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POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.
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Kossuth Lajos-utczs 34. szám 

ELŐFIZETÉSI DÍJ Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor negyed évre 2 kor.
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Kéziratok nem adatnak vissza.
Hórmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronklnt 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az •láfiaatósak, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők : 
Landetm&n B. könyvnyomdája.

Megkisértés.
Maga a világ Megváltója sem kerül

hette el, hogy az ördög meg ne kisértse. 
Azonban szörnyű kudarcot vallott.

Becsben is nagyon kifogyhattak már 
az eszmékből, hogy arra határozták el ma
gukat, hogy meg fogják kisérteni a füg
getlenségi párt megkísérlését. Sajnos, hogy 
a kisértőt magyar személyében találták 
meg s még sajnosabb, hogy az a magyar 
ember vállalkozott erre az ördögi szerepre. 
A kisértés nem sikerült s a kísérlet ször
nyű kudarcot vallott.

A bécsi körök elmélkedhetnek rajta. 
Ha pedig megint kudarcot akarnak val
lani, ám tessék, kísérletezzenek csak to
vább.

A magyar nemzet világosan lát s nem 
fog felülni többé semmi kísérletezésnek.

A nemzet vezéreit nem a hatalomvágy 
vezérli. Nem a bársony székekért harcol
nak, hanem jogokért és eszmékért. Neme
sen lángoló lelkűk előtt a nemzet boldog
sága lebeg s a független magyar nemzeti 
állam kiépítése a nagy cél, melyet maguk 
elé tűztek.

1 fiába akarnak csahdákat állítani, a 
nemzet vezérei észrevették már azokat, nem 
mennek bele.

A nemzetnek a gazdasági független
ség kell, hogy többé ne vezethessenek ben
nünket pórázon. Kiábrándult a nemzet ma

T A R C Z A.
Keresztutnál.

Hat óra volt délután. Szemben a zárdában 
megkondult a harang. Zúgott, recsegett, csilingelt 
aztán elnémult. Tompa fény szűrődött be a szo
bába és a falakon itt-ott fantasztikus árnyak buk
kantak elő.

Esteledett. Künt az előszoba ajtón csenget
tek. Egy pár percig suttogás, mozgás, beszélge
tés neszét lehetett hallani aztán becsapódott az 
ajtó és ismét csend borult a szobára.

Erzsi benn a kis hónapos szobájában hall
gatta az egész dolgot. Nem igen érdeklődött 
utána. Tudta, hogy nem tartozik rá hát miért is 
törődjön vele ? Folytatta az Írást, de szemeit na
gyon megkellett erőltetnie, hogy lásson. Valami 
francia novellát fordított. Egy ismert nevű iró 
adta oda neki, ki avval ámította a világot és ön
magát, hogy perfekt francia, de úgy lát szik nagyon 
is rászorult a kis Erzsi francia tudományára, mert 
neki adott minden fordítani valót. 

már abból a politikából, mely évtizedeken 
keresztül nem táplálkozott egyébbel, mint 
a folytonos lemondásokból, az elvek szeg- 
reakasztásából.

Azt hittek, hogy már nincs is gerin
cünk, mert a régi politika vezérei annyit 
hajlongtak a hatalom előtt, hogy a ma
gyart kiegyenesedve már el sem tudták 
képzelni.

Szokatlan dolog az Bécsben, hogy a 
magyar nemzet most nem akar meghajolni.

Pedig úgy van! S a gyors egymás
utánban bekövetkező baklövések egyre job
ban felnyitják a nemzet szemét s a nem
zet minden baklövés után jobban és job
ban megerősödik, mert mindjobban és job
ban látja ezt a játékot, amelyet vele űznek.

Az a nagy büszkén kimondott soha 
szó, mely Klopiban elhangzott, életre kel
tette a nemzeti dacot, is. És ez a dac sze
mébe tud nézni még a szenvedéseknek is, 
mert tudja, hogy el fog következni az az 
idő, midőn újra a nemzet áldozatkészsé
gére fognak appellálni, mint akkor, midőn 
az európai nagy viharok magát a magas 
trónt ingatták meg, melyen egy nagy szép
ségű királyné remegett talpig gyászba öl
tözve.

Életünket és vérünket! kiáltotta akkor 
a lovagias magyar nemzet és lelkesedése 
csodákat miveit, mely megsokszorozta a 
trón fényét is. És eljön az az idő, midőn

Erzsi annyira elmerült Írásába, hogy nem 
hallotta az ajtót nyitni, csak a hangot hallotta, 
amint a sötét ajtó keretében megszólalt :

— A kisasszony levelet kapott . . .
Erzsi ijedten kapta fel fejét. Ö levelet kapott. 

Éppen 5 éve, hogy nem kapott levelet. Ugyan 
ki gondol rá ily hirtelen a szegény kis árvára, 
aki minden szeretet, minden gondoskodás nélkül 
volt kitaszítva a nagy világba.

A szurtos kis cselédlány felgyújtotta a pet
róleumlámpát és Erzsi ideges lázassággal kezdte 
feltörni a levelet. A következő percben azonban 
meghátrált. A levélben ismerős vonásokat kezdett 
felfedezni, melyek olyan érzést keltettek benne, 
mintha egy régi-régi meséskönyvét nyitott volna 
fel, mely mostanáig a levendula illatú ládafené
ken volt elrejtve.

Egész uj világ tárult eléje. A múlt, az ö ked
ves mindennapi, de azért kedves múltja. Azok a 
félszeg szerelmi idillek, azok a nevetségesen gye
rekes, de azért bájos leányszerelmek. Azok a lo
pott csókok, melyek ott csattantak el a sötét kis 
kamrában vagy az ajtó mögött reszketve titokban 
gyönyörűséggel. 

a pozsonyi történelmi nagy pillanatok meg 
fognak ismétlődni és a jogaiban kielégített 
magyar nemzet újra meg fogja ismételni 
e nagy történelmi pillanatoknak magával 
ragadó melegségét.

De ennek előfeltételei vannak, ame
lyeknek útja nem a kisértés, hanem a köl
csönös megértés. Egy erős és gazdasági
lag független Magyarország az, mely az 
összetákolt Ausztria züllését meg fogja 
akadályozni s mely egyensúlyban bírja tar
tani a germán és szláv aspirátiókat.

Erős Magyarországot pedig ma már 
csak a függetlenségi politika istápolásávd 
lehet elérni és állandósítani. Ezt pedig nem 
egyeseknek ígérgetett konc adásával, ha
nem a nemzet vágyainak teljesítésével lehet 
elérni. A függetlenségi pártnak nem a ha
talom a szent, hanem a nemzet jogai, me
lyektől nem fog eltérni s melyeket múló 
hatalomért nem fog feláldozni, nem fog 
elárulni soha, de soha! . .

Hiába jönnek a kisértők, kudarcot, 
szégyenletes nagy kudarcot fognak vallani 
a függetlenségi párt önzetlenségén és erős
ségén.

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-

Mennyit beszélt ez a kis levél. Mennyi min
denről tudott, ami ott történt a kis hárfa tanyán, 
künn messze a zsibongó várostól Beszélte, hogy 
a nővérek mind férjhez mentek, a fivérek mind 
megházasodtak, a birtok már ismét gazdát vál
toztat, a harsakat kivágták az udvarból, a virá
gos kertet kiirtották és helyébe teniszpályát csinál
tak. Az erdő, az a susogó, méla, zöldlevelii erdő 
olyan ritka már, úgy elváltozott azóta minden, 
hogy az öreg nagyasszony, az Erzsi anyja beletc- 
mette magát bánatával, szerencsétlenségével együtt 
a Tisza fodros hullámaiba.

Erzsi mereven nézett a levélbe, de még most 
sem olvasta, csak nézte, mintha gyermekkorát 
látná maga előtt.

E levélben embereket látott, akik beszéltek, 
mozogtak, jártak. És látott egy embert, akit gyer
mekszívvel őrülten szeretett. Ennek adta oda min
den gondolatát, minden ábrándját.

Ezé volt élete, álma, boldogsága.
Atyjának halálos ágyán volt az eljegyzésük.
Utolsó mosolya az övék volt. Az ő akarata 

volt, hogy egymásé legyenek.
Akkor nagyon örült neki. Hiszen egyetlen
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hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

Színház.

Ha nem csalódunk, úgy Palásthy < társu- 
lata megvannak elégedve a közönség pártfogásá
val. A tervezett 12 előadást az igazgató még hat 
előadással megtoldotta és a bérlők száma is elég 
szép, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a 
rekkenö hőség igen sokat visszatart a színházba 
járástól.

Csütörtökön, június hó 17-én bemutató elő
adás. A szépszámú közönség bizony többet várt 
a nagy reklámmal bevonult „Király“-tói. Három 
és még hozzá francia szerző, kikhez slagel ül mint 
fordító a mi Molnár Ferencünk is csatlakozik, ta
lán elmésebb, szellemesebb darabot Írhatott volna. 
Palásthy Saudor a király szerepét művészileg ját
szotta, nyugodt, fenségteljes beszédmodórával im
ponált Magas (Bourdier) mulatságos alak volt és 
a közönség sokat nevetett mókáin. Szalóki Dezső 
(Blond detektív), ki egy bolondos borbély szere
pében állandó derültséget keltett, kitünően állotta 
meg helyét. Beleznay Maigit (Marthal aranyos egy 
teremtés volt, ki minden báját és kedves ügyet
lenségét vitte színpadra. Jól látszott Harmatit Eu
génia és M. Fekete Rózsi is.

Pénteken június 18-án zóna előadásban „Ripp 
van Winkle" ment. A bájos zenéjü operettet több
ször látta már a közönség, de mindamellett szép 
ház előtt folyt le az előadás es a szereplők sok 
tapsot arattak.

Szombaton junius 19-én itt először a „Dol
lárkirálynő" Fali Leó világhírű operetteje ment 
zsúfolt ház előtt. Élvezettel hallgattuk végig a szép 
darabot és kifogástalan előadást. Pozsonyi Lenke, 
Várady Márton az est fénypontjai voltak és a kö
zönség megérdemelt tapsban részesítette okét Ago- 
tav (Dick) és Szalóki (Tomi hálás szerepükben ver
senyre keltek egymással és a közönséget állandó 
derültségben tartották Beleznay Margit < ligája 
egyike volt eddigi legjobb alakításainak Szerepet 
és énekszámait igazi temperamentummal adta elő 
A többi szereplők is kifog.Htalanul játszottak A 
zenekar gonddal és művészettel tárult hozza az 
est sikeréhez.

Vasárnap junius 20-án „Erdészleány" Bucit- 
binder Bernát 3 felvonásos operettéje került színre. 
A darab szép sikert aratott és Fábory Frida cím
szerepében elsőrangú alakítást nyújtott Úgy ö, 
mint Beleznay Margit remekeltek énekükkel es az 
utóbbi különösen táncával. Pozsonyi Lenke sym- 
patikus játéka a maga teljességében ragyogott 
Várady érces hangjával most is remekelt Magas 
(II. József) elegáns jelenség volt, A többi szerep

boldog álmát látta teljesülni. De ma már ? Haj, 
sok év múlt el azóta. Nagy idő ö hosszú, küz
delmes esztendő. Hogy kihűlt azóta az ő nagy 
szerelme ; hová lettek a szép színes légvárak ? 
Letiporta őket és azon haladt végig az elet ut
ján. Megpáncélozta szivét az elet küzdelme, az 
ezrek, milliók jelszava „Kenyeret, kenyeret !“

Mikor otthonról idekerült a nagy, zsibongó 
városba, nem hökkent vissza a tövises görön
gyös úttól, melyen neki egyedül, minden támasz, 
segítség nélkül kell haladnia. Tudta, hogy a kö
telessége, ez az élet a halála, ezt keresztül kell 
vinni. Amit tesz, azt mindent magának cselekszi, 
az ő haszna, az ő jutalma, az ő babérja lesz . . .

Tanult. Megfeszített szorgalommal tanult. 
Beiratkozott rendkívüli tanulónak a negyedik gim
náziumba és ő év múlva szerencsésen letette az 
érettségit. Es most húsz éves korában ott állott 
a keresztutnál.

Egyik kezében jelesen letett bizonyítványát 
tartotta, a másik kezében pedig — vőlegényének 
levelét . .

Erzsi az első percben határozott. Tudta, hogy 
a jegygyűrűt küldi vissza es beiratkozik az egye
temre de . de mégis, valami eddig ismeretlen 
izt érzett a torkában, mintha vágyna valami után. 
Ridegnek, kihaltnak találta a szobát, a napjait, az 

lők is megállották helyüket. A zenekar kitünően 
működött, a kiállítás is stilszerü volt.

Hétfőn junius hó 21-én a „Bíboros" ment, 
Louis Napóleon l’arker négy felvonásos színmüve, 
mely a Nemzeti Színházban állandóan műsoron 
van. Telt ház előtt játszották a szereplők és úgy 
latszik, közönségünk szívesebben nézi meg a drá
mákat, mint az állandóan műsoron levő operet
teket. A címszerepet Bátosy Endre adta sok elis
merésre méltó igyekezettel. Harmatit Eugénia ez
úttal is ragyogtatta művészetét. Várady Márton 
rokonszenves alakítást nyújtott. Bájos és kedves 
volt mint mindig M. Fekete Rózsi. A többi sze
replők mind megállották helyüket.

Kedden junius hó 22-én ismét az „Erdész
leány" került színre. Az előadás sokkal jobb volt, 
mint a bemutatás alkalmával.

Szerdán junius hó 23-án Tábory Frida ju
talomjátékául a „Baba" ment. Az eddigi előadá
sok legkitűnőbbje Tábory Frida a címszerepben 
igazolta, hogy vérbeli primadonna. Toilettjei me
sések voltak, énekével és táncával zajos sikert ara
tott. Kedvesen es diseréten játszott Beleznay Mar
git. Kitűntek meg Várady, Ágotay és Szilágyi Er
zsi A kórus mesteri összhanggal superált, dicséret 
illeti ezért Pados karmestert. A rendezés és díszí
tés kifogástalan volt.

Csütörtökön f. hó 24-én León Viktor világ
hírű operettéje a „Koldusgróf" került szilire. Erről 
a jövő számban. K.

VEGYES HÍREK
Kitüntetés. A nemzetközi tejgazdasági 

kiállítás bíráló bizottsága Gerber Ulrich sajtgyáros 
elnöklete alatt tartott záróülésen Jöggi József 
nagymibályi sajtgyárost kitűnő készítményeiért az 
ezüstérem díszoklevelével tüntette ki. A bizottság 
Gerber Ulrich gyárost versenyen kívül országszerte 
ismert elsőrendű gyártmányaiért szintén nagy ki
tüntetésijén részesítette.

A laborezparti áruház lebontása. A tűz 
áltál részben elpusztított laborezparti áruházát a 
város lebontatta és mar a napokban fognak az 
uj és nagyobb szabású árucsarnok építéséhez, bő
utcánk egy látványosságát fogja képezni az uj 
áruház.

Kisiklott vonat. I hó 23-án kevésbhé 
múlt, hogy végzetes kimenetelű vasúti szerencsét
lenség nem történt Koskóczon. A Budapestről 
Mezőlaborc felé induló 1604. számú személyvonat 
két kocsija, a mint Koskócz állomásáról kirobo
gott. a pályatesten felborult es erősen megrongá
lódott. Emberéletben kár nem esett, csak a kalauz 
sérült meg jelentéktelenül. A pályatest helyreállítá
sáig a közlekedés átszállással történt.

életét. Mintha örökös ködben, szürke örömtelen 
napokban élne. Hiányzik életéből a napfény, a 
melegség, az ujongó, kitörő örömmámor — az 
igazi élet . .

Erzsi megrázkódott. Hiszen vannak neki bol
dog percei is. Hát mikor a bizottság előtt átnyúj
tották neki a brillians gyűrűt, mint legjobb tanu
lónak az iskolában.

Hiszen ennél boldogabb perc nem kell. A 
szerelem, mámor szétfoszlanak, eltűnnek, csak a 
dicsőség, a babér marad meg, mely állandó me
legséggel, boldogsággal tölti el.

Erzsi előkereste jegygyűrűjét egyik avult ska
tulya mélyéből, aztán megírta a szép lemondó, 
bánatos, de határozott hangú levelet. Borítékba 
tette mindkettőt és mindjárt elküldte.

Mikor az ajtó becsapódott a cselédleány mö
gött. ki a levelet vitte el, Erzsi úgy érezte, 
mintha az utolsó napsugár búcsúzna sápadt, mo
solygó fényével életéből.

Sokáig ült az asztalnál lesütött szemekkel, 
aztán hirtelen felnézett. Előtte a lámpa égett, kor
mos. talán sohsem tisztított üvegjével, a szom
szédban egy ócska zongorán játszani kezdték, 
hogy „Lehullott a rezgő nyárfa. . ."

Erzsi vállat vont és folytatta a francia no
vella Írását ... S. M

— A bíróság köréből. Bereznay János kir. 
járásbiró julius hó 1-én kezdi meg hat hétre ter
jedő szabadság idejét. Távolléte alatt üarbinszky 
Sándor kir. jarasbiró veszi át a bíróság vezetését.

Nyári táncmulatság. A nagyntihályi já
rás jegyzői egyesülete Málczán a fürdőhelyiségben 
1909. július hó 4-én alaptőkéjének gyarapítására 
nyári táncmulatságot rendez, melynek kezdete d. 
u. 5 órakor lesz. A tánczestély iránt az egész 
járásban nagy az érdeklődés és a siker már előre 
biztosítva van.

— Évzáró vizsgálatok. A helybeli polgári 
iskolában az évzáró vizsgálatok f. hó 16. 17. és 
18-án Kolumbán Sándor kir. s. tanfelügyelő elnök
lete alatt tartattak meg. A tanulmányi eredmény 
úgy a fin-, mint a leányiskolában nagyon szép 
volt. Különösen kiemelendő a leányiskola, amely 
már az első évben teljesen feldolgozta a maga tan 
anyagát s a legnagyobb életrevalóságáról tett bi
zonyságot. A vizsgák napjain rajz- és kézimunka 
kiállítás volt. Amit ezen a téren értek el a tanu
lok. az elsőrendű eredménynek minősítendő. A 
tanulók munkáinak kiállítása mellett Gremspergei 
Ernő az intézet müvészrajztanára is rendezett a 
saját képeiből rajzkiállitást. A művészi kivitelű ké
pek valóságos fővárosi tárlat benyomását keltet
ték a szemlélőkre s több képét meg is vették. 
Összegezve az egész eredményt, teljes elismerés £ 
dicséret illeti a polgári iskola tanártestületét azért 
a nagy buzgalomért s munkásságért, amit az egész 
évben kifejtett.

A nagymibályi állami elemi népiskolában az 
évzáró vizsgálatok junius hó 19. 21. 22. és‘23-án 
tartattak meg. Az egyes osztályok vizsgáin a gond
nokság tagjai elnököltek. A tanulók minden osz
tályban szép, szabatos feleletet adtak. Mindenütt 
meglátszott a tanulókkal való foglalkozás eredmé
nye s a nevelői munkásságnak példás gyakorlása. 
A felsőbb osztályokban rajz- és munkakiállitás is 
volt, ami szintén iparkodó munkáról tett bizony
ságot. Az évzáró ünnepély junius 29-én lesz.

Eljegyzés. Guttmann Annin budapesti 
lakos f. hó 20-án eljegyezte Lieblich Irtnuska kis
asszonyt, Lieblich Márk kereskedő leányát Nagy- 
mihályon.

Szünidei tanfolyam. A helybeli polgári 
fiú iskolában julius 1-én egy a két nyári hónapra 
terjedő szünidei tanfolyam veszi kezdetét. A tan- 
folyamot Dévényi Jenő oki. gimn. tanár vezeti. 
Ezen tanfolyamon i észtvehetnek 1. azok, akik a 
lefolyt iskolai évben a mennyiségtanból gyenge 
eredményt mutattak föl. 2. azok, akik latin nyelv
ismeretüket bővíteni kívánják. 3. akiknek augusz
tus \égén akár helyben, akár pedig vidéken egy 
más tanintézetnél (gimn. polg. isk. keresk. iskola) 
kell javító vagy pedig pótló vizsgálatot tenniük. 
Tandíj azok részére, akik csupán egy tantárgygyal 
kívánnak foglalkozni havonta 5 korona. Két vagy 
több tantárgy és a javító valamint pótló vizsgá
latokra való előkészítés dija havi 10 korona. Ugyan
csak részt vehetnek a tanfolyamon azok is, akik 
szeptember hó folyamán az elemi iskola V. és VI. 
osztályából a polgári iskola magasabb osztályaiba 
óhajtanak átlépni és különbözeti vizsgálatot kell 
tenniük. Jelentkezés naponta a helybeli polgári 
iskola tanári szobájában d. e. 11 — 12-ig vagy pe
dig d. u. 3—4-ig. '

Segédjegyzői választás. A málezai kör 
ben e hó 22-én választották meg egyhangúlag 
Widder Samu okleveles jegyzőt segédjegyzövé.

Véres verekedés. Vasárnap d. u. topolyáni, 
megyói és szetelmesi legények a Kossuth Lajos- 
utcában csinos verekedést rendezlek. Késekkel, kö
vekkel és botokkal vívták meg a harcot és miko
rára a rendőrség és csendőrség a helyszínére ért 
a verekedők úgyszólván valamennyien már súlyos 
serüléseket szenvedtek. Legrosszabbul járt Fcdor 
Pál szerelmes! uradalmi cseléd, akit agyba-főbe 
szúrtak késekkel A szerencsétlen embert eszmé
letlen állapotban vittek a kórházba, a hol most 
mint nagybeteget ápolják. A bíróság a verekedők 
ellen megindította a bűnvádi eljárást.

Megérkeztek
• a valódi •
AMERIKAI PANAMA-kalapok úgyszintén eredeti francia szalniakalapok 

HÁNDLER MIKSA divatáru-üzletébe. 
Nagy választék ! Pontos kiszolgálásJutányos árak !



10A telefon hálózat elkészítését a keres
kedelemügyi miniszter végre elrendelte. A háztu
lajdonosok közül azok, a kiknek épületén kapcso
lási munkálatok lesznek végezve, már értesítést 
nyertek, hogy a munkálatok a jövő hó folyamán 
kezdetüket veszik. Ezúttal felhívjuk az érdekeltek 
figyelmét arra, miszerint hassanak oda, hogy 
miként a vármegye területén a többi varosok, mi 
is 120 korona évi átalány összegért a vármegye 
összes városaival beszélhessünk. A városi telefon 
összeköttetésnek vajmi kevés az értelme és absur- 
dum is, hogy Varannó, Gálszécs és Töketerebes 
előnyösebb helyzetben lenne mint Nagymihály, 
holott a nevezett három helyen az előfizetők szá
ma a miénknek még a felét sem teszi ki.

— Tolvaj zenészek. E héten kolduló ze
nészek jártak városunkban és úgyszólván minden 
lakásban tisztelegtek. Több helyen kisebb-nagyobb 
lopásokat követtek el. a melyeknek a rendőrség 
csakhamar nyomára jött. A tetteseket előzetes le
tartóztatásba helyezték.

Felülflzetés. A polgári iskola szobránci 
hangversenyén felülfizettek : Czibur Bertalan 10 
kor., Hönsch Dezső 3 kor. és Schvarcz N. (Ung
vári 2 kor. Fogadják az igazgatóság hálás kö
szönetét.

Az utborkolás, miként említettük, julius 
hó első napjaiban kezdődik. A Laborcz hídja 
mellett kezdik a munkát és a Kazinczy és Malom
utcai részek lesznek első sorban elkészítve. Ez. is 
helytelen beosztás, mert a Kossuth Lajos-utcza 
burkolása sürgősebb, mint a többi utczáké, igy 
pedig arra ez évben nem kerül már a sor.

— Tánctanitás. Keszler Mór tánctanitó, kit 
közönségünk jól ismer, városunkba érkezett és 6 
hétre terjedő tánciskoláját f. évi julius hó 1-én az 
„Aranybika" szálló dísztermében megnyitja. Ajánl
juk őt a t. szülők figyelmébe.

Egyéves önkéntességre jogosító vizs
gálatra és bármiféle magánvizsgálatra (felnőtteket 
is) előkészít alulirott, aki sok évig gimnáziumi ta
nár és egy katonai előkészitő tanfolyam igazgatója 
volt. Ugyanő Kassára iskolába jövő tanulókat tel
jes ellátásra felvállal. Kristóf János Kassán, Tégla
utca 6. szám.

A könnyen oldódó szappan a ruhát 
gyoisan tisztítja s a piszkot eltávolítja, a nélkül 
azonban, kogy a fehérnemű fonalzatát megtá
madná. Ellenben a nehezen oldódó szappannal 
való dörzsölés a fehérneműnek ártalmas. Minden 
takarékos háziasszony tehát a könnyen oldódó 
„Szarvas“-jegyű ,Schicht“-szappant, fogja más 
szappannal szemben előnyben részesíteni. Tiszta
ságáért 25.000 koronává! szavatolunk.

A Haltenberger-féle kassai ruhafestő. 
veg}i tisztitó és gőzmosógyár vegyi-tisztitó osz
tálya a múlt évben olykép alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jutáuyosabban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen a 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános, hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztittatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára. Felvilágosítás 
nyerhető Rosenberg Hermán üzletében Nagymi- 
hályon.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RETHY“ figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz es a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTI IV" név.

Köhögés nem betegség. Gyakran hal
lani ezen megjegyzést. De mily karos tévedés. 
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s mégis 
megöregednek. De mily gyakran támadnak a kö
högés elhanyagolása folytan súlyos betegségek, ne
vezetesen tüdőbetegM’g, hololt kellő időben annak i 
keletkezése és terjesztése meggátolható. A köhö
gés tehát soha sem hanyagolandó el, hanem ve
gyük azonnal az ismert „Sirolin-Roche" hatásos 
szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de az 
étvágyat is előmozdítja és a testerőt fokozza. Kap
ható gyógyszertárakban.

koronát takarít meg mindenki, aki öl
töméit REICI1 ADOLF férfi-szabónál

Nagymihályoii készítteti. Mertek után legnagyobb 
választék hazai es külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divaté szabás.

Felelős szerkesztő : Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
Van szerencséin a jó kenyerei kedvelő 

és fogyasztó n. é. közönség szives tudo
mására adni, hogy itt Nagymihályon, a 
Kossuth Lajos-utcza 12. szám alatt 36 év 
óta fennálló sütödémet

a hírneves Gémes-féle

HÁZI KENYÉR 
sütödével újonnan herendezve megnagyob
bítottam, hol is naponta többször frissen 
sült és alföldi női személyzettel házilag tisz
tán kezelt legizletesebb házi kenyér lesz 
kapható.

Szives pártfogást kér mély tisztelettel

LICHTMANN HERMÁN.

A mosás tikár a táncz,
Fáradságba nem kerül,
Schicht szappant ha használsz, 
Meg szívod is örül.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
Bajátszerü előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
kiválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt ! 
Megtakarít fáradságot és Ve.szódséget 
kíméli ennélfogva az egé>zséget * 
Megtakarít pénzt, időt és nnink.it! 
Tisztasága 30.000 koronák al 

szavatokat ik.
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glück mór Nagymihály
ajánlja az

EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR 
zöld, chainois, majolika stb. szinü csiszoll 

CSERÉPKÁLYHÁIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kálvluiit es takaréktiizhelveit. 
mellek ez iparágban első helyei foglalnak el és számos kitünte 
----- — lesben részesülnek. ----

Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztosittatik. 
ligész épületek kályhaberendezését tetemes árengedmenynyel vállalom el 

-- .. A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott álliloi végzik = 
M i ntnl.ii I pluili inkirtritminin inti/lil.intlntíil.-. 

---------- Beocsini Román és Portland cément nagy raktára. ——

tiszta fehér, barna,

^7nhránr79yó9yfürdö 
oz-uui ai ib£Ungmegyében 
Tllaubersós. hideg kénes sós víz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja.
I iirdóideii) május hó 15-tól szeptember 15-ig 

Hóidéin május 15-tól junius 15-ig Utóidény . augusz
tus |<>-tol szeptember 15-ig 30 százalék árengedmény
nyel a lakásoknál.

Ezen a inuga nemében páratlan gyógyvíz, mint 
iv. gy 'gyne .1 biztos negál yt nyűit gyomor- és bélbajok 
nál és hII.hm |..tneá-okinl, makacs szekrukmléavknél 
enylien, o|<|. lag hat. inájbajoknal oyehotnok és epekő- 
vvkro oídólag hit. Vértódulá-oknal */.ód ifiének, hűdének, 
gutailtési rohamoknál vérlevou.’dag. félsz ivólag hat, csuk 
ks kii-zvénves báie álmáknál •• kor okozta erjedés: ter
mékekre. lerakódásokra az iaflletekben azok oldására 
« kikii-zoböléséie hat. Kítvér-eg. -zivelh.na*oda« ellen 
■ ukorliotegségeknél. vesebajóknál úgy a cukor- én fe- 
hérjekiválá't gyorsan * kedvezne n befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, 
izületi .■> csontbántalmakat, csont*-/út kedvezően osz
latja. ttörvélykóros daganatok, fekélyek e'len, méh é» 
méh koz. ttí i/./adinányok, haaliártya-izzadiuányok fel- 
-zivódásat elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idült bőr- 
i etugségvk ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás: a' Alföldről és Pest felől jövők - 
uak Ungvar. -i felvi-lt-k >•- illetve Kassa felől jövőknek 
Nagymihály, < lo nnan kényelmes bérkocs'kon 1 */4 ra 
alatt elérhető. Vadászterület magas vadakra

A víz otthon i sikerrel használható. Ara 1 nagy 
láda lo üveggel 20 korona, kis láda 2<> üveggel II kor. 
A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : „SzobránCZ 
gyógyfürdő igazgatosaganak Szobráncz gyógyfürdő' 
< zim/.eiidők Posta • ' tavirdaállomás helyben. A fürdő 
igazgató-orvosa Dr. Russay Gábor Lajo?

A fürdőigazgatóság.

A nyári napok beálltává! a „CSILLAG-ban 
- naponként kitűnő minőségű ——— 

KŐBÁNYÁI 
és PILSENI „Ó S EO R R Á S“-SÖ R
keríti tsapolasra. ízletes villásreggell.
Ugyanott hetenként péntek este és szombat 

délután Miklós Jancsi hangversenyez.

Takarékpénztár minden családban.

Takarekmtssagra az embert mar gyermekkorá
ban szoktatni illetve nevelni kell."
A takarékosság előmozdítása céljából

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
meg .i legkisebb összegek is otthon könnvü mó
don összeg) üjthetők. hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank

részvénytársaság.
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ATSCHEK LAJOS
BUDAPEST, amdrássy-út33.

il Szolánka János
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza.

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidékén, mindennemű epületek es temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

Van szerencséin a n. é. közönség szives tudomására adni, 
hogy KARDOS LAJOS

kocsigyártó- és kárpitos- 
.....-:= műhelyét

átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be. 
Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 

teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

i Elvállalok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

Főtörekvésem leend, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogasát jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok

Szolánka János
kocsigyártó és kárpitos.

KOVALD PÉTER és FIA
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó es gőzmosógyár 

--------------------- BUDAPEST., Szövetség-utea 37. szám. ---------------------  

megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város- ; 
bán képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy • 
czégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

FREIREICH T. Nagymihályban
vette at a képvisel* te: a g\ar rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök. díszítő . - bútorszövetek függönyök, kézimunkák, szőnyegek, 

csipke- es végáruk, szőrmék stbiek vegy tisztítását és festését.
Úgyszintén ágytollak tisztítását és iehérnemüek mosását is. "TK3

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor mél
tányos arairól, szives jóindulatába es figyelmébe ajánlja a képviseletet es számos meg
bízatást kér a

Kováid Péter és Fia cég. £
10—15

Edelstein és Társa
• • • • FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű 7

polgári, katonai és papi 
= RUHÁK == 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb.

■V* Megrendelések a legrövidebb 
V idő alatt pontosan eszközöltetnek,

Szabadalm Bohn-fele ter
mészetei vörös fedelcserép.

fjohn zsombolyai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép, •••••••• 
• ••••••••• legolcsóbb árak melett.
[Tessék árjegyzéket kérni.|—■■———| Képviselők kerestetnek.

B 0 H N téglagyár Zsombolya.

**

Építők és építtetőknek 
saját érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony- 
kerites es kavicsrosta szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, mely

ivei díjtalanul szolgai

GURSZKY JÓZSEF 
fém- ee vasmuveshez. műszaki iroda és műhely : 
KASSA. Ferenc József tér 14. sz. Telefon sz. 347 
\áros«»k. közegek gazdasagok, hazak sth. \ ,11111, 
csatornázás és központi fűtés lerw/vsi es kivite
lezési vállalat. Külön os/táh ni ndennemü sodróin 

vaskerítés es kavicstosta készítésén 1 20

----- Csakis saját termésű —

vinnai boraimat
Asztali bor literenként 35 kr.
Vörös bor . 45 kr.
Muskotály 50 kr.
Asszú „ 1 írt 50 kr
.*r 50 litere* felül árengedmény.

—52 WIDDER BÉLA.

Nyumatett Landesman B. könyvnyomdájában

Szultán- forrás
Nagyon kellemes, tiszta izü. természetes szénsav
ban gazdag, bor dús Lithion-tartalmu ásványvíz, 
----------- nincsen kellemetlen mellékize. -----------  

£<j.’ Gyógyító és üdítő ital.
Dús Lithioti tartalma következtében sikerrel alkal
mazható vese-, hugykő- és hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csúzos bántalmak- 
nal : továbbá a légző- és emésztő szervek hurutos 

bajainak gyógyítására.
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.


