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Hova a lap ssellomi rénxét illető minden 
köxlemény iatéaendő :

SOCIALISMUS.
Irta: Sulyovszky István.

III.
Ha egy kórképlet leírásával a „beteg

ség" diagnosticálása megtörténik, úgy or
voslásról szokás tanácskozni, még pedig, mi
nél .kedvesebb' a beteg, annál lelkesebben 
igyekszik minden hozzáértő a baj gyógyítá
sához hozzájárulni.

Ma abban megegyezik az általános fel
fogás, hogy társadalmi életünk beteg. Tény
leg sok és nagy panasz hangzik el az or
szág minden részéből s a társadalom min
den rétegéből; mert a villany és a gőz kor
szakában hazánk viszonyainak rohamos át
alakulása nem hagyott senkit érintetlenül.

Nincs munka, mondja az egyik. Kevés 
a kereset, állítja a másik. Érezhető nagy 
hiány állott be a kivándorlás folytán vesz
tett munkaerőben. Elviselhetlenül súlyos a 
közteher, mert nem áll arányban a tényleg 
elért jövedelemmel. Tagolttá vált a társada
lom, mert lazulttá vált azon kapocs, mely 
egyesek tisztességes boldogulását a közjó ja
vára számította be.

Mi lenne tehát itt a teendő, hogy a 
nép kapcsolatot találjon hivatott vezetőivel ? 
Mit kellene tenni a gyöngékért, hogy erő
södjenek s a magyar állam kiépítésének és 
megerősödésének nehéz, nagy munkájában 
részt vegyenek? Én azt tartom, hogy ok
vetlen áldozatot kell hozni a népért és nép
nek. Törvényes intézményekkel nemcsak le
hetővé kell tenni a megélhetést, hanem min
den téren éreztethető kímélettel, jóakaratu 
tanács, oktatás, érdeklődéssel megnyerendő 
a polgárság zöme a magyar nemzeti esziné-

T A RCZ A.
Történelmi titkok.

Irta : WAl.KOVSZKY BÉLA.

XVII. Lajos.
Az elmúlt század első évtizedeiben vélet

lenei a nyilvánosság elé került okmányok alap
ján a francia társadalom minden rétegében el
terjedt azon hit, hogy XVI. Lajos fia, a szeren
csétlen trónörökös Templei fogságából megme
nekült. Egyesek nem tndták ugyan kételyeiket 
teljesen eloszlatni, számosaknál azonban ezen 
hit rendíthetetlen meggyőződéssé vált.

Az első okmány, mely a publikumban ezen 
hitet ébreszté, a trónörökös halotti bizonyítvá
nya volt. Pelletan és Dumangin orvosok ebben 
azt bizonyítják, hogy .nekik egy kis fiú hullá
ját mutatták s azt mondták, hogy ez a cadaver 
Capet Lajos (XVI. Lajos) fiának hullája.*  A bi
zonyítvány, mely 1795. junius hó 12-én lett ki
állítva, habár más ily documentumok alakjától 
különbözik is, nagyobb feltűnést alig kelteit 
volna, ha ezen bizonyítvány keltétől számitolt 
második napon, 1795. junius hó 14-én a cön- 
vent egy decretumot nem ad ki, mely a ható
ságok szigorú kötelességévé teszi, hogy a trón*
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nek s meg kell érlelni következetes, kitartó 
s béketürő munkássággal azt a tudatot min
denkiben, hogy szabad intézményeink min
den hasznossá váló polgár boldogulását biz
tosítják.

Feltétlen szükségesség, hogy a kéz, szív 

és ész munkája kellőleg legyen értékelve. 
Minden socialis intézkedésnek erkölcsi alap
pal kell bírnia, mely a népet helyes gon
dolkodásra és tudatos cselekvésre képesíti, 
hogy később az ő-érdekében tett állami in
tézkedések eredményét mérlegelje és saját 
javára fel is használja.

Hogy az ekként vázolt nagy célt minél 
előbb megközelítsük : óhajtandó lenne, hogy 
nem ott és nem olyan gyár létcsittessék ál
lami támogatással, a hói és a minőt a töke 
maga kíván, hanem oly vidékeken szüksé
ges a gyáripari befektetés, hol munkára éhes 
a nép és hol a nyers termények helybeni 
feldolgozása régen közszükséget képez.

Biztosítandó minden köztehertől a lét
minimum. Beállítandó adórendszerünkbe a 
progressiv adó minden vonalon. Közteher
viselés kedvezményében kell részesíteni a 
több gyermekkel biró családfőt. Külföldön 
élő nagy jövedelmet élvezők távolléti pro
gressiv adó alá vonandók, sőt a nép terhén 
könnyitendő, meghonosítható az agglegény 
adó is. Szükséges a mezei és ipari munká
soknak és családjának biztosítása nemcsak 
agg korra, hanem munkaképtelenségre. Ez 
pedig állami hozzájárulással valósítandó meg. 
Egész országban és azonnal államosítandó 
a közegészségügy s ennek keretében az 1300 
körorvos, akik a népet ingyen gyógyítani, 
orvosszerekkel díjtalanul ellátni s ekként a 

örököst minden irányban kutassák és üldözzék.
Ezen két hiteles okmány felfedezése adta 

az első impulsust arra, hogy Franciaországban 
a dauphin szökését a Templeból hinni kezdték. 
Nemsokára három trónkövetelő jelentette be 
nyilvánosan a bíróság előtt igényeit, mint XVII. 
Lajos, a francia trónra.

Es pedig: Mathurin Bruneau, Naundorf Ká
roly és báró Richemont, akivel tulajdonképen 
foglalkozunk, — mert a két előbbivel a francia 
rendőrség ugyancsak hamar végzett s azok szél
hámosságát minden kétséget kizárólag megál- 
lapitotla.

Nem úgy áll a dolog azonban báró Riche- 
monttal. A francia kormány évek hosszú során 
át foglalkozott azzal, hogy a trónkövetelő bizo
nyítékait megcáfolja, ez azonban minden igye
kezete dacára — nem sikerült. Egy oly hatal
mas kormány pedig, mint a francia, feltétlenül 
talált volna bizonyítékokat, ha ily bizonyítékok 
egyáltalában léteztek volna, hogy a trónköve
telő kellemetlenkedéseitől szabaduljon. A fran
cia kormány azonban nagy buzgalma mellett 
sem tudott a trónkövetelő s nagyszámú hívei
nek azon kérdésére megfelelni, hogy ki hát báró 
Richemont, ha nem XVII. Lajos?

Tömérdek hiteles okmány áll reudelke- 
j zésre és a tanuságtevők közt számos oly névre
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díjak küldendők :

munkaerőt az országnak biztosítani lesznek 
hivatottak.

Erősíteni szükséges anyagilag és erköl
csi tekintélyben a tanitói kart, hogy a fel
nőttek oktatásával is állandóan és szaksze- 
rüleg foglalkozzanak s a nép összeolvadá
sának processusát lelkesedésük egész mele
gével előmozdítsák.

Módosítani kell a bírói és adóvégrehaj
tási törvényt s foglalás alól mentesíteni kell 
mindazt, ami egy család háztartásának ki
egészítésére szolgál.

Olcsó és könnyen hozzáférhető hitelt 
kell teremteni a népnek, hogy vagyoni gya
rapodását biztos annuitásos kölcsönnel esz
közölhesse. Szigorítani kell a büntető tör
vénynek a csalásra vonatkozó rendelkezését, 
mely vád visszavonhatlannak mondandó ki.

Felemelendő a szeszadó, ellenben a sör 
és bor-fogyasztási adó eltörlendő. Elrende
lendő vasárnapra minden korcsma bezárása. 
Eltörlendő végkép a korcsmái hitelezés, kor
látozandó a korcsmák száma s ezekből min
den serdült korban levő mindenkorra kitil
tandó.

Módosítandó az ipar- és cseléd-törvény, 
mindkettő modern szabadelvű felfogás ér
telmében. Biztositandó a legszélesebb auto
nóm hatáskör az iparral foglalkozóknak, s 

_a cselédtörvényt hassa át a humanismus. 
Mindkét törvény hatása alá tartozók számára 
az elsőfokú hatóságnál legyen egyúttal nyil
vántartó és közvetítő intézet.

Birtokosok, hatóságok, lelkészek érdek
lődjenek a nép és ügyeik iránt, keltsenek 
jóakaratukkal bizalmat, védjék, oktassák, tá
mogassák a népet, nyerjék meg ekként bi- 

akadunk, kiknek hitelessége kétségen felül áll 
s igy bebizonyítottunk tekinthető, hogy báró 
Richemont nem lehet más, mint XVII. Lajos. 
Ezen okmányok szerint : 1795. januárban Frotté 
és Ojardias urak Gondé herceg bizalmas embe
rei, miután Simon susztert és családját meg
vesztegették, a trónörököst egy lemezpapír lóba 
bujtatva a Templeból megszöktették. Egy siket
néma, görvélvkóros nagy beteg gyermek, báró 
Tardif hasonkoru kis fia lett a dauphin helyére 
a Templeba becsempészve. A szöktetés annál 
könnyebben mehetett végbe, mert Simon aznap 
lett szolgálatából elbocsátva, s a helyét elfog
laló őr a gyermeket személyesen nem ismerte.

A szöktető urak közül Frotténak Párisban 
tartózkodásáról a kormány nem is tudott, el
lenben Ojardiasnak minden lépését a legszigo
rúbban ellenőrizte. Ezen körülményt a szók te
tők ki is használták, Ojardias egy 10 éves fiú
val négylovas hintón Puvbe rándult, a rendőr
ség természetesen elfogta őket és a convent 
Chazel képviselőt küldte ki a gyermek recog- 
noskálása céljából. Chazel miután pár nap alatt 
meggyőződött, hogy az Ojardias társaságában 
lévő fiú nem a trónörökös, a foglyokat szaba
don bocsátotta. Amíg azonban a convent és a 
rendőrség egész figyelmét Ojardiasra irányitotta, 
addig Frotté védencével akadálytalanul elérte
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zalmukat. Intsék hazaszeretetre, példás csa
ládi életre, munka és takarékosságra, főleg 
pedig vallásosságra s becsületes életre, hogy 
magokat a polgárjogok szabad gyakorlatára 
érdemesítsék és képesítsék mindnyájan.

Néhány szó a nagymihályi kerület függet
lenségi érzelmű férfiaihoz.

Tudvalevő dolog, hogy az országgyűlési füg
getlenségi és 48-as párt a f. hó 2-án megtartott ér
tekezletén elhatározta a pártnak országszerte való 
községenként! szervezését.

A függetlenségi párt ezen elhatározásának az 
éle nem irányul a többi szövetkezett pártok ellen, 
mert ha nem is üdvös mindenben az országra a 
politikai pártok ezen természetellenes házassága, 
mégis, miután a függetlenségi párt a testvérpárok
kal együtt vállalkozott az alkotmányt megerösitö 
feladatok betöltésére, ezen a helyzeten ma változ
tatni nem volna célszerű, a nti.; a kitűzött cél el
érve nem lesz. Csakhogy az átmeneti időnek utol
jára is vége lesz. Elkövetkezik n ajd az az idő. hogy 
a nemzetnek tett Ígéretek szerint uj választás lesz 
és uj parlament fogja átvenni a nemzet sorsának 
intézését.

Ezt a függ, párt nem nézheti ölbe tett kéz
zel tétlenül, hanem miután a nemzet bizalma előre
láthatólag ismét a függ, párt felé fog fordulni és 
újra mint többségi párt fog kikerülni a választási 
urnákból, elő fog állani a feladat, elhárítani a ne
hézségeket s megvalósítani a függetlenségi elve
ket. A nagy feladatra tehát készülni kell s ország
szerte fel kell használni éppen a béke idejét a szer
vezkedésre, hogy amikor eljön a harcok ideje, szer
vezett nemzet álljon a nemzeti követelések élére. 
El is határozta a párt, hogy a vidéki élet vezető
ségében éberré és elevenné kell tenni a pártéletet.

Ezen országos szervezésben Nagymihály sem 
maradhat hátra. Mi t. i. még mindig hinni tudunk 
abban, hogy a függetlenségi pártnak ezen akciója 
komoly s nem tudunk hitelt adni azon szirén-han
goknak, amelyek telesüvitik a levegőt most azzal, 
hogy íme a függetlenségi párt cserben hagyta az 
elveit, visszaélt a nemzet bizalmával s csupán arra 
irányul minden tettereje, hogy a hatalom édes gy ü
mölcseit minél kényelmesebben élvezze.

Nincs igazuk ezen hangoknak, mert ország
világ tudja, hogy a mostani állapot — mint már 
föntebb hangsúlyoztuk — csupán átmeneti s a vá
lasztói reform megalkotása után sor kerül a nem
zet jogos igényeinek a kiküzdésére. Ezen küzdelem
ben pedig a függ, pártnak szüksége lesz arra, hogy 
mögötte egy erős szervezett nemzet álljon.

Ma már minden valamirevaló hely en van szer- 

Vendeét. — Gondé herceg, ki nagyon jól tudta, 
hogy védence a Templeből való szerencsés meg
menekülése dacára még folyton nagy veszede
lemben forog, hogy a herceget biztonságba he
lyezze, szokatlan, valóban regényes eszközhöz 
nyúlt, legnagyobb ellenfelét, a köztársasági ér
zelmű és iovagias Kleber tábornokot egv titkos 
összejövetelen a titokba beavatta s átadván neki 
a trónörököst, védelmébe ajánlotta.

Kleber a herceget unokaöcscseként házá
nál tartotta, s amennyiben a republikánus tá
bornok háza gyanús nem lehetett, a herceget 
egyelőre semminemű veszedelem nem fenye
gette Az egyiptomi hadjárat alkalmával Kleber 
a kis herceget a még mindig nyugtalan Fran
ciaországból magával vitte Egyiptomba, ahol az 
egész hadjáratot a tábornok oldalán végigélte. 
Amikor azonban Bonaparte Klebcrre bízván a 
főparancsnokságot, Franciaországba visszatérni 
szándékozott, Kleber jobbnak látta egy a Bona- 
perteval visszatérő bajtársára bízni a herceget. 
Jobb választást alig tehetett, mert az uj gyám 
nem volt senki más, mint a hős Dessaix tábor
nok, ki e tisztet örömmel magára vállalta. A 
marengói síkon Dessaix tábornok által kivívott 
fényes gy őzelem következtében 1800. évi június 
hó 14—ike a francia história dicsőségteljes napja, 
de egyszersmind a herceg életének leggyászo
sabb napja, mert e napon halt hős halált Des
saix Marengónál, s ugyanezen napon gyilkolták 
meg Klebcrt Kairóban.

(Folyt, kbv.) 

vezett függ, párt és szégyen volna, ha a közel 4000 
választót számláló nmihályi kerületben nem volna 
szervezve a függetlenségi párt.

Nagymihályon van talaja a függetlenségi esz
méknek s a legutóbbi választáson is csak a mos
tani képviselőnknek tisztes személye és a pártközi 
egyezmény respectálása miatt nem lehetett a füg
getlenségi lobogót diadalra segíteni. Volt is már 
függetl. párt megalakítva Nagymihályon, ez azonban 
— száz és egy okból — a Hadik—Demkó válasz
tás alkalmával végelgyengülésben kiszenvedett.

Társadalmi életünk vezetőin tehát a sor, hogy 
Nagymihály iparosainak belevonásával megalakítsuk 
a nagymihályi függetlenségi és 48-as pártot.

Szól ezen felszólalásunk különösen kerületünk 
elvhű függetlenségi vezérférfiaihoz, mint pl. Szemére 
Géza bátyánk lasztoméri földbirtokoshoz, aki már 
az élén állott a 3 évvel ezelőtt megalakult függet
lenségi pártnak. Lépjünk érintkezésbe a zemplén- 
megyei központi függ, párttal s hívjuk össze Nagy- 
mihályba miharabb az alakuló gyűlést!

Ismerve függetlenségi vezérférfiaink hazafisá- 
gát, reméljük, hogy jelen felszólalásunk nem lesz 
a pusztában elhangzott szó.

Egy függetlenségi.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A király Köröskényi Tamás 

saujhelyi kír. törvényszéki jegyzőt a varannói kir. 
járásbírósághoz albiróvá nevezte ki.

— Egyházi hir. dalié Marcell szepsii káp
lánt a kassai egyházmegyei püspök Vásárhelyre he
lyezte át segédlelkészül.

Házvétel. Goldfinger Simon helybeli ke
reskedő Marmorstein Malvin Kossuth Lajos utcai 
házát 46.000 koronáért megvette.

Moskovits Márkusz bunkóczi földbirtokos a 
Seszták Antal Andrássv Dénes utcai házát 21.000 
koronáért megvette.

Uj részvénytársaság. A Grünman Arnold 
féle hanajnai fűrésztelep-vállalat részvénytársasággá 
fog átalakulni. A financirozást egy lipesti előkelő 
pénzintézet vállalta és legközelebb kibocsájtják az 
aláírási felhívásokat. Amint értesülünk, a részvény
társaság 1.000.000 kor. alaptőkével fog alakulni.

Uj szövetkezet. Sztropkón „Sztropkó és 
vidéke fogyasztási szövetkezet" cég alatt uj szövet
kezet alakult, a mely működési körébe veszi a já
rás községeit.

— A helybeli állomáson a villamos világí
tás bevezetését az államvasutak igazgatósága azon 
indokolással tagadta meg. hogy az állomás igen 
kicsiny és ennélfogva a mostani világítás is meg
felel. Az tény, hogy az állomás helyiségei kicsinyek 
és a forgalomnak ép|>enséggel nem felelnek meg, 
az azonban már nem áll, hogy az eddigi világítás 
jó lenne. Sokkal kisebb helyeken van bevezetve a 
villamos világítás, reafér ennélfogva az itteni állo
másra is. Ami pedig a helyiségeket illeti, az álla
pot teljesen tarthatatlan és itt az ideje, hogy a vá
ros tegyen valamit a kibővítés iránt, mert ha to
vább hallgatunk és így hagyjuk a dolgot, bizony 
elmúlik a század anélkül, hogy újabb állomás he
lyiségeink lesznek.

Gyászhlr. Dr. Tarnószky István szakolcai 
kir. közjegyző, aki évekkel ezelőtt városunkban is 
mint közjegyző helyettes működött, november hó 
18-án Budapesten a veres kereszt egyesület kórhá
zában elhunyt. Halálát özvegye és négy árván ma
radt gyermeke siratja.

Szutter Rezső vendéglőst súlyos csapás érte. 
Édes anyja, Szutter Jakalmé, szül. Hampigel Ka
ndin f. hó 4-én életének 60-ik évében Gyertyán- 
ligeten elhunyt. Temetése f. hó 6-án általános rész
vét mellett ment végbe.

Ut-agyagozás. Felszólalásunknak megvolt 
a,kellő eredménye, az államépitészeti hivatal be
látták hogy a városunkon átvonuló országút álla
pota tarthatatlan és hogy ezt igy meghagyni a kö
vezésig. teljes lehetetlenség. Agyagozzák s kellő ka
vicscsal is elfogják tehát az útvonalat látni.

Jóváhagyott alapszabályok. A sátoralja
újhelyi kir. törvényszék mint kereskedelmi bíróság 
jóváhagyta a nagymihályi sör- és malátagyár alap
szabályait. A részvénytársaság ennélfogva legköze
lebb üzembe veszi a sörgyárat.

— A gyalogátjárókhoz. Számtalanszor szó- 
v atettük már, hogy a Kossuth Lajos utcán a gya
logátjárók száma kevés. Azok szaporítását a város 
azért nem tartotta szükségesnek, mert a kövezés 
úgyis meglesz. De hát úgy látszik a kövezés igen 
késik és'soká fogunk még várni, mig a burkolási 
munkálatok megkezdődnek. Minden évben újból és 
újból halasztják ezeket, most 1898-ra Ígérték, azon
ban mi ezt sem hisszük. Miután a Dr. Pogány-féle 
ház és a Kereskedelmi Bank közötti részen egy át
járó feltétlen szükséges, e helyen ugyanis a forga
lom a legnagyobb, reméljük, hogy az elöljáróság 
többé nem késik annak felállításával, annyival is 
inkább, miután a költség legfeljebb 50 koronát tenne 
ki és ez összeget is szívesen megtérítik az e helyen 
lakó kereskedők.

— A nagymihályi állami iskola f. hó 15-én 
az újonnan épült „Aranybika“-szálló dísztermében 
szegény tanulók felruházására ének s élőképek kí
séretében gyermekelőadást rendez. Helyárak : Első 
négy sor zsölyeszék 2 K 40 fill., a többi sor 1 K 
60 fillér, Földszint 1 K, karzat 60 fillér. Gyerme
kek a helyárak felét fizetik. Felülfizetések köszö
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtázva lesznek. 
Kezdete este pontban 8 órakor. Jegyek előjegyez- 
hetők Landesman B. könyv- és papirkereskedésé- 
ben. Műsor: 1. „Rákóczi induló." Szövegét irta: 
Dr. Wekerle László, zenésitette: Goll János. Énekli 
az isk. vegyes kar. 2. „A javíthatatlan." Színmű 
egy felvonásban. Irta: Gaal Mózes. 3. Élőkép : „Já
kob álma.” 4. „Húshagyókedd." Vígjáték egy fel
vonásban. Irta: Radnai Róza. 5. Élőkép: „Sz. Er
zsébet." 6. „Süvölt a szél." Irta: Veszély Ödön, 
zenésitette: Erödi Ernő. Énekli az isk. vegyes kar. 
7. „Tréfás egyveleg." Énekli a vegyes kar.

— Homonna villanyvilágítást kap. Mint ér
tesülünk, Hotnonna is villanyvilágítás után vágyó
dik. A város ugyanis Gr. Andrássy Sándorral meg
állapodott a világítás bevezetése tárgyában. Legkö
zelebb a városi képviselőtestület elé viszik a dol
got és amennyiben ott keresztül megy az ügy, Ho
monna is modern világítással lesz ellátva.

— A varannói főszolgabírói állásra, mint 
értesülünk, Malonyay Tamás sztropkói főszolga
bíró is pályázik s amennyiben a sztropkói főszol
gabírói állás megürülne, erre Durcsinszky homon- 
tiai szolgabiró pályázik. A választások csak a ta
vaszi közgyűlésen lesznek megejtve, amely en ismét 
heves küzdelmek lesznek a pályázók között.

— A munkácsegyházmegyei püspök a múlt 
héten hazajött Rómából. Úgy vagyunk értesülve, 
hogy útja nem járt a szentszéknél kellő eredmény- 
ynyel. — Ugyanis O szentsége nem adta hozzá
járulását — ami felett megütközünk — a magyar 
liturgiái nyelvnek életbeléptetéséhez, a hogy sem 
Amerikában egy önálló gk. püspökség felállittassék.

— Halálozás. Lipinszky Manó volt nagymi
hályi kereskedő, aki két évvel ezelőtt többek meg
károsítása után Amerikába szökött, az elmúlt hó
napban ott a legnagyobb nyomorban meghalt.

— 10.000. Október 2-án jelent meg a Pesti 
Hírlapnak alapítása óta a tízezredik száma. Ez a 
szám 28 esztendőt jelent, egy lap életében jelentős 
időhatárt, újabb olvasó-nemzedéket. És a Pesti Hír
lap régibb s újabb nemzedéknél egyaránt népszerű 
maradt és ma hazánk legelterjedtebb, legolvasottabb 
legkedveltebb napilapja. Mert radikálisan szabadel
vű, szókimondó és független újság volt mindig: 
mert három évtizeden át mindig a legjelesebb írói 
és hirlapirói gárdát látta munkatársai sorában és 
mert azonkívül, hogy napról-napra a legnagyobb 
terjedelemben jelenik meg, más napilapokat felül
múlva, az előfizetőket különféle előnyökben is ré
szesíti. — A második tízezer szám első időszakára 
Eötvös Károly, Gárdonyi Géza. Tóth Béla és Bródy 
Sándor tollából igér a szerkesztőség tárcákat és re
gényeket. Az 1907. évre szóló Naptár, melyet min
den október 1-vel belépő uj előfizető is megkap in
gyen, karácsonyi ajándékul, több közhasznú rovat
tal bővítve és 32 képes oldallal fog megjelenni. A 
Divat-Szalont, Szabóné-Nogáll Janka jeles divatlap
ját a Pesti Hírlap előfizetői feláron kapják. A Pesti 
Hírlap ára egy hóra 2 K 40 f„ negyedévre 7 K, 
a Divat-Szalonnal együtt 9 korona. (Á Pesti Hírlap 
kiadóhivatala: Budapest, V., Váci-körut 78.)

— Ideggyöngcség és ingerlékenység min
den erőltetett munkálkodó embernél, mint sok gyer
mek vérszegénysége Dr. Weigl F. (München) sze
rint nem ritkán a gyarmatkávé mindennapi élve
zetétől származik. Kis adagok is, mint a milyene
ket a szokásos tejes-kávéban használunk, hátrányo
sak a szervezetre. Amellett még tekintetbe veendő 
hogy épen az olcsóbb kávéfajok tartalmazzák a lég-



több koffeint; tehát a legkárosabb hatásúak is. 
Továbbá a gyarmatkávénak semmi tápértéke nin
csen és a szeszes italokhoz hasonlóan csak pilla
natnyi ingert okoz s végül az erők teljes elernye
déséhez vezet. Azért ajánlatos a gyarmatkávét so
hasem Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé dús pót
lása nélkül inni, mely nevezett káros hatásokat lé
nyegesen csökkenti. Gyermekeknek, szív, gyomor 
és idegbajosoknak csakis a tiszta Kathreinert volna 
szabad inni, mely fűszeres kávéizzel bi“, tápláló és 
vérképző. Hangsúlyozzuk azonban a bevásárlásnál 
a sok értéktelen utánzatok miatt, a „Kathreiner” 
nevet és csakis zárt eredeti csomagokat fogadjunk 
el Kneipp páter védjegygyei.

— Kossuth rumnak nincsen párja, ma
gyar issza, magyar gyártja. Eredeti 1 literes, fél 
literes és negyed literes palackokban kizárólag kap
ható Bucsinszky Lajos üzletében Nagymihályon.

— A Pesti Napló Idei ajándéka, az l‘HM>. 
évi karácsonyi albuma kiállítása fényével felül fogja 
múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet 
különib volt az előzőnél, pedig azok az előző kö
tetek is egytől-egyig remek diszmüvek voltak. A 
Pesti Napló idei ajándékkönyve Rákóczi Album lesz. 
Javairók fogják megírni a nagy szabadságharc ele
ven krónikáját. És meg fog szólalni ebben a kö
tetben a kor költészete és izzó muzsikája. Nagy
szabású festmények, elsőrangú illusztrációk, kiváló 
mesterek alkotásai díszítik majd e müvet. S a mü- 
lapokon kívül a sokszorosító művészet egész sor 
több színnyomású képben fog remekelni. E díszes 
tartalomhoz méltó lesz a keret. Bekötését a magyar 
iparművészet elsőrangú mesterére bízzák. Ezt az uj 
páratlan diszü ajándékot megkapja a Pesti Napló 
állandó előfizetőin kívül minden uj előfizető is, aki 
mostantól kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet, illetve aki karácsonyig leg
alább egy félévi dijat befizet és egy további félévi 
előfizetésre magát kötelezi. Az előfizetés fél- és ne
gyedévenként, sőt havonta is eszközölhető s kívá
natra külön értesítést küld a módozatokra vonat
kozólag a Pesti Napló kiadóhivatala Budapesten, 
VI. kér. Andrássy-ut 27. z.

A Ezinye-Lipóczi 
Lithion-forrás 

Qolusdnr kltllnö 8ike,rel
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>•»«-, húgijhó'gaj-• kösvvénybántalmak ellen,hágy- 
dara és vizalati nehézségeknél, a ezukros hú] Árnál, 
továbbá a légzó <•» •mésxtéxi szervek hurutéinál.

Hóítylmjtó hntfí sú !
Vtimentta! Fönn <u eiLé, thetft! Csir&aintea!

Kapható .frdniif.yl:,•<••>!/ <•

Vasúti menetrend.
— érvényes 1906. október 1-tól —

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

Reggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé

Reggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Mező-Laborcz felé

Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 
Este

2 óra 50 perez.
10 óra 06 perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez.
i Délután

Éjjel
2 óra 45 perez.

10 óra 01 perez.
Mező-Laborcz felől

Reggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

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

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
KiadóhiTatali művezető : Lánd&i József.

Értesítem a t. kereskedőket, 
hogy árut waggonrakományon- 
ként 7 forintért fuvarozok be 
a városba. CiszMetM 

LAHDESHAH BERHAT.

Hői kézimunka
= újdonságok
és mindennemű hinjző anyagok nagy vá
lasztékban raktárra érkeztek és a legjutányo- 
sabb árak mellett kaphatók . ■...

STEINDLER ETELKA
url- és női-dlvatáruházában Nagymihályon.

Női kalap különlegesség!

„Egyesült czeglédi szőlősgazdák 
boreladási társasága" Czegléd.

Egyenlősiti, bepinczézi és áruba bocsájtja a 
termelők tisztán kezelt legkitűnőbb borait.

Nyilvántartja s közvetíti ezentúl az egyes ter
melők magánpincéiben, sajátkezüleg gondozott 
boraikat is.

Különösen előnyös szövetkezeteknek és ven
déglősöknek a nálunk való bevásárlás, mert egész 
éven át egyforma és akármilyen nagy tömegben 
folyton egy és ugyanazon bort kaphatják.

Ezúttal áruba borsájtjuk a legkitűnőbb siller 
színű „Kadarka” és zöldesfehér „Ezerjó”, „Riz- 
ling" stb. fajokat is, melyek több waggon vételé
nél Igen mérsékelt árban kaphatók.

Levél- vagy sürgönyeim :
Egyesült szőlősgazdák társasága Czegléd.

ÉLÖVIRAG 
MENYASSZONYI, KOSZORUSLEÁNYI 
és különféle alkalmi GS6KRGK, va- 
lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 
kezdve a legdíszesebb kivitelig meg
rendelhető. Jutányos árak és pontos 

kiszolgálás.
Magamat a nagyérdemű közönség szi
ves pártfogásába ajanlva maradtam ; 

mély tisztelettel

MOSKOVSZKY DEZSŐ ;
KERESK. MOKERTÉSZ. J

Levélczim: =============== 50r9önyczim. i 

Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely. I 
^•••••••••••••••l•l••••••••••••••••i

Pártoljuk a hazai ipart!
Mimién takarékos háziasszony használja az 

„E NI K E«- • • • • 
• • • • padlólakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadobb és olcsóbb mint a „Keil“ lakk.

Egyedüli e I á r u i t ó :

BALAZS LAJOS
fűszer- és csemege- üzlet Nagymihályon.

Kérje ingyen
_.»*<  ny. Ivft. g- 

léi több mm
és aranyérák. < ah

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-sze-

---------- puha padló számára.

Keil-fele viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-f'le fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-f',e arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:

G-I_"CrOir luTÓZB czég-nél
1 Nagymihályon. ==

A legelőkelőbb orvostanárok által aján
lott és a kiállításokon aranyérmekkel és dísz
oklevelekkel kitüntetett

Eszterházy cognac
mely a közönsg kedvenc itala, mindenütt 
kapható. — Központi iroda: Gróf Eszter
házy Géza-féle cognacgyár Budapest, V. 
Nádor-utca 16. szám.

------------  Egy jó házból való fiú------------

tanulóul felvétetik
nn l A iné fűszer- és csemege-üzletébenBALAZS LAJOS NAC1YWhályon.====

én bérmentve tuauy<i ny-IvL. k /da.on 11 u-< r'h füóre.y- 
fékemet, 3000-m-l több miuiiI. niindoniiemO nikkel-, eauet- i___Jentinl ntindri nrudi ezo iá

arany és esúet aruk. h»ngez«r«k acél- 
rőt eredeti gyári ki kan.
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e» korá nk • t> _____ .
Nikkel rvniontotr óra 
System Ruxhopf patent őr*  
Svájci eredet' -yotem Rrmkopf patent 
Bejegyzi tt .Saa Roakopf*  nikkel tem 
Ezüst' reo ontoir óta Glóna müvei 
EítUt remoi.Utir óra dupla t ed óllel... 
Ébrofwftőta K 2 9i>. Ronyltaóta 
Bcbwarawaldl óra K í.*O  Kakikéra 
Mind*  n óráért 3 óvi Írásbeli .(StAIAa___
oaen kockásat! Beoserélés Beengedve, 

▼agy a pénz vizez*  !
KONRADJÁNOS
Ellő ér agyár ez szétküldést árubáa,

Brüx 1.12^ aiam. (CsebotazAg.)
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Értesítés
Van szerencsém a n. é. hölgyközön

séget tisztelettel értesíteni, miszerint a hely
beli piacon lévő úri- és női divatüzletemet 

vászonnemü, női ruhaszövetek 
és egyéb e szakba vágó cikekkel kibővítet
tem olykép, hogy ROSENBERG GYULA 
és Testvérei hírneves miskolci czégtől fenti 
árukból bizományi raktárt vettem át, mely 
cég hírneve biztosítékot nyújt aziránt, hogy 
elsőrendű mindenkor legdivatosabb áruk
kal állhatok a n. é. vevőközönség rendel
kezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóin
dulatot kérem eme újabb vállalatomban is 
részemre megtartani.

Szives támogatásért

Lef kovits
úri- és női divatüzlete

esd tisztelettel

Albert
Nagymihályon.

••TŰZIFA..
Két éves száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket köz
vetít: Schapira Dávid pálya
udvari faraktárnokunk. == 

Gözfiirészkezelöség Hanajna.



Jótékonyczélu karácsonyi vásár!

STEINDLER ETELKA
a közelgő ünnepekre való tekintettel nagy karácsonyi 
vásárt rendez, melynek tiszta jövedelméből 5*/»-ot  a 
helybeli szegény iskolás gyermekek felruházására fordít.

Verseny nélküli árak:

t; 
ií♦ -»
X /

?

Nói divatos kalapok 
Himalaja sport sapkák 
Chiffon rs vászon ing.

, . . hálokab.
. , . nadrág

1 írt 50 krtóJ félj. 
1 írt 50 krtól .
1 írt 50 krtól .
1 írt 50 krtól .
1 frt 50 krtól _

Biousok minden szinb. 3 frt - krtól . 
Tevesszór harisnyák 30 krtól .

1 frt 20 krtól félj.
90 krtól .
30 krtól .

1 frt krtól .
90 krtól .

Karácsonyi 
czukorkák, gyertyácskák, karácson- 
fa-diszek, finom saloncukorkák, lég- 
finomabb tea- és dessert-sütemény, p 
francia candirozott gyümölcs, ma- | 
lagaszőlő, datolya, prunelles, kitűnő 
lengyel gomba és pergetett méz, kü- 4

Sí
«' V
Sí 

í

r lönféle díszmű- és bőr-áruk, valódi j 
• tajték-pipák, asztali- és függő-iám- j 

pák, finom porcellán-készletek, evő- | 
eszközök stb. a legjutányosabban ?

*Férfi chiff. és visz, ing 
. . . . nadrág

Téli meleg kextyük 
Jiger tricó ingek 

. . nadrágok
Zsebkendők különf. színben 10 krtól .
Nyakkendők remek kivitelű. 25 krtól .

____ = Több mint 200 ridicül alkalmi árban 38. 45 és 50 krtól feljebb. - 

Dús raktár mindennemű csipkék, hímzések, szallagok és menny- 
•__ • • • • asszonyt kelengyékben. • • • • •

Legújabb divatkülönlegességek 1 Elsőrendű piperecikkek ! 
Szenzációs olcsó árak ! Ezen árak az idei karácson} előestéjéig 
maradnak érvényben. miért is kérem a n. é. közönséget és nagvra- 
Irecsült vevőimet, hog\ e ritka alkalmat felhasználva, a karácsonyi 
ajándékok beszerzésénél cégemet h. figyelmére méltatni ős e téreni 
szükséglétét nálam fedezni méltoztassék. — Az 5“v-os jótékonysági 
jutalékot a helybeli állami iskolai igazgatósághoz szolgáltatom be. 
Szives támogatásért esd Steindler E. divatáruháza Nagymihály.

\

Karácsonyi értesítés
Tisztelettel értesíteni a n. é. vevóközönséget, hogy ezidén 
a szokottnál nagyobb választékban hozattam a legújabb 
kivitelű karácsonyi ajándékoknak igen alkalmas tárgyakat. 

Feltűnést keltő china és oxidált ezüst-tárgyak. 
Majolika és bronz dísztárgyak.# # # # 
Tea-készletek. • • • • Japánt cikkek. 
Plüschdobozok. Fényképalbumok. Bőráruk. 
Utazó-készletek. • • Szoba- és faldíszek. 
Gyermekjátékok óriási nagy választékban.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri tisztelettel

HÁNDLER MIKSA
divat- és díszműáru-üzlete Nagymihályon. ■■

óriási választékban, karácsonyfa-diszek, ehine- 
és oxidált ezüst-tárgyak, üveg, majolika és bronz 

dísztárgyak, bőráruk, Plüseh-dobozok, szoba- és 

faldiszek, piperecikkek, mindennemű csipkék és 

himzések, biousok minden színben és kivitelben

Li I E B Li I G H ÍD••

divatáru-üzletében Nagymihályon kaphatók.

Pontos kiszolgálás I Legolcsóbb árak I

I

* *
2?

■J3RUGLER LAJOS,
i fűszer-, csemege- és díszműáru-üzletében Nagymihályon ; 

beszerezhetők. <

)

Goldstein Adolf 
lámpa-, üveg-, diszmü- és porcellán-kereskedése 

ajánlja 

karácsonyi ajándékok- 
nak alkalmas gazdagon felszerelt raktárát 

kávé, likőr, sör- és evőkészletekben, 
alpacca- és nikkel-árukban, 
asztali és függő-lámpákban, 
■m majolika fali-diszekben ■■■ 
és teljes konyhafelszerelésekben.

Legolcsóbb árak!

c

• Karácsonyi ajándékok • 
u. m. diszmüvek, ifjúsági iratok és ké
peskönyvek, almanachok, albumok, ima 
emlék- és zsebkönyvek, Íróasztali kész
letek, iró-, rajz- és festészeti-szerek, 
modern levélpapír különlegességek a leg- 
jutányosabb árak mellett kaphatók 

LfiNDESMflN B. 
könyvkereskedésében Nagymihályon.

LaodeaxBAD B. könyTByoadájábMi
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