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Hova a lap aaellenii részét illető minden 
közlemény intézendő ;

Kozznth Lnjos-utoxa 34. zzá.m.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

- . ~ _ Egyes szánt ára 2<i fii. — —

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

— Nyllt-tér zerzzklzt 40 01. ? —

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési ős nyilítéi 

díjak küldendők : 
Lnndeiman B. könyvnyomdája.

KARÁCSONY.
Itt a karácsony, a mi népünknek leg- 

ineghittebb s legbensőségteljesebb ünnepe, 
amelyet egyaránt ülnek meg a kunyhóban 
és palotában, s amely egész esztendő rideg 
kenyérharcában elfásult emberi szivekből a 
legnemesebb érzést, a szeretetet váltja ki. 
Jászolban született a Megváltó, világraszó- 
lóan hirdetvén, hogy azok, akik az emberi 
nem megújhodására végeznek világraszólóan 
dicső munkát, azok nem a trónok bíborá
ból, nem büszke, gőgös nagyok ágyékából 
kerülnek ki, hanem mint az óriási tölgy, a 
mely gyökereit a föld mélyébe ereszti, alul
ról, az istenadta népből kerülnek ki. Men
tek a három napkeleti királyok, országok 
urai, hadseregek vezérei, mentek a csillagok 
után, mely ott ragyogott a bethlehemi já
szol fölött, hirdetvén, hogy jászolban szüle
tett meg a legigazibb, a legnagyobb király. 
Igaz hitet szomjuhoztak a napkeleti királyok, 
csoda történt velük, megihlette őket a tu
dat, hogy van valami aranynál, bibornál 
ékesebb, fegyvernél s hadseregnél erősebb, 
gyarló, múlandó embernél örökkévalóbb, a 
mi kiemel a földi lét szűk köréből s meg
világítja a sirontúlnak rettenetes éjszakáját. 
Ez a valami a megfoghatatlan Istenbe ve
tett hit: a bethlehemi jászol kisded vendége, 
a világ megváltója Jézus Krisztus.

Abban a nagy egyenlőtlenségben, mely
ben szegények és gazdagok, hatalmasok és 
elnyomottak élnek ezen a világon, fölemelő
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XVII. Lajos. 3
A kormánynak báró Richemont ellen in

dított pere, melynek leírása a francia irodalom 
jogtudományi szakában mindenkor kiváló he
lyet fog elfoglalni, Európaszcrte nagy feltűnést 
keltett. Az államügyészség a bizonyítékok nagy 
halmazának súlya alatt, majdnem kényszerítve 
volt, hogy báró Richemontnak a Templeből 
megmenekült trónörökössel való azonosságát ki
mondja; azért a vádlott azon kérdésére: »ki va
gyok hát, ha XVII. Lajos uem vagyok ?• némán, 
választ nem adott.

A per folyamán egyes leleplezések az ural
kodó családon és a kormánypárton veszedelmes 
sebeket ejtettek, amennyiben az uralkodó csa
lád cselszövéseibe mély beletekintést enged
tek. Az államügyész kénytelen volt beszédében 
kijelenteni, hogy »ami a trónörökösnek a Tem- 
pleböl való megmenekülését illeti, ez ügyben 
tett kutatásai meggyőzték arról, hogy a szökte- 
tés tényleg sikerült.*

Figyelemre méltók a törvényszék elnöké
nek a bizonyítási eljárás végén az esküdtekhez 
intézett szavai: .Kicsoda hát a vádlott, aki ma 
önök előtt áll? mi az ő valódi neve, szárma
zása, mi az ő előélete ? Talán Franciaország el
lenségeinek vak eszköze s ellenségeink a pol
gárháború ttszkét óhajtják közzénk dobni általa. 

és megnyugtató tudat, hogy egyformán ki
csinyek és gyöngék, egyformán szeretettek 
vagyunk az előtt a fölérhetetlen hatalom 
előtt, amely Jézus Krisztust adta a bűnös 
világnak. Megváltásra szorulunk egyformán 
mi bűnös emberek, koldusok, királyok. Sze- 
retetre szorulunk egyformán mi hatalmasok 
és nyomorultak. Hitre szorulunk valameny- 
nyien, hitre, amely abból a kis jászolból su
gárzott ki az emberek szivébe, amely suga
raknak fénye és melege meg van még most 
is. Hit nélkül céltalan, meddő küzdelem az 
élet, de hittel soha el nem múló remény
séggel és bizalommal teljes. Hittel, szeretet
tel kell nekünk embereknek élni, hogy kü- 
lömbek legyünk az állatoknál és az élette
len tárgyaknál.

Magasztos érzések hozzák rezgésbe szi
vünket, midőn átérezzük az emberiség leg
gyönyörűbb legendáját, Jézus Krisztus já
szolban való születésének egyszerű történe
tét. Ma, amidőn a természettudományok ha
ladása, a különféle uj tanok, amelyek az em
beriség egy részét uj czélok és uj irányok 
felé terelik, ma, amidőn a hitetlenség oly 
rohamosan terjed az emberek között, dupla 
értéke van a karácsony ünneplésének, nem
csak azért, mert nehéz dolog a divatos, ro
hanó áramlatnak ellentállani, hanem azért 
is, mert példát mutatunk vele azoknak, a 
kik elszakadni készülnek atyáik hitétől és 
azon az utón vannak, hogy kivetkőzzenek 
a jó érzésű ember természetéből. Ti, akik 
hisztek, bíztok és reméltek, akik meg vagy-

Avagv inkább egy szerencsétlen, ki egy rémes 
forradalom viharaiból csodásán megmenekült s 
már születésénél fogva elkárhozva, megfosztva 
családjától, nevétől, nem talál egy hajlékot, hová 
fejét lehajthassa..

A bizonyítékok nagy halmaza dacára a kor
mányhatalom által befolyásolt esküdtek Riche
montnak a daiiphinnel való azonosságát nem 
merték kimondani, s mint az állam biztonságát 
veszélyeztető egyént, vétkesnek találták, mely 
alapon a bíróság 12 évi államfogházra Ítélte a 
herceget. Nagy hajjal járt annak eldöntése is, 
hogy a vádlott mily néven ítéltessék el. Hosz- 
szas tanácskozás után úgy oldották meg a kér
dést, hogy az Ítéletben mindazou álnevek, me
lleket a herceg utazásai közben használt, fel
soroltattak. A herceg a St. Pelagie államfogházba 
vitetett, ugyanazon fogházba, ahol a köztársa
sági párt vezérlő férfiai, többek között: Marrast, 
Cavaignac, Baclie is fogva valának, ezek a her
ceg önzetlenségét felösmerve, a legnagyobb tisz
telettel adózlak jellemének, s igv a legbarátsá
gosabb viszony fejlődött ki a herceg és politikai 
ellenlábasai között. Körülbelül két évig sínylő
dött e fogházban a herceg, — egy szép napon 
azonban sikerült a politikai foglyoknak s kö
zöttük a hercegnek is megszökni.

A herceg Svájcba költözött, hol 1848-ig a 
legnagyobb visszavonultságban töltötte napjait, 
csakis Lajos Fülöp bukása s a köztársasági ál
lamforma behozatala után jutott neki isinél na
gyobb szerep. Párthívei most már minden tar
tózkodás nélkül léptek sorompóba érdekében. 
Megalapították az >LTnflexible« nevű újságol, 

Lapnak mai száma 4 oldalra terjed. 

tok győződve róla, hogy világot megváltó 
hivatása volt a jászolban született Istennek, 
üljétek meg karácsony ünnepét benső áhí
tattal, úgy, ahogy azt hitünk törvényei elő
írják. Tartsátok fönn a modern erőszakos, 
Istentől távolodó világáramlatok közepette a 
keresztény hitet, a Megváltó kultuszát, a 
mártírok vére által megszentelt vallást; mert 
jönni fog, jönnie kell egy időnek, midőn az 
emberiség tévelygő része ki fog ábrándulni 
a realizmus mámorából és vissza fog térni 
az Istennek egyedül üdvözítő kultuszához.

Fehér, havas világban, karácsony ün
nepén a hit tavasza nyíljék a szivekben és 
zengjétek, hirdessétek büszkén, bizalommal, 
hogy megszületett a világ Megváltója!

Karácsonyi vásár.
Közeledik karácsony ünnepe, az ajándék

nyújtás, a kedveskedő figyelem napja. Meg
nyitja dús erszényét a gazdag, készséggel adja 
ki összekuporgatott filléreit a szegény, hogy 
ajándékkal kedveskedhessék szeretteinek. — 
A karácsonyi ünnepet megelőző napok élénk 
forgalmat jelentenek a kereskedővilág számára. 
A vásárlási kedv az év minden szakát felül
múlóan nagyobb, mint rendes körülmények 
közölt. Ez «x idő a sajtó munkásaira is köte
lességet ró. Azt a kedves kötelességet, hogy 
emlékeztesse a közönséget : vásároljon lehető
leg helyi piacon

Sokat beszélünk magyar gazdasági életről. 
Keressük is minden téren a kereskedelem, ipar 
fellendítésére szolgáló eszközöket. Most itt az 
alkalom bebizonyítani, hogy nem frázis a ma
gyar piac felkarolása. Mielőtt valaki vásárolni 

melynek feladata volt XVII. Lajosnak báró Ri- 
chemonttal való azonosságát bizonyítani s ter
jeszteni. Rövid idő alatt ezen újságnak óriási 
hatása lett, a herceg hívei ezrekre szaporodtak, 
s a bizonyító okmányok is napról-napra növe
kedtek. Báró Richemont ekkor 61 éves volt, 
egyik oldalát szélütés érte, életében emberfö
lötti módon és sokat szenvedett, nem lehet te
hát az öreg, majdnem béna embert szigorúan 
elítélni, ha erélye úgyszólván ádáz küzdelmei
nek céljánál megtört. 1819. évi február hónap
ban Rómába utazott, hol IX. Pilis több órai ki
hallgatáson fogadta, ezen kihallgatás után le
velet intézett barátaihoz, melyben kifejti, liogv 
a harcot tovább folytatni nem akarja. Francia
ország trónjára ilyen korban és állapotban nem 
vágyik többé; nagy szerencsétlenség lenne ez ő 
reá, de még nagyobb Franciaországra. S legke- 
vésbbé óhajtja azt, hogy elösmertetése esetén 
ranghoz, anyagi előnyökhöz jusson.

Ezen levele következtében párthívei az ér
dekében való további agitatiot megszüntették, 
szeretetüket, ragaszkodásukat azonban a her
ceg, illetőleg báró Richemont iránt továbbra is 
megőrizték, s fejedelmet megillető tisztelettel 
vették körül egész haláláig, mely hirtelen 1853. 
évi augusztus 10-én következett be. A sok há
nyódást szenvedeti embert még halála után sem 
hagyták békésen megpihenni. Párthívei a sir- 
kövön Franciaország hercegének címezték, ezen 
sirfeliratot 111. Napóleon kormánya a királypárti 
sajtó izgatásai következtében úgy corrigálta, 
hogy az egész sirkövet eltávolíttatta s igv most 
jeltelen sírban alussza örök álmát XVII. Lajos.



indul, tekintsen körül a nagymihályi piacon s 
hisszük, hogy kedvére való árut talál. A keres
kedők kirakata tömve csinos szép dolgokkal. 
A kirakatokban s a lap hirdetési rovatában 
külön felhívás olvasható a karácsonyi vásár 
megtekintésére. Méltassa azt nemcsak kellő fi
gyelemre a közönség, hanem vásároljon is le
hetőleg minden szükséges árut Nagymihályon.

Az a jelentékeny tőke, mely Így karácsony 
táján forgalomba kerül, maradjon városunkban, 
boldogítsuk vele a helyi kereskedőket. Hégi 
igazság, hogy csak az a város képes a fejlődés 
feltételeinek eleget tenni, mely erős, izmos 
kereskedő- és iparososztálylval rendelkezik. 
Ebből fejlődik ki azután a független érzelmű, 
erős polgári osztály, minden város társadal
mának legbecsesebb eleme. Tegyük lehetővé, 
hogy kereskedelmünk megizmosodjék. Csak igy 
érhetjük el, hogy kereskedőink függetlenítsék 
magukat az osztrák hitelezők nyomása alól, 
csak igy teremthetjük meg a szinmagyar pia
cot, ipari termékeink, hazai áruink piacát. 
Minden ittbagvott fillér egy-egy tégla, melv- 
lyel felépíthetjük a független magyar gazda
sági élet viharokkal dacoló épületét.

Vásároljunk árut helybeli kereskedőknél I 
Rendeljünk árut helybeli iparosoknál! A ka
rácsonyi kedveskedést, a kellemest igy kötheti 
össze Nagymihály hazafias érzelmű közönsége 
a — hasznossal I

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejár, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK.
— Áthelyezés. A király Mattyasovszky Mór 

kir. járásbirót saját kérelmére a lemesi kir. járás
bírósághoz hasonminöségben áthelyezte. Mattya
sovszky 8 éven át volt a nagymihályi kir. járásbí
róság vezetője és példás rend is uralkodott ez idő 
alatt a hivatalban.

— Helyettesítés. Diószeghy János varannói 
főszolgabíró távozásával megüresedett főszolgabírói 
hivatal ideiglenes vezetésével az alispán Bernáth 
Béla sárospataki tb. főszolgabírót bízta meg.

— Uj királyi tanácsos. A király Deil Jenő
nek, a kassai kereskedelmi és iparkamara érdemes 
titkárának a kereskedelem és ipar fejlesztése körül 
szerzett érdemei elismeréséül a királyi tanácsosi cí
met adományozta.

Országos vásár. A városunkban hétfőn 
és kedden megtartott országos vásáron a nagy hi
deg miatt a vidékről kevesen jöttek be. A vásár, 
amely a legélénkebbek egyike szokott lenni, ezúttal 
rém sikerült és ugv a kereskedők, mint az iparo
sok körében nagy a panasz.

Sylvester estély. A nagymihályi Casino 
egyesület december hó 31 -ta a Barnai szálló Ösz- 
szes termeiben zártkörű Syjvesterestélyt rendez. 
. elyre a Casmo tagjait ezúton is meghívja.

— Nagy .Jók tanúja. Moskovits Emánuel 
aborcszögi lakos folyó hó 18-án 78 éves korában 

meghalt. Az elhunyt a szabadságharc alatt a 9-ik 
honvédezredben szolgált.

— Lj ügyvéd. Dr. Goldberger Ignácz ügy
véd Gálszécsen irodát nyitott.

Dr. Elek Imre gálszécsi ügyvéd pedig irodá
ját Kassára helyezte át.

— Esküvő. Szász József kassai lakos e hó 
25-én esküszik örök hűséget Sonnenschein Etus kis
asszonynak. Sonnenschein Márk nagymihályi lakos 
leányának.

— Hlrlapárverés. A nagymihályi Casino 
által megrendelt hírlapok elárverezése 1906. évi 
december hó 23-án délután 6 órakor fog megei- 
tetni. melyre a Casino t. tagjai meghivatnak.

— Gyermekelőadás. A szegény tanulók fel
ruházására ének és élőképek kíséretében e hó 15-én 
rendezett gyermekelőadás minden tekintetben fé
nyesen sikerült. A tanítótestület úgy az erkölcsi, mint 
anyagi sikerrel meg lehet elégedve; az Aranybika
szálló díszterme egészen megtelt és zsúfolt ház él
vezte végig az előadást. A műsor énekkel vette kez
detét és dicséretére legyen mondva Huniéba Ida 
tanítónőnek, az ének minden egyes pontja kitünően 
sikerült. Majd .A javíthatatlan" egy felvonásos szín
müvet játszották el, amelyben Dercsényi Boriska és 
Csizmánk Kerti valóban remekeltek. Jók voltak a 
többi szereplők is, névszerint Kuna József. Reich 
Anna, Ciliick Géza és Bertekap László. A „Hús
hagyókedd" vígjátékban az összes szereplők dere
kasan oldották meg feladatukat. Sok tapsot kapott 
Hoszpodár Ilonka, Miskovics Mariska és Rakovszky 
Sálika. Jól játszottak még Hoczman Margit, Stern 
Irén, Friedman Lujza. Kolonay Mariska és Szigethy 
Aranka. Végül két élőkép volt, mely igen szép lát
ványosságot nyújtott. Meg kell emlékeznünk László 
E. Elóris úrról is, aki az előadás rendezője volt és 
aki fáradságot nem ismerve buzgólkodott az elő
adás sikere érdekében. Az élőképek összeállítása kö
rül Kassai Farkas Emma, Dezső Sarolta, Csuk 
Ilma és Gosztonyi Mariska urhölgyek buzgólkod- 
tak és mindegyiküket elismerés illeti. A jegyek el- 
árusitásával és a pénztár ellátásával Fali Ilona ur- 
hölgy fáradozott.

— A kútfúrás szorgosan folyik, eddig 26 mé
ternyi mélységre mentek le s kiszámíthatatlan, med
dig kell még fúrni. Megeshetik, hogy 2—300 mé
ter mélységig kell hatolni, hogy jó ivóvizet nyer
hessünk. A munkálatokat a nagy hideg is megne
hezíti és ha január hó végével a fúrási munkála
tok befejezést nyernek, úgy a kút csakhamar lesz 
rendeltetésének átadta.

— Megszökött tanító cim alatt lapunk leg
utóbbi számában azt közöltük, hogy Siposs Gyula 
berettöi tanító megszökött és hogy két váltóhami
sítás miatt ellene eljárás van folyamatban. Ezen 
hírünk téves információn alapult, Siposs Gyula 
berettöi igazgató tanító állomáshelyéről nem szö
kött meg. jelenleg is vezeti az iskolát és legke- 
vésbbé van oka a szökésre. A mi pedig az ellene 
folyamatban lévő két bűnügyet illeti, az bosszú 
müve. Alkalmunk volt a valódi tényállásról meg
győződni és ez alapon állíthatjuk, hogy Siposs 
büntetendő cselekményt épenséggel nem követett 
el, a mit különben a bírói eljárás igazolni fog.

— Kérelem. A nagymihályi kórházban be
tegen fekvő szegénysorsu kis gyermekek részére ka
rácsonyi ajándék beszerezhetése céljából gyűjtést in
dítottunk. Felhívjuk a nemesszivü adakozókat, hogy 
adományaikat lapunk kiadóhivatalába e hó 23-áig 
szíveskedjenek juttatni.

Ez alkalomból felemlítjük, hogy karácsony vi
lláján a közkórházban ugyancsak a fenti célra ka
rácsonyfa lesz felállítva, amely körülményre, tekin
tettel arra, hogy jótékonycélról van szó, felhívjuk 
a közönség figyelmét. Adományok a Casino helyi
ségében kitett ivén is jegyezhetők.

— Uj jelzőtáblák. A vármegye területén az 
összes községek uj és egyforma jelzőtáblát kaptak, 
a melyek bizony nem a legizlésesebbek. A szom
széd varmegyék jelzőtáblái sokkal különbek és jel
zik a járási központtól a távolságot, sőt az út
irányt is. A mieinknél pedig ez hiányzik.

Pályázat. A nagymihályi Takarékpénztár
nál üresedésben levő segédkönyveiül állásra, mely 
1800 korona törzsfizetéssel van javadalmazva, pá
lyázat nyittatott.

— Műkedvelői előadás. A nagymihályi ifj. 
egyesület f. hó 26-án, karácsony másodnapján az 
„Aranybika"-szállo dísztermében saját alaptőkéje ja
vára hangversenynyel és műkedvelői előadással egy
bekötött zártkörű táncmulatságot rendez. Helyárak . 
Első négy sor zsölyeszék 2 K 50 fiit, a többi sor 
2 K, Földszinti állóhely 1 K 50 f„ Karzati ülőhely 
80 f„ állóhely 40 f. Felülfizetések köszönettel fo
gadtatnak és hirlapilag nyugtázva lesznek. Jegyek 
előre válthatók Landesman B. könyv és papirke- 
reskedésében. A karzatra váltott jegyek a táncmu
latságra nem érvényesek. Akik tévedésből meghí

vót nem kaptak, szíveskedjenek e célból az egye
sület elnökségéhez fordulni. Műsor: 1. .A vén bo
gár" Weith H. V-től. Énekli az ifjúsági énekkar. 2. 
„Nagymajtényi síkon." Régi kuruc dal. Előadja az 
egyesületi énekkar. 3. „A doktor úr.“ Bohózat 3 
felvonásban. Irta Molnár Ferenc. 4. .Népdal egy
veleg" Mocsáry Imrétől. Énekli az egyesület ének
kara. 5. .Tréfás svéd négyes." Előadja az ifjúsági 
énekkar. A műkedvelői előadás rendezője Kneiszl 
Emil úr, mig a dalárdát Klain Sándor karnagy úr 
vezeti.

— Gyakorlott ügyvédjelölt, ki a tót és né
met nyelvben is jártas, Dr. Kállai József ügyvédi 
irodájában alkalmazást nyerhet.

Újítás a postán. A kassai postaigazgató
ság ismét tanujelét adta, hogy a közönség érdekeit 
méltányolja s december 1 -én életbe léptette a 358. 
számú mozgópostát. Most tehát már minden vo
nathoz megy ki a postakocsi és midőn az esti 10 
órásihoz a galíciai postát kiviszik, a postakocsi a 
csomagokat is behozza. Hajnalban ezentúl ugyan
csak kimegy a postakocsi s a Mezölaborc, valamint 
Galícia felöl érkező leveleket, pénz és csomagkül
deményeket hozza és városunkból a Budapest és 
Kassa felé szóló postát feladja. Ezen nagy újítás 
által nemcsak városunk, hanem Sátoraljaújhely és 
Mezölaborc közötti állomások is sokat nyernek, mert 
ha leveleiket — feltéve, hogy postakocsijáratuk nin
csen — a vasútnál feladják, akkor úgy Budapesttel, 
Kassával, valamint a Galíciával való érintkezésben 
majd egy teljes napot nyernek. Célszerű volna ugyan, 
hogy a leveleket a városban az esti órákban is ki
vegyék, nehogy minden egyes levelet a postára kell
jen vinni. Mint értesülünk, a postaigazgatóság még 
egy tisztviselőt és egy szolgát fog a helybeli hiva
talhoz beosztani és igy a szorgalmas és munkával 
tulhalmozott tisztviselőknek s szolgáknak eddigi túl
terhelt szolgálatán is némileg könnyítve lesz. — A 
posta, mint eddig, levelek és csomagok feladására 
6 óráig, táviratok felvételére pedig esti 9 óráig van 
nyitva.

— Betöréses lopás. Mészpesten az elmúlt 
héten Hrenyo István községi birónál és Neuman 
József korcsmárosnál betöréses lopást követtek el 
és mindkét helyről nagyobb mennyiségű ingóságot 
vittek el. A csendőrség nyomozza a tetteseket.

— Tűz. Nagymihályon e hó 18-án a Rákó- 
czi-utcában tűz volt. Leégett Onuska János házá
nak udvari része.

Gálszécsen szerdán a főutcán szintén tűz ke
letkezett, amidőn is két bérház égett le.

Varannón kedden a Magyar Korona szálloda, 
amelyben a varannó kaszinó-egyesület is el volt he
lyezve, teljesen leégett.

— 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 Hit
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 hírlapiról 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 
-----ős 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-körut 78.)

— Ideggyöngeség 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 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-

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E I C H A D O L F férfi-szabónál Nagymihályon kéaxittati. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek



hawm K 6 ’• a|?nla,os a gyarmatkávét so- 
kit íT lk- hrciner'fc e Knc'PP-'>ialata kávé dús pót
lása nélkül inni, mely nevezett káros hatásokat lé
nyegesen csökkenti. Gyermekeknek, szív, gyomor 
es idegbalosoknak csakis a tiszta Kathreinert volna 
szabad inni mely fűszeres kávéizzel bir, tápláló és 
vérképző. Hangsúlyozzuk azonban a bevásárlásnál 
a sok értéktelen utánzatok miatt, a „Kathreiner" 
nevet és csakis zárt eredeti csomagokat fogadjunk 
el Kneipp páter védjegygyel.

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

— A Pesti Napló Idei ajándéka, az 1906. 
évi karácsonyi albuma kiállítása fényével felül fogja 
múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet 
külömb 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 kívül minden uj előfizető is, aki 
mostantól kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóira 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 Naplói kiadóhivatala Budapesten, 
VI. kér. Andrássy-ut 27. z.

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

Nyilvános számadás
a nagymihályi áll. iskola tanítótestülete által 1906. 
évi dec. hó 15. és 16-án tartott gyermekelöadások 

alkalmából befolyt összegekről.
Bevétel . . . . 824 K 50 f.
Kiadás .... 293 K 92 f.
Tiszta jövedelem . 530 K 58 f.

Ezen jövedelmet felülfizetéseikkel elősegítették : 
Czibur Bertalan. Sutter Rezső 20—20 K, Barnai 
Andor, ifj. Bucsinszkv Lajos, Dr. Eperjesy Lajos, 
Madarász Lajosné, Stépán Aladár 10—10 K, Spie
gel Samu 7 K 20 f., Polányi Géza 7 K, Semsey 
Gyula 5 K 20 f., Brünn Mór. Dr. Fuchs Ignácz, 
Halmi Ödön, Dr. Kállai József, Dr. Preusz Miklós, 
Dr. Richtzeit Vilmos, Spiegel Lajos, Srega József
5—5 K, Bartus Boldizsár. Friedman Mihály, Dr. 
Glück Samu, Kiéin Izidor, Dr. Lanorovits Mihály, 
Dr. Miklós Móric, Weinberger Jenő, Widder Béla, 
Widder Menyhért 4—4 K, Csollák llár, Dick Samu, 
Dudits János, Gálfalvy János, Jakubovics Ignácz, 
Kolozsváry Ödön, Kozlay József, Dr. Lakatos Dezső, 
Moskovits és Weisz, Papp István, Szöllősi Sándor, 
Sztruhala János 3—3 K, Henzelman Tivadarné 2 
K 80 f., Rakovszky Aladár 2 K 60 f., Kalinovszky 
Adolf, Karczub Pál, Löffler Sándor 2 K 40 f., Ba
lázs Lajos, Bcrger Lipót, Brügler Lajos, Deák Jenő. 
Grosz Ignácné, Hering József, Horváth Sándor, Kiss 
Ferenc, Kiéin Gyula, Lefkovits Albert, Müller Adolf, 
Müllcr Bernát, Novakovszky Alajos, Reich Adolf, 
Rontsinszky Géza, Rosner Jakab, Tomko György, 
Dr. Veszperényi József, Walkovszky Béla, Widder 
Andor, Dr. Widder Márk 2—2 K, Tolvay Imre 1 
K 20 f., Vezendy G., Bódy Győző, Buzay Gusztáv, 
Engel Ármin, Glück Dezső, Grünfeld Ignác, Hocz- 
man Mátyásné, Kákos György, Kiéin Ödön, Lász- 
lófi László, Mihalovics Jenő, Miskovits József, Pel
les József, Reich Mór, Szondy István, Zombory 
Géza 1—1 K, Ruczky Árpád, Spenik Sándor, Szi- 
gethy Ernőné 40—40 f. — Fogadják a szives fe- 
lülfizetök, kedves vendégeink, úgy a jó szülök, kik 
áldozatok árán lehetővé tették az élőképek előadá
sát, a helybeli „Műkedvelő Társaság" a színpad egy 
részének átengedéséért, Tolvay Imre és Szöllösi 
Sándor urak a görögtüz ingyenes adományozásáért, 
Hündler Miksa ur a kölcsönbe adott fölszerelésért, 
Lándai József ur az előjegyzések kezeléséért és a 
pénztárnál segédkezésért leghálásabb köszönetün- 
ket. Egyben igen szépen kérjük azon felülfizetök 
kegyes elnézését, kik a pénztárnál támadt nagy to
longás miatt a fenti jegyzékből netalán kimaradtak. 

Az áll. isk. tanítótestülete.

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

LANDESMAff BÉR ff AT.

NYILT-TÉR.
(Alak és tartalomért a beküldő felelős.)

XT 3rila.tl£oza.t
1 udomásomra jutott, hogy ismeretlen 

aljas rágalmazók rólam azt a hirt terjesz
tik, hogy én bukófélben vagyok.

Nem tartanám érdemesnek ezen komisz- 
ságra reagálni, mert hiszen ezen hitek ter
jesztői gyáva orgyilkosokként az ismeret
lenség piszkos odúiba rejtik magukat s on
nét lövöldözik felém mérges nyilaikat. 
Vevőimmel szemben azonban kötelezettsé
geim vannak s igy ezúton jelentem ki, hogy 
e híresztelések becstelen rágalmaknál nem 
egyebek, minden komoly alapot nélkülöz
nek, e hírek terjesztőit bitang gazemberek
nek nyilvánítom s kérem a t. ez. közön
séget, hogy ezen rágalmaknak fel ne üljön.

Nagymihály, 1906. december 20.

LEFKOVITS ALBERT.

Hirdetések
Hölgyeim és Uraim I

Mennyi Ogygvel-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. "WB

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!
. 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 cl Moskovits és 
Weisz úri- és női-divatűzletébe, 
ahol minden e szakba vágó cik
kek jutányos árak mellett kap
hatók, sőt a karácsonyi idény
ben minden 16 kor. bevásárlás 
után 5% árengedményben ré
szesítjük igen tisztelt vevőinket.

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

Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

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

Widder Béla

Üzletmegnyitás.

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

üveg- és porcellán- 
kereskedésl nyitottam.

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

~ nagy választékban. *
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihály.

J MENYASSZONYI. KOSZORUSLEÁNYI I
• és különféle alkalmi CS6KR6K, va- ;
• lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől I
• kezdve a legdíszesebb kivitelig meg- |
• rendelhető. Jutányos árak és pontos
| kiszolgálás.
• Magamat a nagyérdemű közönség szí- !
• vés pártfogásába ajanlva maradtam ;

• mély tisztelettel

• MOSKOVSZKY DEZSŐ !
J KERESK. MÜKERTÉSZ. ]
• Levélczim: - ------------  ... SOrgűnyczIm: '

• Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely. I 
•••••••••••••••••!•!••••••••••••••••<

Pártoljuk a hazai ipart!
Minden takarékos háziasszony használja az 

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

Egyedüli e I á r u i t ó :

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csemege- üzlet Nagymihályon.

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

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



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 áraks
1 frt 20 krtól félj. 

ÍM) krtól .
30 krtól .

1 frt - krtól .
90 krtól ,

Női divatos kalapok 
Himalaja sport sapkák 
Chiffon és vászon ing 

. , , hálókab.

. . . nadrág

1 frt 50 krtól félj. 
1 frt 50 krtól ,
1 frt 50 krtól ,
1 frt 50 krtól . 
1 frt 50 krtól .

Biousok minden szinb. 3 frt — krtól , 
Tevesszór harisnyák 30 krtól .

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

Téli meleg kedvűk 
Jlger tricó ingek

, . nadrágok
Zsebkendők különf. színben 10 krtól . 
Nyakkendők remek kiviteli). 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 dlvatkülönlegességek ! 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.

(

Legolcsóbb árak

Uegolcsóbb árak I

h I E B Li I C H 01
divatáru-üzletében Nagymihályon kaphatók.

Pontos kiszolgálás I

es oxidált ezüst-tárgyak, üveg, majolika és bronz 

dísztárgyak, bőráruk, Plüsch-dobozok, szoba- és 

faldiszek, piperecikkek, mindennemű csipkék és 

hímzések, biousok minden színben és kivitelben

Nyom. LaodoooiMi B. köiyrayemdájábac

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, < C Szoba- és faldíszek. 
Gyermekjátékok óriási nagy választékban.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri tisztelettel 

HÁNDLER MIKSA 
= divat- és díszműáru-üzlete Nagymihályon.

Karácsonyi 
ezukorkák, gyertyácskák, karácson- 
fa-diszek, finom saloncukorkák, lég- 
finomabb tea- és dessert-sütemény, H 
francia candirozott gyümölcs, ma- p 
lagaszölő, datolya, prunelles, kitűnő ! i 
lengyel gomba és pergetett méz, kü- < j 
lönféle díszmű- és bőr-áruk, valódi | ? 
tajték-pipák, asztali- és függő-iám- ; í 

1 pák, finom porcellán-készletek, evő-1 | 
p eszközök stb. a legjutányosabban 
^RÜGLER LAJOSÜ
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; 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, 
al páccá- és nikkel-árukban, 
asztali és függő-lámpákban. 
■■majolika fali-díszekben■■ 
és teljes konyhafelszerelésekben.

(
• 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 

LflNDESMflN B. 
könyvkereskedésében Nagymihályon.


