő múlt 
el azóta, Polónyi Géza visszavonult a nyil
vános szerepléstől köröskényi birtokára, de 
az Ígéretekből nem lett semmi. Épen ezért 
elfogulatlan ember nem tarthatja helytelen
nek a bírák mozgalmát, akár tetszik ez a 
magas kormánynak, akár nem.

Aki közelről ismeri egy aljárásbiró éle-

T A R C Z A.
Elválás.

(Nagyon finom Ízléssel berendezett garcon- 
lakás. Csupa értékes, eredeti rajz és festmény
díszítés a falakon, apróbb-nagyobh márvány
szobrok, művészi kivitelit virágvázák az ezek
nek szánt asztalkákon. A szoba falai bálvány, 
gyengéd kék alapszinezésüek finom aranydiszi- 
léssel. A nagy ablakokat kettős seivemfüggönv 
takarja el a szem elől. A szobában nviló virá
gok különös, vegyes illata érzik. Derűs, nyájas 
nap alkonya ereszkedik le lassan a lármás vá
rosra )

A férfi (a belépő nőhöz): Ali! hát mégis.. . 
mégis! . .. Őszintén üdvözlöm! .... Mily külö
nös I. . . Ha nem látnám, ha nem tudnám, liogv 
maga az Margit, a maga testi valóságában .... 
még világos nappal ... itt nálam, ebben a csen
des legénylakásban, igazán azt hinném, hogy 
csak lálomány, csak egy szép jelenség a maga 
szép arcának, egész alakjának fantomiinikus, 
suggesliv megjelenése,— noha tudja (letle hozzá 
egy kissé komolyabb hangon) hogy én ezekben 
a kevéssé ismeri epysyéhopotologikus erőkben 
még mindig keveset hiszek.

A nő (komoly arccal) : Sokáig gondolkoz- 

tét (ilyen van a legtöbb és ezeké a legna
gyobb, a legfelelősségterhesebb munkai, az 
méltán csodálkozhatik afölött, hogy annyi 
jövedelemből egy intelligens család meg tud 
élni. Az aljárásbiró rendszerint tekintélyes I 
szerepet játszik a társadalomban, amely vele 
szemben mindennemű igényeket támaszt. 
Összes jövedelme nem rúg többre 2800 ko
ronánál. Ebből a pénzből egy rendesen élő 
iparos család sem tud megélni. A legszigo
rúbban meg van tiltva, hogy egy biró mel
lékfoglalkozásokat is űzzön, a mire egyéb
ként hosszas és kimerítő elfoglaltsága miatt 
nem is ér rá. A bírósági jegyzők és gya- i 
homokok természetesen még roszabb anyagi j 
helyzetben sínylődnek.

Egyenesen elviselhetetlenné lett a biró- j 
sági személyzet helyzete, amióta oly szörny ii ' 
drágaság van. Nem csoda, ha ezek után a 
bírák és ügyészek, látván azt. hogy a vas- | 
utasoknak mozgalma is sikerre vezetett, szin
tén ezen az utón próbálnak eredményeket ! 
elérni. A mozgalmat, mely a nagyváradi bi- I 
rósági személyzet köréből indult ki, párat- ' 
lan ügybuzgalommal karolták fel csaknem | 
az összes magyar bíróságok és igy ez a i 
mozgalom egy rendkívül fontos szociális ese- I 
ménynyé nőtte ki magát, amelylyel a kor- 1 
Hiánynak akarva nem akarva már legköze- 1 
lebb foglalkoznia kell.

Van azután a bitói személyzetnek tná- '

tam magamban, amig az első ... és (halk han
gon) utolsó látogatásra elhatároztam magamat.

A férfi: De Margit!... édes Margitka mi
csoda változáson ment keresztül az alatt a rö
vid két hét alatt, amelyben nem láthattuk egy— 

■ mást? Nem!. . . ugye csak meg akar egy kissé 
; ijeszteni ? ugye csal; . . .

A nő (bánatos arccal remegő hangon): Nem !
De gondolja . . . Zoltán, hogy a . . . lelki életem 

I valami változáson ment volna át ? Nem! Én ma 
is a régi, a szomorú, sok csalódáson, nagy lelki 
megrázkódásokon átment, komoly, egy kicsit 
szenvedő, néha, nagyon ritkán egy kicsit örülő, 
talán örökre csak magamnak való . . . Margit 
vagyok. Hiszen tudja, ismeri az életem törté
netét, amit a kérésére elmondtam . . . azon az 
első találkozásunkon, azon a derűs, napsütéses 
délutánon . . . emlékszem ró, egv hétfői napon 
volt ... és en már régen nem érzett örömmel 
szívtam magamba akkor a maga beszélgetését 

I a maga finom, gyengéd, szokatlanul gazdag lel
kének megnyilatkozását s bár akkor még csak 
vonzódtam magához . . . hiszen akkor még csak 
egy órája ösmertük egymást . . . mégis azt gon
doltam, hogy az, amiket akkor maga elmondott 

j nekem, ahogy érzett, ahogy gondolkozott, ahogy
Cselekedett, az maga a tökéletes férfi ! Igen . . . 

| igv volt, igy érkeztem s most, amikor búcsúzni

sik követelése is, amely inkább a nagykö
zönséget érdekli. Ez a bíróságok teljes fiig- 
getlenitése a hatalmaktól. Igaz, fennen hir
detik. hogy független a magyar bíróság, de 
bizony ez még ezidő szerint csak jámbor 
kiváltság. Politikai körökben, melyekben az 
országot dirigáló faktorok vannak érdekelve, 
a bírói függetlenség a legritkább esetekben 
szokott megnyilvánulni. Az úgynevezett da
rabontvilágban elég sokan voltak az olyan 
ügyészek és bírák, a kik az alkotmány, a 
törvény világos rendelkezései dacára is azt 
cselekedték, a mit fölöttes hatóságuk tőlük 
követelt. Ez nem bírói függetlenség, hanem 
a legkiáltóbb bírói függés, amely adott al
kalommal nagy veszedelemmel járhat.

Mindezen kérdésekkel már a legköze
lebbi jövőben foglalkozniuk kell az illetékes 
köröknek és nemcsak a bírák érdeke, ha
nem a nagyközönségé is és a magyar ál
lamé is, hogy ezek a nagyfontosságu kér
dések becsületes radikalizmussal, helyes szo
ciális érzékkel megoldassanak, x.

VEGYES Hírek.
Nem lesznek szemlék. A honvédelmi 

miniszter rendelkezése folytán a közös hadsereg és 
a in. kir. honvédség nem tényleges állományú le
génységének ellenőrzési szemléi, valamint a nép
felkelés időszaki jelentkezései a folyó évben nem

. . . válni jöttem el ide magához Zoltán! . . . (oly 
szépen ejtette ki ezt a nevet) most különösen 
kérem arra, liogv ne is igyekezzék nekem el
lentmondani Fájna nekem, ha ettől a szép il
lúziótól megfosztana engem!

A férfi (szelíden): az a mély, kissé bete
ges inclaiicholia, amely a maga lelkén ül, nem 
fog jól végződni, ha idejében nem változtatja 
meg a gondolkozását, ha szándékosan, érthetet
lenül megfosztja magát az élet szükséges örö
meitől, amik mai érzéseiben egyedül alkalma
sak arra, hogy visszahozzák korábbi derűs ke
délyét. Hiszen ez valóságos apácai lemondás, 
valóságos öngyilkossági kísérlet, ahogyan, ami
lyen keserű érzésekkel, a lelki és testi szóra
kozások teljes megvetésével él ma. Margit! hall
gasson rám! Tudja, hogy én mindig komoly, 
őszinte barátja voltam magának s amikor va
lami jó tanácsosai láttam cl, mindig olvan ér
zésből tettem, mintha magamnak, vagy az édes 
anyámnak tanácsoltam volna, aki nekem ezen 
a földön a legdrágább!

A nő (lemondóan): Tudja Zoltán, hogy 
azok, amiket én az érzéseimről, a vágyaimról 
magának elmondottam, nem színészi tettetés, 
hanem szomorú valóság, szomorú őszinteség... 
Lássa, (és itt a hangja ismét az a színezetten, 
halk, szomorú hang volt, amelyen ő szólam szo-

Sirolin
Emeli ax étvágyat és a testsúlyt, megstün- 
teti a köhögést, váladékot, éjjelt Inadéit.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen miodvnkoj? 
eredeti cto mag oldat, *

F. lloflm«RO-l.í Koche A Ce. Basel (Svájc) 

Lapuuk mai száma. 4 oldalra terjed.

„Roehe*
Kapható or >il rendeletre • m *c 

,6an Ara uvegeakiat 4J»koronX



lesznek megtartva. A tiszti jelentkezések azonban 
az eddigi módon a folyó évben is teljesittetnek.

Kinevezés. A m. kii. igazságügyminisz
ter a nagymihályi kir. járásbíróságnál megürese
dett irnoki állásra Atlasz Jakab kisszebeni lakos 
dijnokot nevezte ki.

Egyházmegyei közgyűlés. A felsőzemp
léni ev. ref. egyházmegye f. hó 13-án tartotta köz
gyűlései Kisráskán Dökus Ernő gondnok és Hutks 
József bánóczi esperes elnöklésével. Világi tanács- 
biró lett Bemáth Aladár vmegyei I. aljegyző, vi
lági főjegyző : l'sépy Zoltán vmegyei tb. főjegyző, 
ügyész : Dr. Eperjesy Lajos ügy véd. Az uj egy
házi törvények kihirdetése után több tanító esküt 
tett.

Mütanrendöri bejárás. A Nztóray Sán
dor gróf által a múlt évben létesített szerelmes— 
zalacskai keskeny vágányu gazdasági es iparvasut 
mütanrendöri bejárása f. hó 19-én csütörtökön dél
előtt eszközöltetett a kereskedelmi kormány, vala
mint Zemplén és I ng vármegyék képviselőinek je
lenlétében.

Esküvő. 7/aZter György nagymihály i pol
gári iskolai tanár f. hó 14-én tartotta esküvőjét 
Hortoványi Simecsek Matild urhölgygyel Budapes
ten a Józsefvárosi templomban.

Jomkipur. Az izraeliták Jomkipur ünnepe 
ezidén f. hó 18-án szerdán volt, a mely nek elő
estéjén E’Arrfl/r/rf Simon nagymihályi főrabbi nagy 
hatást keltett szép és eszmékben gazdag beszédet 
intézett a hívekhez.

Hangverseny Oálszécsen. Gálszécsen a 
Tulipán-Szövetség ottani fiókja gróf Andrássy Ti- 
vadarné védnöksége alatt folyó évi szeptember hó 
29-én a „Nemzeti szálloda" dísztermében táncmu
latsággal egybekötött hangversenyt rendez, mely
nek során zánrfrássy Tivadarné grófnő alkalmi fel
olvasást tart. Vay Gáborné grófnő pedig szavalni 
fog. Az estély érdekességét fokozza az. hogy azon 
Fráter I.óránd is résztvesz. Az estélyen Éried 
Etelka is szerepel énekkel.

Uj állami iskola. A vallás és közokta
tásügyi in. kir. miniszter a szinnai járáshoz tar
tozó Utczás községben uj állami iskolát szervezett.

Itt vannak a színészek. .W/csey F. Györgi 
színigazgató titkárja. Radó Jenő szerdán ideérke
zett az előkészületek megtétele végett. A társulat 
f. hó 21-én érkezik meg városunkba s már f. hó 
22-én vasárnap este megkezdi előadásait Jókai és 
Schnitzer hírneves „Czigány báni"-javai.

Közgyűlés. A Nagymihályi Gazda-agi
Bank f. évi október hó 10-én délelőtt 10 órakor 
az intézet hivatalos hely iségében rendkívüli közgyű

kott, ha magáról beszélt) mikor magát megis
mertem, azt hittem, hogy életemnek uj pers
pektívái nyitnak meg, az élet igazi megismeré
sének, igazi örömeinek, igazi boldogságának le
hetőségében kezdtem hinni, amiket eddig még 
nem adatott meg nékem megismerni s azalatt 
a néhány nap alatt, amely az első és második 
találkozásunk között elmúlt, igazán a boldog
ság sejtésével voltam eltelve, de . . . azután az 
én állandó szomorú érzéseim ismét e sejtelem 
fölé kerüllek, amely visszadobott engem a szí
nes illúziókból a színtelen szomorúságba. Az
után jött egy rövid időre szóló Imcsuzás, maga 
Zoltán . . . betegen vidékre elutazott . . .

A férfi : De Margit! . . . Még mindig két
kedik a . ..

A nő (kissé emelkedettebb hangon): Ne! 
m- szóljon közbe Zoltán! Már kijelentettem az
óta többször, hogy hittem... ma is hiszek még 
magának . . . s hogy azután nem láthattam so
káig, hát . . . hát igen .. . kimondom! ... azt hit
tem, hogy maga is csak olyan gondolkozást!, 
mint volt eddig minden férfiismerősöm, s ami
kor meggyőződtem róla, hogy maga igaz utón 
járt, hogy a viselkedése őszinte volt hozzám, 
hát akkor már késő volt, az illúzióim már szer
tefoszlottak . . . s a közöny ... az életem meg- 
változhatatlanságának gondolata, mint valami 
mérges vipera fészkelte be magát a gondolata
imba, az érzéseimbe s visszadobod engem abba 
az állandó szomorúságba, amelyben ma is élek 
és amely mint egy sötét fekete vonás, végig fog 
kisérni engem az életen át . . .

A férfi : Ha nem tudnám Margit, hogy eb- ; 

lést tart. Tárgysorozat: 1. A jegyzőkönyv hitelesí
tésére két részvényes kijelölése. 2. Az igazgatóság 
jav aslata a részvénytöke felemelése tárgyában.

TŰZ. Kél tüzeset volt e hét folyamán vá
rosunkban. F. hó 14-én szombaton este 10 óra 
tájban Brtinn Mór bankigazgató házának a félre
eső helye eddig ismeretlen okokból kigyulladt, de 
szerencsére a háziasszony ébersége folytán a tüzet 
csakhamar sikerült eloltani. Miután előző napon 
merő véletlenségből, ugyanazon a helyen ügyesen 
elrejtett s becsomagolt gynjtóanyagot találtak, ala
pos a feltevés, hogy gyujtogatókkal van dolgunk, 
a mely körülményre felhívjuk ugv az elöljáróság, 
mint a m. kir. ceendőrség figyelmét.

Ma pénteken f. hó 20-án pedig nagy tűzvész 
pusztított városunkban. Hajnali 3 és 4 óra között 
a Ooldstein és Eichenbaum tulajdonát képező ház 
hátsó felében egy kamara hely iség, eddig ismeret
len okokból kigyulladt s csakhamar átcsapott a 
szomszédos raktár-helviségbe, a hol Eichenbaum 
butor-árui voltak felhalmozva. Szerencsére szélcsend 
lévén, nagyobb veszedelemtől nem kellett tartani, 
de a nagymennyiségű bútor száraz volta folytán 
a tiiz lokalizása nagy nehézségekbe ütközött, úgy 
hogy a lángnyelvek a szomszédos üliick Mór
féle portára is átcsaptak és itt két áruval tö
mött raktárt teljesen elhamvasztottak. A tűzoltóság 
I)r. Eperjesy Lajos és Horváth Sándor parancs
nokok vezetése alatt csakhamar a helyszínén ter
mett s emberfeletti munkával hozzálátott az oltás
hoz s másfél órai erős küzdelem után sikerült a 
tűz továbbterjedését meggátolni. Kitüntette magát 
ezúttal Orünhut József áll. el. iskolai tanító, a ki 
a szünidő alatt Budapesten volt tűzoltói tanfolya
mon s a kinek most nyílt alkalma e téren szer
zett tanulmányait gyakorlatilag érvényesíteni, még 
pedig teljes sikerrel. A parancsnokok s egyáltalá
ban a tűzoltó-egyesület minden egyes tagja önfel
áldozó munkát teljesített, a miért valóban nagy 
dicséretet érdemelnek. A szomszédos házak meg
mentése körül különösen Bertics János szerzett 
nagv érdemeket.

Állategészségügy. Sztára községben a 
ragavlos száj- es körömfájás fellépett, a ragálv 
anyag Ungmegyéből elhajtott marhákkal hurcolfa- 
tott he. Az óvintézkedések elrendeltettek s vész
kerületbe lett vonva Őrmező, Gödrös, lzhugya, Or
dasfalva. Nátafalva és Laborczfalva. A szomszédos 
gálszécsi és varannói járásban fellépett ragályos 
ragadós száj- és körömfájás miatt Bánócz és Vá
sárhely, azonkívül Rákócz, Márkcsemernye és Alsó- 
körtvélyes lett vészkerületbe vonva s igy most a 
járás területén levő 3 marharakodó lezáratott. A 
kisverbóczi ragadós száj és körömfájás miatt Nagy
mihály és Lasztomér van vészkerületbe vonva, mi

ben a maga szomorúságában sok, talán túlsá
gosan sok az őszinteség, tünékenynek, múló ter
mészetűnek tartanám s én is, mint mindenki az 
én helyzetemben, udvarias, de üres, hideg vi
gasztaló szavakat mondanék most magának. De 
tudja, hogy lehetőleg kerülni szoktam az ala
csony, hélköznapiás gondolkozást s ezért még- 
egyszer s ezúttal nagyon komolyan kérem, hogy 
keressen magának Margit néhány jó barátnőt, 
velük gyakran érintkezzék, hogy ne ölje meg 
a lelkét az egyedüllétnek fárasztó unalma és 
gyötrelme, keresse a jó, a nemes változatossá
got és vidámságot nyújtó szórakozásokat s én 
hiszem, hogy ez a mai aggasztó szomorúsága 
lassankinl el fog múlni. Mily különös is, hogv 
valaki ebben a fiatal életkorban már ennvire 
életunt.

A nő (csendesen, lemondóan): Köszönöm 
Zoltán, maga jó és becsületes barátom volt ed
dig is, tartsa meg a jobb véleményeit rólam ez- 

| után is. A tanácsait igyekezni fogok megtartani, 
| bár ezektől sem várok már sokat. Én a maga 
i emlékét becsületesen megfogom magamban tar

tani! .. . Isten vele ! (Felállóit s egy hosszú, me
leg, érző kézszoritással elbúcsúzott a barátjá
tól, aki hiába igyekezett még marasztalni őt. A 
férfi udvariasan kisérte a lépcsőig, s mikor visz- 
szament a szobájába, egy ideig elgondolkozva 
magában, csak ennyit mondott róla:

— Szegény nő! A l.crao »Elveszett bol
dogság.-árnak egy élő, igazi Annája, akit talán 
már sohasem lehet többé visszaadni az életnek!

N. Enyedy Barna.

vei a nevezett község városunkhoz 5 kilométernél 
közelebb fekszik. Vészkerületbe vont községből ha
sított körülír állat a határt el nem hagyhatja, mar
halevelek ki nem adatnak s ezen állatok összelát
ták s a marhalevél iktatók lezárattak.

Ebveszettség. Málczán egy veszett eb 
midőn a mezőkön barangolt. Szenth’ányi László 
nagybirtokos egyik béresének tehenét augusztus 
20-án megmarta. A tehénen a veszettség jelei mu
tatkoztak s miután az állatorvosi vizsgálat is meg
erősítette a veszettséget, a tehén kiirtása elrendel
tetett.

— Újítás a szivaroknál. Fontos újítás élet, 
beléptetését tervezi a m. kir. dohányjövedék. Az 
újítás abból állana, hogy a legolcsóbb szivarok ki
vételével minden szivart selyempapirosba burkolva 
hoznak forgalomba, a legolcsóbb szivarok végét 
pedig papirosból való kupakkal látják el. Egész
ségi szempontból nagy hordereje volna a reform 
életbeléptetésének, mert régi szokás, hogy egye
sek, amig egy szivart vásárolnak, húszat is végig
ropogtatnak. többé nem veszélyeztetné a dohány
zókat a tisztátlan kezek fogdosása után visszama
radt bacillusok általi fertőzéssel.

Ebzárlat. Egy előfordult veszettségi eset
ből kifolyólag a járási főszolgabírói hivatal által 
Nagymihály község területén lévő ebekre 40 napos 
ebzárlat rendeltetvén el. köteleztetnek Nagymihály 
község ebtartó lakosai, hogy ebeiket csakis száj
kosárral ellátt a, vagy pórázon vezetve bocsáthatják 
ki az utcára. Ezen intézkedés ellen vétők az 1888. 
évi VII. t. ez. értelmében a legérzékenyebben fog
nak büntettetlii. Nagymihály. 1907. szeptember 18.

Nagymihály község elöljárósága.
Milyen miniszterei vannak Ausztriának ? 

A hivatalos „Wiener Zeitung” mostanában közölte 
a bécsi cs. kir. Törvényszék azon hirdetményét, 
mely szerint Rezek Antal volt vasúti miniszter 
hülyeség miatt gondnokság alá helyeztetett.

Blum Bernát férfi-ruha készítő műhelyét 
a volt Gottlieb-féle házból az izr. templommal szem
ben lévő Guttman-féle házba helyezte át.

Nélkülözhetlen szükséglete ma már min
den müveit embernek az újságolvasás. A hosszú 
téli esték beköszöntése előtt szolgálatot vélünk hát 
tenni t. közönségünknek, ha figyelmét a legválto
zatosabb és legbővebb tartalmú napilapra hívjuk 
fii. Ez ma kétségtelenül a Pesti Hírlap, mely min
den tekintetben első helyen áll a napisajtó termé
kei között. Független és szókimondó újság, oly 
specialitásokkal és előnyökkel, melyek a legnagyobb 
kedvességet szerezték meg és biztosítják neki a 
magyar olvasóközönségnél. Specialitásai: az aktu
ális társadalmi kérdéseket élvezetesen tárgyaló Esti 
levelek, a szellemes Kis komédiák és egyéb hu
moros cikkek, a kedvenc olvasmányul szolgáló, köz
hasznú Szerkesztői üzenetek oly bőségben naponta, 
hogy az páratlan a sajtóban : az eredeti tárcákon 
felül minden nap egy külföldi Írótól való rajz vagy 
elbeszélés ; apró hirdetéseink rengeteg tömege egy
úttal azt igazolja, hogv legelőnyösebb a Pesti Hír
lapban hüdetni, mert ennek van legnagyobb ol
vasóközönsége. Előnyei : egy nagy képes naptár, 
melyet minden előfizető karácsonyi ajándékul kap 
s egy divatlap, melyet az előfizető mérsékelt áron 
rendelhet meg. Aki a Festi Hírlap nagy képes nap
tárát az 191)8. évre ingyen és bérmentve megkapni 
óhajtja, az már most fizessen elő. mert ez aján
dékra igényt csak azok tarthatnak, akik legalább 
negyedév óta megszakítás nélkül előfizetői a lap
nak. A Pesti Hírlap ára egy bora 2 kor. 49 fillér: 
negyedéire 7 korona; a Divat Sálon cimii nagy 
és díszes kiállítású divatlappal együtt negyed évre 
csak 9 korona. A Pesti Hírlap kiadóhivatala Bu
dapest, V., Váci-körut 78.

Bizony, bizony az a hőség 1 I la 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 agy hiszem, 
Imgv 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 
lö 2o gramm, l'ranck-kávé-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz, 5 percig jól fel
forralni. azután a főzetet állítsa felre 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 Itíis, friss marad.
Ha azután szomjas, akkor igyék ezen Franck- 

főzetböl egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog,



hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillanitv, ' 
marad. *

A „Pranck" tehát nemcsak a legjobb kau- 
potlek, mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, — hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

Művészi képes levelezo-lapok nagy választék 
bán kaphatok Landesman B. könyvkereskedeseben.

CSARNOK.

Otthon.
Vakációm napja, mért repülsz oly gyorsan ? 
Hiszen lásd, már itthon olyan régen voltam. 
Ne repülj ügy. mintha ezer szárnyad kelne. 
Mintha itt a földön öröm nem is lenne, 
Már nem is teremne . . .

Kedves piciny szobánk! Te sugárzó éden !... 
Verőfényes tavasz a csikorgó télben 
Nem borul rám itthon a bánatnak éje, 
Anyám szerelmének lobog itt a fénye, 
Biztató reménye . . .

Ha rám mosolyg anyám jósággal telt arca. 
Lecsöndesül lelkem zivataros harca. 
Elfeledek mindent, ami bántott, tépett... 
Gyógyírt rak a szívre, amely előbb vérzett. 
.1 te ölelésed.

Szegény vagyok én. de nincsa földnek fénye, 
Oh, hogy fölcserélném szegénységem érte. 
Hogyha édes anyám nem jöhetne vélem. 
Nem lehetne többé édes anyám nékem; 
í/gy kellene élnem.

A bünszülö kincsnél drágább nekem 
[százszor 

jóságos mosoly, amit ajkad rám szór: 
Addig vagyok boldog, amíg csókod hull rám. 
Áldjon meg az Isten, lelkem drága anyám, 
Én édes jó Anyám! V

Szerkesztői üzenetek.

Z. S. Budapest. A kivándorlásról irt cikkét 
nem közölhetjük több oknál fogva, főleg pedig azért 
nem. mivel ezen probléma a napi sajtóban már 
annyiszor tárgyaltatott, hogy szinte csömört kapott 
tőle minden olvasó. Ön pedig újat nem mond a 
cikkében.

Nem közölhető. Jönnek a színészek. (Vers.)

Feleié, .xurke.xtj: Dr. Kállai József.
KímíIóIiívh xIí milvo/.Htn - Lándai József. 

_ Hirdetések. 
Mathiász József szőlőkertjében minden nap 
—■■ — —— friss _________ 

csemegeszőlő 
—————- kapható.______________
Chasselas fajta kilója 50 fillér.
Muskotály „ .60
Téli csemege „ 60
Ugyanitt kapható kiváló fajtájn szedett alnta 
— = kilója 30 fillér. —

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

két üzlethelyiség 
kiadó- A helyiségek mindegy ike 1(1 iné- ! 
tér hosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt 
Novakovszky Lajos háztulajdonos.

lakik ugyanott.

Tankönyvek 

és tanszerek
= az 1907—1908. tanévre = 

úgy az elemi, mint a polgári 

iskola számára KAPHATÓK:

LflNDESMflN B.
könyvkereskedésében Nagymihályon.

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

megfelelő

Pék-üzletet
nyitottam, amelyben naponta friss sütemé- 

j nyék, különösen finom házi vajjal s kömény
maggal készített kifli, vajas zsemlye, úgy
szintén Grahant-kenyér stb. stb. kaphatók.

T. vevőim kívánságára a süteményeket 
házhoz is szállítom.

A nagyérdemű közönség szives pártfo
gását tisztelettel kéri

MARK0VITS KÁROLY 
cukrász és sütő.

Viszonte/árusitók kedvezményben részesülnek.

HORVÁTH IMRE
férfi- és nöi-czipész =

3ST O "LT XZE IIX _A_ I., 12T.

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály 
és vidéke nagyérdemű közönségét értesíteni, 
hugi Nagymihályon, Jókai utca II. 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 női-lábbeliket a 
legizlésesebb kivitelben készíthetek.

S/ives támogatást kér

HORVÁTH IMRE
czipész

Takarékpénztár minden családban.

.Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.*

A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
meg a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don osszegyűjthetök, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tókeje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

I. O. TŰZIFÁT
w* liáizlxoz; szállít

HERCZ JÓZSEF
Nagymihályon.

Uj Győry-féle

szeszfőzde.
A berettöi kertészetben alulírott elvállal min

dennemű gyinnol s kifőzését, borseprőt, úgyszintén 
a legromloitabb borokból, legyen az dohos, pené
szes, szóval a legértéktelenebb borokból príma 
COGNACGT főzök.

Kérem szükség esetén teljes bizalommal hoz
zám fordulni.

Lumniczer Károly 
urad, főkertész

Berettő. u. p. Banócz.

. Nagymihályon vagy Laborczszögön lakó 
jó házból való leány felvétetik „SPIRE“

■ varrógép-üzletében Nagymihályon. -----—
Ajánlatok Ungvárra küldendők „SPIRE 

UNGVÁR" címre.
Mozgó-ügynökök magas jutalék mellett 

kerestetnek.

Egy teljesen jó karban lévő, alig használt 
----------LAKOS-féle------------ 

acetylen gázfejlesztő 
—= készülék ——

I mely több láng táplálására gázt fejleszt és 
úgy magánlakásban, mint üzlethelyiségben 

robbanásmentesen "9V 
használható, jutányos áron eladó

Herczik Bélánál
Nagymihályon.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF ferfi-ezabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt poutosan eszközöltetnek



Meghívó.

A Nagymihályi Gazdasági 0ank r. t.
1907. évi október hó lOén, csütörtökön d. e. 10 órakor

az intézet hivatalos helyiségében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívom.

TÁRGYSOROZAT:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóiság javaslata a részvénytőke felemelése 

tárgyában.
Nagymihály, 1907. szeptember hó 16-án.

Az igazgatóság nevében :

Dr. GLUKSAMU
elnök.

BLUM BERNÁT
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ •••••••

NAÜYMIHALY. KOSSUTH LAJOS-UTCA 44. SZ.
Az izr. templommal szemben.

...................Valódi angol.................  

gyapjúszövetek 
. . . . nagy választékban..............

Készít: magyar, francia, angol és 
német divat szerint

úri- és gyermek-ruhákat, 
úgyszintén papi, katonai és libéria 
munkákat, lovagló-nadrágokat stb. 
.. a legjutányosabb árak mellett .. 
3V Megrendelések a legrövidebb 
idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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HASCHEK és RÓZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR

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

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

kőfaragó-üzletet 
ZZZZ és sirkö-raktárt 
alapítottunk. — Baktáron 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 kuhomlokzatok. lépcsők, 
sin. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK es ROZSA.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Btido pest, Vóozl«körut 03,

Utal a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

lóhere - cséplők.
és aratógépek.

Locomobil és gőzcséplőgépek,
•zalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, 
Usztirtrrosták, konkolyozók, kaszáló-

szénagyüjtők, boronák, sorvetögépek, Plánét jr.
kapálók, szecskavAgók, répavágök, kukorlcze-

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

egyéb gazdasági gépek.

□

1

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

s*1
1|
i

A gyászosét mrgt ölt én tő
vel, a hozzátartozók bármi 
r t'ílon tett értesítő ere, vi
dékre is ,t lehető legrövi
debb idő alatt az intézel 
llirglmoll a tiszteletet te- 
eniii a reiHiehiivny átvé
tele vegeit és gondoskodik 
ai i:ai. pontos kivitelen !.

i

t ith opoi sol, ! /i llői l.iztlrc feljebb, éiezkoporxóbiit mieeiiii l. el. itek < fettől feljebb. nu<! iiiiale 
----------------------------------------•UH ™ nitUtlHÚtlbmi fitt ól egem Altit frtig. ------

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat- elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gvászszal. rendelkezik oszlopos 
gvas/koisnal, kos/ot ti-k..<-iva e- -ajat testőrökkel, szóval minden a temetéshez szítkségelíelö kellékekkel. A legcsekélyebb 
------------------------------------ - rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittalik.------------- —

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
= Siirgönvczim: Temétkezési Vállalat =====

Myom. Laiidu.uian B. köny vnyonulájab.u.


