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Tulipán és munka.
Az alkotmány védelmében vívott nem

zeti küzdelemnek kevés oly lélekemelő moz
zanata volt, mint a nemzeti ellentállás szer
vezésére egy kis virág jegyében gyöngéd 
női kezek által megindított mozgalom. — 
Odaát Bécsben szinte megrémültek tőle, 
mint Macbeth, mikor a dunsinani erdőt 
megindulni látta. Jól tudták, hogy „a mit 
a nők akarnak, Isten akarja." És kitava
szodott. A mezőnek is, a nemzetnek is.

S ime, mi történik ?
A nyár leperzselte a mezőt is, a tu

lipánt is.
Megdöbbenve láttuk a lelkesedés teljes 

lelohadását, mely a magyar természetről 
célzatosan terjesztett szalmaláng-elméletet 
szomorúan igazolta. Kárörvendve mondják 
a tulipán ellenségei : „íme, hol az a híres 
lelkesedés ?“ És megelégedve constatálják, 
hogy Bécset sikerült vele nekibősziteni, itt
hon azonban a szalmaláng elaludt.

Azt persze bölcsen elhallgatják, hogy 
a kiknek érdekköreit a tulipán megzavarta, 
valóságos vakandokmunkát végeztek ellene 
egész nyáron. Hitelét akarták rontani, ne
vetségessé tenni, lejáratni és ebben, sajnos, 
segítségükre voltak azok, kik ebből is csak 
élősködtek és a hazafias lelkesedés füzénél 
sütögették gesztenyéjüket; mert ilyen élósdi 
mindig akad. És lejáratták. A tulipán leke
rült a gomblyukakból. A vevők, a boltba 
lépve, már nem követelték a hazai gyárt

TARCZA.
Történelmi titkok.

Irta : WALKOVSZKY BÉLA.

XVII. Lajos. 2
Védelmezőinek halála után a 15 éves her

ceg a már Gondé herceg által is sikerrel al
kalmazott eszközhöz nyúlt s ellenségeinél ke
resett védelmet. 1802-ben Párisban felfedezte 
titkát az első consul testvére Bonaparte Lucián 
előtt, ki sógornőjéhez Josephinehez vezette, 
Josephine annyira megkedvelte a szelíd, szőke 
herceget, hogy élénken érdeklődött sorsa iránt 
Fouché, ki a titokba szintén be lett avatva, a 
hercegnek Európából való sürgős távozását tar
totta szükségesnek, azt javasolta tehát, hogy a 
herceg utazzék New-Yorkba. Tanácsa elfogad
tatván, a herceg pénzzel bőven ellátva New- 
Yorkba utazott. Párisban időzése alalt egy kór
házban egykori kínzójának Simon suszternek 
nejével találkozott, ki a herceget rögtön fel
ismerte.

1809-ig New-Yorkban tartózkodott, mely
időt elhanyagolt nevelésének s ismereteinek 
kiegészítésére fordította, onnan Brazíliába ment 
a hol a régens herceg fejedelmet megillető fo
gadtatásban részeiité. 1810-ben a régens her
ceg intelmei dacára Európába hajózott. Civita- 
Vechiában azonban mindjárt a hajóról való le
szállása közben elfogatott s minden kihallga
tás nélkül visszaküldetett Braziliába, ahol most 

mányt s az eladók nekibátorodva nyugodt 
lélekkel kinálgatták az idegen portékát. S 
a naiv vidéki, ha Pestre feljó, kesereg a 
tulipán-hervadáson.

Azt felelik neki rá : „Mi szükség már 
arra ? A veszedelem elmúlt."

Nos, nincs igazuk. A veszedelem nem 
múlt el. Túl a Lajtán izzik a gyűlölet, ide
haza pedig folyik az aknamunka. S a na
gyobb veszedelem itt rejlik. Nem a külső, 
a belső ellenség árthat legtöbbet a nemzet
nek. És ha a béke idejét jól fel nem hasz
náljuk erőgyűjtésre, harci készületre, bizony 
egy uj harc kitörése esetén bennünket ver 
meg az ellenség. Akár veres lesz az a harc, 
akár vértelen; ha csak pénzzel, géppel, bú
zával, iparcikkel s a gazdasági élet egyéb 
fegyverével fog is folyni : győzelemre csak 
úgy van reményünk, ha a béke idejét jól 
felhasználjuk.

Csak most van igazán szükség a tu
lipánra !

Ám a lelkesedés lobogó lángjának át 
kell alakulnia éltető, munkát termelő me
leggé. Lelkesedni mindig tudott a magyar, 
de meg kell tanulnia zajtalanul, szívós ki
tartással dolgozni is ; lankadatlan erőfeszí
téssel, nyomról nyomra haladva, vívni ki 
az apró sikereket, melyek a nagy célhoz 
közelebb viszik.

Érvényesítenünk kell a nemzeti szelle
met az egész vonalon ; ki kell szorítanunk 
az idegen szellemet családi körünkből, tár
sas életünkből, szórakozásainkból, a gyer

5 évig a legnagyobb tisztelettől környezve, 
nagy becsben az udvarnál tartózkodott. Ezen 
idő alatt több fontos feladattal bízták meg, 
többek között a kormány ellen fellázadt Goa 
szigetet pacifikálta és reorganisálta. Tudomá
sára esvén I. Napóleon bukása, 1815-ben Fran
ciaországba vitorlázott, a hol a trónon már 
XVHI-ik Lajost találta. Első dolga volt Gondé 
herceget felkeresni, ki őt hosszú fávolléte után 
is azonnal felismerte s minden igyekezetét arra 
fordította, hogy az udvar és a herceg között 
érintkezést létesítsen. Az érintkezés tényleg 
létre is jöt*,  1816. évi májusban lett a herceg 
húgának az angoulemei hercegnőnek Berry 
herceg jelenlétében bemutatva.

A park egy ik oldalsétányán tartózkodó 
apródok, névszerint: l’ons gróf, d’Arjuson, Gu- 
rial egy általuk hitelesitett nyilatkozat szerint 
a herczeg és buga között lefolyt párbeszédből 
a következő mondatokat lesték el :

Hercegnő : Hagyjon el, ön okozója csalá
dunk egész szerencsétlenségének.

Herceg kezeit kulcsolva : De édes test
vérem I

Egy másik a Trianonban őrségen lévő 
tiszt ugyanakkor, a hercegnő, az angoulemei 
és Berry herceg között kifejlődött élénk beszél
getésből a következőket hallotta :

Berry herceg : Hiszen az ön bátyja !
A hercegnő : Egy ilyen szörnyet bátyám

nak nem ösmerhetek, ki anyámat vérpadra 
juttatta.

A hercegnő valószinüleg azon égbekiáltó 

mekszobából, mindenünnen, a hová ez be
furakodott s a hol az a nemzet életerejét 
elszívja. Meg kell védenünk a magunkét, 
legyen az iparcikk, földünk termése, a ma
gyar kéz, a magyar elme alkotása, vagy a 
magyar lélekből kisarjadt dal, játék, kedv
telés, kedves régi megszokás és hagyomány. 
Mindent meg kell védenünk, a mi magyar, 
mert az forraszt bennünket egybe érzés
ben és gondolatban. Ne kicsinyeljünk sem
mit ; cseppekből áll az óceán és homok
szemekből az évezredekkel dacoló szikla.

l'el kell használnunk minden csator
nát, melyen a nemzeti szellem a családba 
s a társas életbe behatolhat. És meg kell 
védenünk a nemzetet attól a bomlasztó be
folyástól, mely annak ellentúllő erejét sem
misíti meg.

VEGYES HÍREK.

— Kitüntetés. A király Kocsurek Ferenc in. 
kir. állategészségügyi felügyelőnek kitűnő szolgála
tai elismeréséül a kir. tanácsosi címet adományozta.

A kassai gyermekmenhely igazgató-fő
orvosát. Dr. VFidder Ignáczot a in. kir. belügymi
niszter állásától kiváló szolgálatainak elismerése mel
lett saját kérelmére felmentette és az intézet ideig
lenes vezetésével Dl. Bartos György intézeti má
sodorvost bizta meg.

Kijelölés. A kassai kir. ítélő tábla elnöke 
a Sátoraljaújhelyt kir. törvényszéknél szervezett es- 
küdtbiróság elnökévé Fornszek Béla kir. tvszéki el
nököt, helyettesévé pedig Widand Lajos kir. tör
vényszéki bírót jelölte ki.

vádakra gondolt, melyeket a 8 éves gyermek 
Simon fenyegetései következtében kénytelen 
volt aláírni, melyek a bíróság előtt Maria An- 
toinettenek a legbrutalisabb módon felolvas
tatván s melyekre ő az ismeretes szavakkal 
felelt : >Nem felelek e vádakra, de az összes 
anyákra hivatkozom, vájjon e vádak lehetsége- 
sek-e ?.

Az udvartól tehát semmit sem remélhe
tett s a herceg belátta, hogy reá nézve körül
belül minden elveszett, nem akarhatott egész 
családjával harcba szállni, s nagy elkeseredé
sében mérlegelni kezdte, váljon érdcmcs-e 
boldog független életét a legitimitás érdekében 
feláldozni, ha végcélként a franci thronus in
tegeti is feléje.

A lemondás érzetével kebelében, Gondé 
hercegtől anyaginkkal fejedelmileg elárasztva, 
Edinburgba ment, a hol elfeledve, minden as- 
piratióval felhagyva óhajtott élni. Ez azonban 
nem sikerült. Az 1814. és 1815. évi diplomatiai 
szerződések következtében Franciaország terü
let vesztességet szenvedvén, Franciaországban 
nagy volt az elkeseredés. Valószinüleg Gondé 
herceg ösztönzésére, ezen szerződések végre
hajtása ellen tiltakozva, igényét a francia trónra 
a hatalmaknak bejelenté.

Bizonyára igényének érvényesítését meg
akadályozandó, 1818-ban olaszországi utazása 
közben, az osztrák kormány elfogatta s Mila
nóban bebörtönöztette. Hét évnél tovább ra
boskodott itt, a nélkül, hogy kihallgatták volna, 
folytonos sürgetései dacára még elfogatásinak

Lapunk m»i ixáma 4 oldalra terjed.



— Nyugalomba vonuló jegyzó. A málcai 
kerület jegyzője Dutkay István a jövő év május ha
vában megválik állasától es ny ugdijaztatását fogja 
kérni. Ezek szerint a málcai körben — tekintettel 
arra, miszerint az két részre osztatott — két uj 
jegyzői állás lesz üresedésben, melyek május hó fo
lyamán fognak belőhetni.

— Az Izr. templomban legközelebb villamos 
világítás lesz bevezetve. A választmány most tár
gyalja a költségvetést és bizonyára megegyezésre 
fog jutni a vállalkozóval. A villamos világítás nagy
ban fogja emelni az amúgy is szép templomot.

— Vadászat. A Varannó és környékén elte
rülő erdőségekben a vaddisznók ezidén nagy szám
ban vannak. Az elmúlt héten Gr. Hadik-Barkóczy 
Endre. Gr. Sztáray Sándor, Gr. Andrássy Sándor 
és Gr. Andrássy Géza nagyobb hajtóvadászatot ren
deztek e helyeken és 8 hatalmas vaddisznót pusz- 
titottak el.

— Bucsu-lakoma. A varannói kaszinó a vá
ros és vidék értelmiségével karöltve, Diószeghy Já
nos a járás volt főszolgabirájának távozása alkal
mából és tiszteletére bucsu-lakomát rendez. A va- 
rannóiak a körükből távozó és közbecsiilésben levő 
főszolgabíró távozását mélyen sajnáljak. Diószeghy- 
nek hervadhatatlan érdemei vannak, amelyek előtt 
mindenki meghajol és ezt akarják dokumentálni a 
bucsu-estély alkalmával.

— Felolvasás. Az antialkoholista egyesület 
Sátoraljaújhelyben f. hó 15-én szombaton délután 
a fögymnasiuni nagytermében fölolvasást rendez. 
Fölolvasó Dr. Chudovszky Móric lesz.

A magyar népipar karácsonya. A Tu
lipánkert hölgybizottsága karácsonyra népipari vá
sárt rendez Budapesten. A vásáron előkelő hölgyek 
működnek közre, akiknek élén Gr. Hadik-Barkóczy 
Endréné és Gr. Andrássy Tivadarné állanak. Mint 
elárusitónök vidékünkről Szemere Berta és Mari- 
kcnrszky Anna urleányok szerepelnek.

— Köszönetnyilvánítás. A siketnémák ung
vári intézetében elhelyezett zemplénvármegyei siket
néma gyermekek segélyalapja javára, nevezett in
tézet igazgatóságához november hóban a következő 
adományok folytak be : Póiik Sándor gyűjtése Ho- 
monna 8 K, Szabó Ferenc biró gyűjtése Nagyber- 
zék fi K 76 f.. Elöljáróság Kistarkány 5 K 76 f., 
összesen 20 K 52 f. Ez összegek átvételét köszö
nettel nyugtázza Wentzel József igazgató.

— Tömeges fizetésképtelenség. Sátoralja
újhelyben az elmúlt héten tizennégy ottani keres
kedő vált fizetésképtelenné. Szomorú jelenség s bi- 

inditó okát sem sikerült soha megtudnia. — 
XVIll-ik Lajos halála után a fogságban több 
Figyelmet tanúsítottak iránta, több főherczeg 
látogatta meg, s bizonyos kedvezményekben 
részesült. Raboskodásának nyolcadik esztende
jében, a mikor már beletörődött azon gondo
latba, hogy a börtönben kell elpusztulnia, sza
badon bocsátották.

Személyes meggyőződése az volt, hogy 
szabadságát egy levelének köszönheti, melyet 
a nagy ellenőrzés dacára is sikerült az orosz 
cárhoz juttatnia.

1830-ban augusztus 12-én ismét nyilvá
nosan tiltakozott Lajos Fülöp trónralépése el
len, s két hétre reá Gondé herczegct St. Seu 
várában a hálószobában felakasztva találták. 
A herceg halála örök rejtély maradt.

Elképzelhető, mily nagy vesztesség érte 
Gondé halálával a herceget, de a királyi ház 
egy másik tagjának s élénk érdeklődése a her
ceg iránt pótolta némikép e vesztességet, az 
érdeklődő magas személyiség az özvegy orle- 
ansi hercegnő, Lajos Fülöp király anyja volt, 
az ő befolyásának tulajdonítható, hogy a rend
őrség a Parisban tartózkodó hercegei néhány 
esztendeig nem zaklatta.

Ezen idő alatt a herceg pártja egyre nö
vekedvén, Lajos Fülöp kormányának mindin
kább kellemetlenné vált. A kormány hogy a 
hercegtől szabaduljon elfogatta s az állam biz
tonsága elleni összeesküvés cimén bevádolta. 
Ezen vád alapján állíttatott esküdtbiróság elé.

(Folyt, kör.) 

zonvsága annak, hogy a kereskedői osztály sem ké
pes már megélni.

— A nóegyletl bál a jövő év január havá
ban lesz a Barnai szálló termeiben megtartva. Mű
kedvelői előadás van ez alkalomból tervezve, mely
nek programmját a nőegylet választmánya legkö
zelebb fogja megállapítani.

Uj gyalogátjáró. Múlt heti számunkban 
említettük, hogy a fő-utcán még egy átjáróra volna 
szükség, s mint értesülünk. Walkovszky Béla vá
rosunk főbírája máris intézkedett, hogy a Dr. Po- 
gdnydGe ház és a kereskedelmi bank közötti ré
szen egy átjáró mielőbb létesittessék.

A tantestület estélye fényesnek ígérke
zik, az összes ülőhelyek immár elfogytak és csak 
állóhelyekre válthatni jegyet. Nemes cél érdekében 
lesz az előadás tartva, a szegény gyermekek téli 
felruházására s így méltán elvárhatni, hogy a ta
nítótestület fáradozását kellő siker fogja koronázni.

A városi távbeszélő-hálózat a kassai m. 
kir. posta- és távirda-igazgatóságtól érkezett leirat 
szerint az 1907. évi költségvetés hitelkeretébe nem 
volt illeszthető és igy a hálózat létesítése a jövő 
évben elmarad. Hisszük azonban, miszerint az 1908. 
évben a telefon okvetlen be lesz hozva, hiszen csak 
L’jhelyig kell kibővíteni a hálózatot.

— Házvétel. Lapunk múlt heti számában 
megírtuk, hogy Marmorstein Malvin Kossuth La- 
jos-utcai házát Goldfinger Simon 4(J.(X)0 koronáért 
megvette. E hírünk tévedésen alapult és ezennel 
helyreigazítjuk azt.

Eljegyzés. Lénárd-daróczi Bárdos Ede 
m. kir államvasuti ellenőr eljegyezte néhai tövisi 
és füzeséri Ftizesséry Boldizsár és neje, felsőkéri 
és lemesi Ftízy Fausztina leányát, Gabriellát Fü
zesérben.

Megszökött tanító. Sípos Gyula a be- 
rettői állami elemi iskola tanítója e héten állását 
elhagyta és ismeretlen helyre távozott. Sípos lelki
ismeretét bűnök terhelhették és e miatt szökött 
meg. Tényleg két rendbeli váltóhamisítás miatt 
ellene a kir. járásbíróság által az eljárás folyamatba 
is tétetett.

Esküvő. Dr. Hay Lajos jászberényi orvos 
f. hó 18-án esküszik örök hűséget Marmorstein 
Malvin kisasszonynak Budapesten a Dohány-utcai 
izr. templomban.

Griinfeld Móricz nagymihályi kereskedő f. 
hó 25-én tartja esküvőjét Rosenblum Berta kis
asszonynyal.

Ifjusági mulatság. A nagymihályi ifjúsági 
egyesület Karácsony másodnapján hangverseny és 
műkedvelői előadással egybekötött zártkörű táncz- 
mulatságot rendez az „Aranybika**-szálló  dísztermé
ben. Szilire kerül: „A doktor ur“. Molnár Ferenc 
3 felvonásos bohózata. A meghívók legközelebb 
lesznek kibocsátva.

10.000. Október 2-án jelent meg a Pesti 
I űrlapnak alapítása óta a tízezredik száma. Ez a 
szám 28 esztendőt jelent, egy lap életében jelentős 
időhatárt, újabb olvasó-nemzedéket. Es 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 irói 
és hírlapírói gárdát latta munkatársai sorában és 
mert azonkivül, 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 ígér 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 féláron kapják. A Pesti 
Hírlap ára egy hóra 2 K 40 f.. negyedévre 7 K, 
a Divat-Szalonnal együtt 9 korona. (A Pesti Hírlap 
kiadóhivatala: Budapest, V., Váci-körűt 78.)

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

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 Katlireiner-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 bír. 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 1906. 
évi karácsonyi albuma kiállítása fényével felül fogja 
múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet 
kiilömb volt az előzőnél, pedig azok az előző kö
tetek is egytöl-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 kiviil 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.

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

Felelő, .zerke.ztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatali mílvazatn : Lándai Joxsaf.

Hirdetések.
Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza igazgatóságától.
860. szám.

Árlejtési hirdetmény.
Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza 

részére a jövő 1907-ik évben szükséges kenyér 
és zsemlye, hús, liszt, tej és tűzifa szállítását 
biztosítani óhajtván, fölhivatnak az árlejtésben 

résztvenni szándékozók, hogy zárt Írásbeli aján
lataikat a biztosítási nyugta csatolásával a hi
vatalos órák alatt délután 3—5 óráig bezárólag 

1906. december 20-ik napjának d. u. 5 órájáig 
annyival inkább adják be a közkórház gond
nokságánál, mert az elkésetten érkezett ajánla
tok figyelembe vétetni nem fognak.

A részletes föltételek a gondnoki irodá
ban naponként délután 3—5 órák alatt meg
tekinthetők.

Kelt Nagymihályon 1906. december 8.

Dr. Örley Ödön
igaag. fóorTon.

Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként 

a következő árak mellett árusítom :
Aztali bor...................................... 36 kr.
Rácz iirmös . 40 kr.
Pecsenye bor . . . 45 kr.
Muskotály...................................... 60 kr.
Asszú 1901. évi. . . 5 frt — kr.

Widder Béla.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF ferfi-.sabónál Nagymihályon késiitteti. 
Mertek után a legnagyobb választék h a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



Hölgyeim és Uraim!
Mennyi ügygyel-bajjal bolyong
nak üzletről-üzletre szolid, jó 
áru beszerzése miatt, inig végre 
betérnek Moskovits és Weisz- 
hoz, ahol személyesen meggyő
ződnek arról, hogy e cég igazán 
megérdemli a támogatást.

Hölgyeim és Uraim!
E cég raktárán találjuk a szebb- 
nél-szebb, kitűnő minőségű szo
lid árut jutányos árban és ki
váló választékban, szóval a di
vat minden nemét és minőségét.

Hölgyeim és Uraim!

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

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

5 óra 
óra 
óra

Heggel 
Délután 
Este

Heggel
Este

Délelőtt 
Délután 
Este

óra 
óra

2
6

Kassa felé

5
6

Meiö-Laborcz felé

9 óra
2 óra

10 óra

31
57
03

31
03

16
50
06

perez, 
perez, 
perez.

perez, 
perez.

•••••••••••••••!•!••••••••••••••••< 

ELOVIRAGÍ 
MENYASSZONYI. KOSZORUSLEÁNYI : 
és különféle alkalmi CS6KR6K, 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
KF.RESK. MÜKERTÉSZ.

Levélczlm: ====== SOrgönyczim: 

Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely.

A közelgő karácsonyra való te
kintettel „nagy occassio-vásárt“ 
rendezünk és ennek megtekin
tésére a n. é. közönséget tiszte
lettel van szerencsénk meghívni.

Hölgyeim és Uraim!
A ki jó árut olcsón akar vásá
rolni, az menjen el Moskovits és 
Weisz úri- és nöi-dlvatüzletébe, 
ahol minden e szakba vágó cik
kek jutányos árak mellett kap
hatók, sőt a karácsonyi idény
ben minden 10 kor. bevásárlás 
után 5% árengedményben ré
szesítjük igen tisztelt vevőinket.

Férfi öltönyök készítését a legújabb divat 
szerint jutányos árak mellett elvállaljuk. "*B

perez.
perez, 
perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Mező-Laboréi felöl

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

Pártoljuk a hazai ipart!

A Szinye-Lipóczi 
Lithion-forrás

Qaluatnr kl”n6 ’ik,rr"«Q<ilvaiui huiáitm 

»es«-,húijhél|pg- é« kiszvénykántalmak ellen,kán
dara és vizeleti nehézségeknél, a ezukroa hággáraál, 
továbbá a légző és emésztési szervek karvtaínál.

Hiátfy hajtó hutám!
VaiaiBtai Kőanytn •méiitheti! •HrtMBBtea!

Kopható usvónyrizkti'f»kedt»«khev ruyy « 
Solve tor-forrás tgasgot»*figánél  fperjtstn

Értesítem a t. kereskedőket, 
hogy árut waggonrakományon- 
ként 7 forintért fuvarozok be 
a Városba. tisztelettel

LAHDESHAH BERHAT.

KEIL-LAKK

Minden takarékos háziasszony használja az 

„E M K E«- • • • • 
• • • • padlólakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadobb es olcsóbb mint a „Keih-lakk

Egyedüli eláruitó:

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csemege- üzlet Nagymihályon.

I< érje in^i en
én bérmentva magyar ny-lvti. g ***•-  0,1 il *•-»  r,|! fokr egy- 
* ékemet. StflO-néi" több »i«al. imi doimeiiifi nlkkati-, o'-tlBt- 

ós aranyórák, 'al.uiint miuö.i n> n sxo.d 
arany és estist »rnk hangszerek acél 
ea bóráiuk • t. röl eredeti gyári óiban.

K S — 
K 4 — 
K 5.—
K 7 — 
K 7 60 
K 11. M 
K
K - 50 
- Nin

legkitűnőbb mázoló-szer
— puha padló számára.

Nikkel rvnii-nto r óra......................
System Roakopf patent óra
StBicí eredeti -y.tem Rotkopr patent 
Bejegyzi tt „San Runkopf*  nikkel ívni. 
Estist. rém on tói r Ara Glória niflvei 
Ezh»t reniuntoir óra dupla ied«'llel... 
Ébresztőóra K ‘2 IAt. Konyhaóia .......
Schwarzwaldi óra K í.Hl Kaknkőra 
Minden őréért 8 évi itAebell <ótái ás___
csen kockásat! Beoserelés megengedve, 

vagy a pénz vissza !

K O N R A D JÁNOS
Első óragyár ÓS szétküldést áruhdtz, 

Brüx •xam« lCsehország.)

Üzletmegnyitás

Van szerencsém a n. é. közönség szi
ves tudomására adni, hogy Nagymihályon 
az újonnan épült Kolozsváry-féle házban 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán- 
kereskedést nyitottam.

Raktáron tartok . Karlsbadi porcellán 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma
jolika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és szines táb
lákat. Elvállalom bármely épület üvegezé
sét, úgyszintén müüvegezést is a legjutá- 
nyosabb árak mellett. — Kész ablakok és 
képkeretek minden színben és méretben 
állandóan raktáron vannak.

Karácsonyi és újévi ajándékok ■■
1 ~ nagy választékban. *

A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihály. 

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

Mindenkor kaphatók :

G-IutTClC ZMTÓZEe ctzégXLél 
== Nagymihályon. ==

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

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

------------  Egy jó házból való fin------------

tanulóul felvétetik
DAI Í7C I » iné fűszer-és csemege-üzletében
DnLA£O LnJUO NAGYMIHÁLYON.—'

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 hirneve 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 esd tisztelettel 

Lefkovits Albert 
úri- és női divatüzlete Nagymihályon.

•• TŰZIFA ••
Két éves száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket köz
vetít: Schapira Dávid pálya
udvart fa raktárnak unk. ■ .

Gözfűrészkezelöség Hanajna.



Jótékonyczélu karácsonyi vásár!

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

Verseny nélküli árak:
Nói divatos kalapok 
Himalaja sport sapkak 
Chiffon és vászon ing.

. . . hálókat).
, . . nadrag

Blousok minden szinb. 3 frt 
Tevesszór harisnyák

>4X-‘

*

■I

Karácsonyi
i czukorkák, gyertyácskák, karácson- 

fa-diszek, finom saloncukorkák, leg
finomabb tea- és dessert-sütemény, 
francia candirozott gyümölcs, ma
lagaszőlő, datolya, prunelles, kitűnő 
lengyel gomba és pergetett méz, kü
lönféle díszmű- és bőr-áruk, valódi 
tajték-pipák, asztali- és függő-lám
pák, finom porcellán-készletek, evő
eszközök stb. a legjutányosabban

1 frt 20 krtól félj.
90 krtól . 
.'10 krtól .

1 frt krtól .
90 krtól .

1 írt 50 krtól félj.
1 írt 50 krtól , 
1 írt 50 krtól .
1 frt 50 krtól »
1 frt 50 krtól .

— krtól , 
30 krtól .

Férfi chiff. és vász. ing 
. . . . nadrág

Teli meleg keztyük 
Jáger tricó ingek 

, , nadrágok
Zsebkendők különf. szintien 10 krtól . 
Nyakkendők remek kivitelt). 25 krtól .

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

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

Legújabb divatkülönlegességek ! Elsőrendű piperecikkek ! 
Szenzációs olcsó árak ! Ezen árak az idei karácsony előestéjéig 
maradnak érvényben, miért is kérem a n. é. közönséget és nagyra*  
becsült vevőimet, hogy e ritka alkalmat felhasználva, a karácsonyi 
ajándékok beszerzésénél cégemet b. figyelmére méltatni és e téreni 
szükségletét nálam fedezni méltóztassék. — Az 5%-os jótékonysági 
jutalékot a helybeli állami iskolai igazgatósághoz szolgáltatom be. 
Szives támogatásért esd Steindler E. divatáruháza Nagymihály.

I3RUGLER LAJOS 
fűszer-, csemege- és díszműáru-üzletében Nagymihályon 

beszerezhetők.
» z: |r*S2-'S-||e>'3-.  -x; -, 7x5 -.»Zi ♦ ■■yri ♦ "Z- v

o

’1

Karácsonyi értesítés
Tisztelettel értesítem a n. é. vevőközönséget, 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. • • • • Japáni cikkek. 
Plüschdobozok. Fényképalbumok. Bőráruk. 
Utazó-készletek. • • Szoba- és faldiszek. 
Gyermekjátékok óriási nagy választékban.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri tisztelettel 

HÁNDLER MIKSA 
divat- és diszmüáru-üzlete Nagymihályon.

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

ajánlja 

karácsonyi ajándékok- 
nak alkalmas gazdagon ^Iszerelt raktárát 

kávé, likőr, sör- és evőkészletekben, 
alpáccá- és nikkel-árukban, 
asztali ésfüggö-lámpákbari, 

majolika fali-diszekben ■■■ 
és teljes konyhafelszerelésekben.

Legolcsóbb árak (
i
I

óriási választékban, karáesonyfa-diszek, ehina- 
és oxidált ezüst-tárgyak, üveg, majolika és bronz 

dísztárgyak, bőráruk, Plüsch-dobozok, szoba- és 

faldiszek, piperecikkek, mindennemű csipkék és 

hímzések, blousok minden színben és kivitelben

ü I E B ü I C H CD.
divatáru-üzletében Nagymihályon kaphatók.

Pontos kiszolgálás I Uegolcsóbb árak I

• 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 

LflNDESMfiN B. 
könyvkereskedésében Nagymihályon.

Nyom. Landoamaa B. köByvByBBidájában


