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Magyar sovinismus.
Minden igaz magyar politikus ideálja 

az egységes magyar nemzeti állam. Sőt 
politikai érzés sem kell hozzá, úgy álta
lánosítható e tétel, hogy minden igaz 
magyar ember úgy szeretné megalkotottnak 
tudni Magyarországot, hogy ez a nemzeti 
jellegzetességtől duzzadó, egységes magvar 
és nemzeti legyen. Százszor megbeszélt, 
ezerszer taglalt kérdés volt már, hogy mily 
erőt foglal magában egy egységes nemzeti 
állam és kapcsolatban ezzel a kittos meg
bizonyosodás a mi részünkre, hogy mennyi, 
de mennyi téneyző, eszköz és alkotó elem 
hiányzik nálunk ahhoz, hogy nemzeti ál
lamról beszéljünk. Egy frázisban merül ki 
minden gazdagságunk, egy frázis, a melyből 
táplálkozunk és a melyet elég bőnek, 
minden magában foglalónak hirdetünk, 
mikor csak ezzel és kizárólag ezzel akarjuk 
megalkotni a nemzeti államot. És micsoda 
ez a frázis : magyar sovinismus. Ebben a 
fogalomban merül ki minden törekvésünk.

Joggal feltehető az a kérdés, vájjon 
valójában tényleg és igazán beszélhetünk e 
mi magyarok nemzeti sovinismusról ? Van-e 
alapja kérkedés számba menő hivalgásunk- 
nak, mikor melldöngetve, mint csalhatatlan 
arcanuinot hirdetjük sovinizmusunkat, 
mellyel és csak amellyel a magyar nemzeti 
államot felépíthetjük? Mert mérhetetlen 
önteltség az, mivel faji, suppremacziánkról, 
beleolvasztási képességünkről és ennek 
erejéről beszélünk és autokrataságra valló

T A R C Z A
Van egy leány. . .

Van egy leány ; ezer nap ragyogását 
Sugározza két mosolygó szeme, 
Csudás meséknek eleven világát 
Látod és nem bírsz betelni vele.

A szava: zene, mosolya : virágok,
Boldogságot fakaszt, hol megjelen,
S nem tudja, hogy a legragyogóbb almot 
Róla álmodják minden éjjelen.

Nem tudja, hogy a legszebb lány a földön 
S a legszomnrubb ifjú én vagyok,
Nem tudja, hogy fájdalmasan zokogva 
Róla szállnak a legbusabb dalok

Nem tudja, hogy ködterhes éjszakákon
Én ott állok ablaka alatt,
Mig puha párnán tán másról álmodja
A legragyogóbb, legszebb álmokat.

Radnóthy Dénes.

Csalódás.
Késő éjszaka volt már. A káveházban csak 

néhány újságíró üldögélt együtt egy üveg bor 

erőszakos fennhéjazás. mikor ez alapon és 
ebből eredten minden téren és irányban 
hirdetjük a térfoglalást, erősbödést és ha
ladást. Avagy nem mi hirdetjük, hanem 
ellenségeink fogják reánk, mint önkényt, 
mint zsarnokságot? És mások, első sorban 
a hazánkban élő nemzetiségek panaszolják 
fel s igy vesz róluk tudomást a nagy világ? 
Oh nem! Csak annyi az igaz, hogy sovi- 
nismusunk szűk látkörü, többnyire frázi
sokban ki is merülő korok és viszonyok 
coloritjaként célzatosan felhasznált fellob- 

I bánás. Tartalmi ereje, súlya, nvomatéka 
alig van. Mi marad hát lényegben, való- 

i jában? Tünetek, melyeket eredményeknek 
; szeretnénk feltüntetni, ha javunkra szolgál

nak és letagadhatatlan eredmények az 
I egyes nemzetiségek javára, melyeket tiine- 
i tek'nek kicsinylünk le. Tessék csak körül- 
; nézni egyéni, családi életviszonyok, kultu- 
i rális, társadalmi, egyházi és allami köz- 
. igazgatás terén! Soroljuk is fel ezeket! 
; Miért tegyük? Újabb szégyenkezésül vagy 
[ okulásul ? Nem sokat érnénk vele. Komoly 
j aggodalom kell hogy elfogja lelkünket, ha 
■ a jelenségek, eredmények hatását vizsgáljuk. 
| Pedig foglalkozni kell e jelenségekkel, fog- 
j lalkozni erős nemzeti érzéstől áthatottan 

szívós kitartással, vas következetességgel 
és nem lankadó buzgósággal. Nagy tévedés 
azt hinni, mintha csak az államhatalom 
gyakorlása körében politikai vagy köz
igazgatási körletben vagy céltudatosan 
teljesített tevékenység és e téren és körben 
jól, rosszul végrehajtott törvények és ren

I

írni olyan sokat. Például 
az öngyilkossága tegnap, 

nem is érdemelt többel . . . 
most még jobban figyelt e

mellett. Arról beszélgettek, hogy milyen hűen írják 
meg az eseményeket, melyeket megtudnak itt 
vágyott a városban. Élénken folyt a vita. Többen 
erösködtek, hogy a jó újságíró mindent megtud, 
a mit csak akar. A beszélgetés hevében észre se 
vették, hogy a melletük levő asztalhoz egy öreg 
ur telepedett le s figyeli a társalgást.

Mindent meg lehet tudni, de nem mindent 
lehet megírni, de meg vannak dolgok, amelyek
ről nem is érdemes 
annak az orvosnak 
Tíz sor volt az egész.

Az öreg ur. aki 
szavaknál beleszólt a társalgásba.

— Csalódik uram : Önök nem tudnak ineg 
mindent, sőt nagyon keveset. A legtöbb esetben 
jóformán semmit. Csak felszínesen dolgoznak, 
nem iparkodnak a dolog mely ere tekinteni, vagy 
nincs is kedvük hozzá, vagy nincs idejük, vagy 
tudja Isten mi az oka. De nem hu krónikásai az 
eseményeknek.

A társaságban ülő újságírók hevesen cáfolták 
a vádakat, lurtatták a vén riportert, aki hetykén 
odaxágta a kérdést, hogy hát mondjon csak 
esetet is. amit nem hűen irtuk meg.

— Hát például az orvos esete, az az 
gyilkosság, amiről az imént beszeltek. A 
szomorúbb és legmeginditobb tragédiák egyike. 

egy

ön- 
lég-

deletek már felmentenek attól, hogy 
társadalmi életnyihánulásaink vonatkozásá
ban ez eszme és törekvés szolgálatába ne 
szegődjünk. Koránt sem. Sót éppen ez a 
tér. ez a mező az, a hol helyt kell állani 
minden magyar embernek, szerepet kell 
vállalni minden hazafinak és be is tölteni 
ezt emberül.

Egyház, társadalom, egyesület, család, 
egyéni élet viszonyok mind-mind alkalom 
erre a törekvésre. Az egyházi tót és német 
lithurgiális nyelvek eldöbbentő százaléka, 
a nemzeti közművelődési, ismeretterjesztő, 
dal, ének és zene egyesületek, az ilyen 
lapon szervezkedett jótékonysági egyesülé
sek. a magyar földbirtokot megszerezni, 
törekvő nemzetiségi pénzintézetek, idegen 
nvelvii. a tanítás szabadsága által biztosított 
nevelő intézetek és iskolák, nyelv szerint 
tagolt társadalmi csoportok és alapszabály 
szerint kifejezetten bár nem körvonalozott, 
hanem minden törekvésben ekként jelent
kező asztaltársaságok, körök és csoporto- 
zatok eléggé ismeretesek mint olyanok, a 
melyekben nemzetiségi hangulatok, célok 
és irányok a túltengők.

Túlzás, tudatos elferdítés úgy állítani 
fel a nemzeti egység megteremtésére al
kalmas törekvéseket, mintha ezek a társa
dalmi, közpolgári avagy egyéni szabadság 
korlátozását céloznák és mintegy erőszakos 
kézzel, durva módon nyúlnak bele a 
viszonylatokba. Nem. Mert más a hazafias 
érzés és más a sovinismus. A hazafias 
érzés lélekből fakad, az anyatejjel beszivott

csak azt prédikálták a

Az a szegény ember meghalt, eltemették tiz 
sorban s a világ önöktől soha sem tudja meg 
azt a bús történetet, amelyből pedig sok a ta
nulság.

Az ujságirók nem engedtek. Végre is az 
öreg ur rászánta magát, hogy elbeszélje a dolgot. 
Az öngyilkos orvos Petneky Iván volt. Kora gyer
mekkorában jutott árvaságra, senkinek se kellett, 
hát az árvahazba került. Onnan meg Isten tudja 
hogyan, idegenek közé nevelőbe. De akár hol 
lett légyen, mindenütt 
fülébe, hogy tanuljon és tanuljon, mert különben 
semmi sem lesz belőle csak koldus, vagy rossz 
ember. A fiú hallgatott a szóra, de igen saját
szerű felfogással. L’gy vélte, hogy akik tanulásra 
intik, azok alapjában véve nem is akarnak neki 
jót. különben nem vágnák a szemebe folyton, 
hogy ö milyen elhagyatott, hogy kegyelem ke
nyéren él és hogy milyen senki. Menekült is a 
köny vei közzé, amint tehette. Es tanult. A könyvei 
lettek a jó barátai, a szülői, mindene, itt azt lehet 
mondani, mar gyermekkorában nem törődött a 
világgal. Nem játszott a pajtásaival, nem hallott 
a szeretet melegétől áthatott szót senkitől.

Így nőtt fel. Később az egyetemre kerülve 
maga kereste a kenyerét. Az ifjúságát megkeseri- 
tette az anyagi gond, ’ ez elöl is a tudomány 
világában keresett menekülést. Társaságba nem

Nagy karácsonyi és újévi vásár LANDESMAN B.
köny v-, papír, iró- és rajzszerkereskedésében.

Lapunk mai azáma 4 oldalra tarjad.



színtiszta, igaz érzése az embernek: állam
alkotó. fenntartó nagy gondolat. A sovi
nismus fantomszerü délibáb, játszi káprázat. 
ha számbeli és tartalma alapja nincs. S 
bát hogy ütjük is mellünket, fogadkozunk 
nemzeti ünnepeknek deklarált alkalmakkor 
s öblös torokkal hirdetjük magyarsá
gunkat; ez mégnem elég, ha garnirozva 
van is magyar sujtásu ruházattal, pengő 
sarkantyúval, zománcos tulipán gomblyuk 
diszszel. A bennük élő érzések, áthatott- 
ságnak cselekvő tevékenységgel is páro
sulni kell, hogy tetteinkben öntudatos ter
veink által nyilatkozzék meg ez az eszme, 
ez a törekvés. S minél mélyebb, igazabb 
alapja van ennek, annál jobban képes 
áthatni az embertömegek nagyobb rétegét, 
mert igy nyeri meg benső értéke alapján 
a tartalmi túlsúlyt is. Az a frázis, mely
minket a magyar életfelfogás, faji gondol
kozásnak akar meghódítani, meggyőzve 
kevésbé, mint kényszerítve, az a törekvés, 
mely legtökéletesebbnek hirdeti az egyes 
faji kiválások alapján alakult jellegzetes 
érzést és gondolkozást és nem áthasonulva, 
átgyurva, a viszonyokhoz alakitottan 
helyesnek felismerve a kénvszerités erejével j 
lép fel a nélkül, hogy a letagadhatatlan 
számbeli túlerőre támaszkodva jelentkezzék : 
nemcsak tultengés, egyoldalúság, hanem 
valójában önkényes is.

Ennek dacára, a magyar államnak 
eddig csak papíron lévő magyar nemzeti 
suppremáciáját biztosítani kell. Több, fon
tosabb jelentőségű e tétel, mint talán 
maga a magyar állam fennmaradása. Már 
pedig nemcsak nemzeti hiúság, évezredes 
hagyomány, hanem nemzetközi, politikai 
szükségesség az, hogy a magyar állam, 
mint ilyen éljen és fennmaradjon és nem 
a magyar sovinismus, nem a faji tultengés 
követelménye, hanem a létezhetés, a fenn
maradás nagy kérdése e hazában, hogy 
minden ember szívben, lélekben, tettei 
által, érzésben és gondolkozásban magyar 
legyen.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy I

járt, nem tellett rá. nem is kívánkozott? Végre 
is teljesen ••mberkerülőxé lett. Nem is érdekelték 
az emberek. Nem is hitt bennük. Nem hitt ben
nük, a gyermekkora fájó emlékei ott éltek a szivé
ben.

Csodálatos dolog, hogy aztán, mint orvos 
a betegeiért élt - - halt. Korán bekerült egy 
nag\ korházba, ott is maradt. Csak a tudomány
nak élt, csak ebben hitt, mert ez szerzett neki 
tiszteletet, tekintélyt, fényt mindent. S betegein 
mutatta meg a tudomány az ö igazi hatalmát.

Petneky tömérdek embert meggyógyított, de 
mind csak addig érdekelte a inig beteg volt. 
Addig az emberek mint egy felsőbb hatalomra, 
úgy tekintettek ő reá. Kérték, könyörögtek, 
engedelmeskedtek, de ha meggyógyultak, fizettek, 
vagy nem fizettek, néhány köszönő szót mondtak, 
aztán a faképnél hagyta a kórházat meg az orvost. 
Örültek, hogy megszabadultak.

Mindezekből láthatják uraim, folytatta az 
öreg ur elbeszélését, hogy Petneky az öngyilkos 
orvos, milyen lelkületű ember volt. Hanem hát 
megjárta. Tudniillik egyszer csak neki is megmoz
dult a szive Beleszeretett egy leányba, a ki egy
szer nagy beteg lett. Petneky meg akarta gyógyí
tani. de csakhamar belátta, hogy nem lehet. A

azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Személyi hír. Gróf Stáray Sándor és 

Czibur Bertalan országgyűlési képviselők a mai 
napon a képviselőház holnap kezdődő üléseire a 
fővárosba utaztak.

— Kinevezés. Tatár Miklós díjtalan adó
hivatali gyakornok helyben való meghagyással 
dijas gyakornokká neveztetett ki.

A közoktatásügyi miniszter Szenkovits Ilona 
tanítónőt a nagymihályi állami elemi iskolához 
rendes tanítónővé nevezte ki.

Helyettesítés. A főispán a mezőlaborci 
járásban a járási tiszti orvosi teendők ellátásával 
Dr. Kiéin Zsigmond betegségének tartamára Dr. 
IVidder Márk nagymihályi tiszti orvost bízta meg.

Közgyűlés. A nagymihályi Casinó egye
sület HMM). évi december hó 26-án délutun ■> 
órakor a Casinó helyiségében tartja meg évi 
rendes közgyűlését, melyre a tagok ezúton is 
meghivatnak. /\ közgyűlés tárgyai: 1. Tisztikar és 
választmány megválasztása. 2. Jövő évi költség
vetés és tagsági dij megállapítása. 3. Hírlapok el- 
ár verezése. 4. Netaláni indítványok.

A távirdai szolgálat meghosszabbítása. 
A kassai m. kir. posta- és távirda igazgatóság 
elrendelte, hogy a nagymihályi in. kir. poshivatal- 
nál teljes „C” szolgálat alkalmaztassák a távirda 
hivatalban. Ennélfogva december hó 15-étöl 
kezdve reggeli 8 órától este 9 óráig (ünnep és 
vasárnapokon is) távirda szolgálat lesz.

Karácsony a kórházban. Közeledik a 
szeretet ünnepe, a szent karácsony, midőn még 
az ol\ szegény ember is minden lehetőt elkövet, 
hog\ családi otthonában övéinek minél szebben 
felékesitett karácsonyfát állíthasson fel. Ámde gon
doljuk e napon azokra a szegény s beteg embe
rekre, a kik betegségük folytán a kórházakban 
sínylődnek s hozzátartozójuk sincs, legyük lehe
tővé adományainkkal, hogy ezek se nélkülözzék 
a karácsonyfát. A nagymihályi közkorházban lévő 
betegek számára felállítandó karácsonyfa költsé
geire ezennel gyűjtést indítunk s felhívjuk a kö
zönséget, adakozzék kiki saját tehetsége s szive 
sugallata szerint. Az adományok lapunk kiadóhi
vatalába küldendők s az adakozók neveit lapunk 
jövő számában közölni fogjuk.

A kiítmunkálatok e hét folyamán 
kezdetüket vették és ha különös akadály nem lesz, 
úgy még ez évben az egyik kút teljesen készen 
lesz. Úgy értesülünk-, hogy a még fennmaradó 

leány tüdővészt kapott. Az orvos ki tudta számí
tani hetekre, hogy még meddig viheti. És nem 
tudott rajta segíteni. Elhagyta a tudomány is, 
megrendült abban is a bizodalma.

Nem vallott ő a leánynak szerelmet, titkolta 
még maga előtt is érzelmeit. De aztán egy napon, 
amikor kétségtelenül rájött, hogy hiába minden, 
akkor végtelen elkeseredés fogta el.

Hazatérve szobájába, összehányta könyveit, 
műszereit nagy haraggal, kétségbeejtő dühvei, 
hogy íme most már minden elhagyta, a tudomány 
is épen akkor, amikor azon kellett volna se
gítenie, akit tán az élete árán is megváltott 
volna.

Amikor ott a szerteszórt műszerek, könyvek 
közt a kórházi szobában megtaláltak kartársai, 
mellette olvasták a cédulát, hogy a tudomány 
mit sem ér, ráfogták a szerencsétlen emberre, 
hogy pillanatnyi elmezavarban ölte meg ma
gát ....

Talán igy volt helyes. Az igazi tragédiák 
titkát az elbukott hős mindig magával viszi az 
örök megsemmisülésbe.

Nemeskéri Kiss József. 

pénzen a Rákóczy-utca táján is létesít az elöljáróság 
egy kutat.

— Uránia. A f. hó 19-én tartandó előadások 
sorrendje: I. „Az ember és élete," felolvasás, 
tartja Laszka Gyula polg. isk. tanár. 2. „Nápoly 
és vidéke," vetített képek kíséretében bemutatja 
Oppltz Sándor plébános.

— Köszönetnyllvánltás./?on/s/«sz£y Ágos
ton úr a helybeli polgári iskola f. évi november 
hó 20-án megtartott Erzsébet emlékünnepélye 
alkalmából az ifjúsági könyvtár gyarapítása javára 
lő (tizenöt) koronát adományozott. Fogadja 
ezúton az intézet vezetőségének hálás köszönetét.

Az Ingyentej javára az adakozások 
serényen folynak. E héten Dr. Kállai Józsefné 
10 koronát. Dr. Olück Samu 10 koronát, Dr. 
Brügler Miksa 10 koronát, Sántít élné 5 ko
ronát és F.hrenfeld Simon 5 koronát adományoz
tak az ingyenlej költségeinek fedezésére. Fogadják 
a nemesszivíi adakozók ezúton is az elnökség há
lás köszönetét. Úgyszintén köszönetét mond az 
elnökség Wénzingcr Frigyes nagycsebbi lakos saj
tosnak is, aki mérsékelt árban és lelkiismeretes 
szorgalommal szállítja a szükséges tejet. Napon
ként 80 gyermek kap az elemi iskolában tejet és 
zsemlyét.

Országos vásár. 1 létfőn és kedden f. hó 
20. és 21-én lesz megtartva városunkban az úgy
nevezett karácsonyi vásár. A kereskedők és ipa
rosok sokat iáinak e vásártól, karácsony és újéi 
előtt rendszerint nagy forgalom szokott lenni a 
vásárok alkalmával.

Öngyilkosság. Ondócsik Jánosné sz. 
Tkaes Erzsébet az elmúlt szombaton életuiitságból 
a kútba ugrott. Csak másnap vették észre az 
esetet, a melyet az elöljáróság a szolgabirói hiva
talnak nyomban bejelentett. Fejér Elemér tb. fő
szolgabíró december hó 14-én kiszállt a hely
színére és Dr. Roth Mihály körorvos közbenjötte 
mellett vizsgálatot tartottak. Miután az öngyilkos
ság kétségen kiviil megállapittatott, a bitóság a 
hulla eltemetését megengedte.

— Az 1910-ik év. A jövő év szombaton 
kezdődik és érdekes, hogy ugyancsak szombaton 
végződik, tehát szerencsés lesz. Uralkodó bolygó 
Jupiter. A farsang csak 33 napig tart, igen rövid, 
tehát jó lesz sietni a bálok kitűzésével. Husiét 
március 27-ére, áldozó csütörtök május 5-re, pün- 
köst május 15-re esik. Űrnapja májusban lesz és 
pedig 2(>-án. Karácsony első napja pedig vasárnap.

— Köszönetnyilvánítás. Kitta József ni. 
kir. posta és távirda altiszt köszönetét fejezi ki 
a nagyérdemű közönségnek, a m. kir. posta és 
távirda hivatal tisztviselő karának és altiszt tár
sainak, hogy állami szolgálatának 25 éves for
dulója alkalmával róla megemlékeztek és az 
Aranybika szállóban rendezett közvacsorán meg
jelentek.

Áthelyezett csendőrőrs. A vámoslucskai 
csendőrörs f. hó 1 én Nagyzalacskára költözött.

Pénzutalványok kézbesítése. A m. kir. 
kereskedelmi minisztérium rendeleté alapján a pénz
utalványokat dec. 15-től január 15-ike közötti idő
ben a postások vasárnap délelőttönkint is kötelesek 
lesznek kézbesíteni.

— A vármegye rendes közgyűlése. Zemp
lén vármegye törvényhatósági bizottsága rendes 
közgyűlését Sátoraljaújhely heti, folyó évi decemhei 
hó 21-ik napjának délelőtti 9 órájakor tartja meg.

A karácsonyi postaforgalom. A magyar 
királyi posta- és távirdaigazgatóság a következő 
figyelmeztetést közli: A karácsonyi és újévi rend
kívüli csomagforgalom ideje alatt a küldemények
nek késedelem nélkül való kezelése csak úgy 
biztosítható, ha a közönség a csomagolásra és 
címzésre vonatkozó postai szabályokat betartja. 
Különösen szem előtt tartandók a kővetkezők: I. 
pénzt ékszert más tárgyakkal egybecsomagolni nem 
szabad. 2. Csomagolásra faláda, vesszőből font 
kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb 
értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős 
csomagoló-papir használandó. Vászon, vagy papir- 
burkolattal bíró csomagokat csomó nélküli zsineg

■kip-i/ | r Z' \/f" 1/ a legelegánsabb kivitelben azonnal készíttetnek 
jNLVJEbYLK LANDESMAN£.könyvnyomdájában



gél többszörösen és jó szorosan kell lezárni. A 
pecsételésnél vésett pecsétnyomó használandó. 3. 
A címzésnél nagy gond fordítandó a címzett ve
zeték-és keresztnevének, vágj más megkülönböztető ! 
jelzésnek (pl. ifjabb, idősebb, özvegy stb.), továbbá i 
a címzett polgári állásának vagy foglalkozásának 
és lakhelyének pontos kitételére, a Budapestre és 
Becsbe szóló küldemények cimirataiban ezenkívül 
a kerület, utca, házszám, emelet és ajtó jelzése 
is kiteendő. \ rendeltetési hely tüzetes jelzése (vár
megye) s ha ott posta nincs, az utolsó posta pon
tos és olvasható feljegyzése különösen szükséges. 

1 A címet magára a burkolatra kell írni, be ha 
ez nem lehetséges iigy a cim fatáblácskára bőrda- 
i tbra, vegy erős lemezpapirra Írandó, melyet tartó

in a csomaghoz kell erősíteni. A papírlapokra irt 
címeket mindig egész terjedelmében kell a burkolait ! 
i i felragasztani. Kívánatos, hogy a feladó nevét 
, - lakását, továbbá a cimirat összes adatait fel- 
lanletö papírlap legyen magában a csomagban is 
, ||hl\zv«‘ arra az esetre, hogy ha a burkolaton 

\<» cimirat leesnék, elveszne, vagy pedig olvas
hatatlanmi válnék, a küldemény bizottsági felbon
tása utján a jelzett papírlap alapján a csomagot 
iihAjís kézbesíteni lehesen. Kívánatos továbbá, hogy 
a feladó saját nevét és lakását a csomagon levő 
cimirat felső) részén is kitüntesse. •>. A csomagok 
tartalmát úgy a cimiraton, mint a szállítólevélen 
szabatosan és részletesen kell jelezni. Budapestre 
és Becsbe szóló élelmiszereket, illetve fogyasztási 
adó aki eső tárgyakat u (husnemii, szeszes italok 
stb.) tartalmazó csomagok cimirataira, valamint az 
ilyen csomagokhoz tartozó szállítóleveleken a tar
talom minőség és mennyiség szerint kiírandó (pél- 
bánl szalonna két kgr., egy pulyka három kgr.. 
két liter bor stb.). A tartalom ily részletes megjelö
lése a fogyasztási adó kivetése szempontjából szük
séges és gyors kézbesítést lényegesen előmozdítja.

A Haltenberger-féle kassai ruhafestő, 
vegvi tisztitó es gőzmosógyár vegyi-tisztitó osz
tálya a limit évben olykép alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jutányosabban 
végezhető, mint bárhol jnásutt. A ruhák tisztitta- 
tasa fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen a 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános. hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztittatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára, bel világosi tás 
nyerhető Rosenberg Hennán üzletében Nagymi- 
hályon.

Művészi kivitelű eredeti karácsony' s 
újévi képes levelezőlapok érkeztek Landesman 

könyv- és papirkereskedésébe.
„Aktuális Könyvtár* cim alatt nagy

szabású, teljesen eredeti irodalmi vállalkozás indult 
meg Budapesten Szomaházy István szerkesztésében, 
mely egy még egészen uj eddig ismeretlen téren 
nyit ösvényt, lígv sajátságos irodalmi műfajt teremt 
meg. Beleviszi az irodalomba művészi eszközökkel 
dolgozó aktualitás hatalmas erejét. Az első kötet 
l’odányi Zoltán nagystílű munkája : Repülőgépen 
az északi sarkra, melyben fantasztikus sziliben 
ecseteli az 50 év múlva töl tendő eseményeket. Az 
o regényében a repülőgép már olyan közismert 
fogalom, mint ma a vasút vagy az automobil. Ara 
1 kor. 50 fillér.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. I la e névre „RliTIIV* figxeliink, ug\ 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 00 fillérért, még pedig egy kedvelt regi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtseg es hu
ruton bántalmak sok ezer esetében oh kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz es a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RI.IIIV’ név.

1 O koronát takarít meg mindenki, aki öl- 
Av tönyeit REICH A DŐL F férfi-szabónál 
Nagymihályoii készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai es külföldi valódi gyapjus/öx etek
ben. Legújabb divatu szabás.

Felelős szerkesztő : Or. KALLAI JÓZSEF.

Lokomobil vizsgával biró

okleveles gépész
I9l(). január hó l-től kezdve állást keres.
Cim e lap kiadóhivatalában.

Hirdetések.
gyui^ogsik József

CZDKRÁSZATA
N A G Y M I H A L Y.

Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy Nagy- 
mihályon

ezukrászatot
nyitottam. Megrendelhetők: Por fait, i 
főműin - bonbonok, likőrön- én 
különféle sütemények, Kuyleeek 
{Mignon), Tea-sittemén yrk. torták, 
yrilliás és Uaramel/ disxtorták. 
krokimban és yesztenye különle- 
yesséyck a legremekebb kivitelben.

Megrendelések szolid árban s a leg
finomabb minőségben állíttatnak elő.

Naponta finom sütemények kaphatók 
Gyurócsik Gy. fiiszer-, csemege és míi- 
virág-iizletében (az újonnan épült áruház
ban). Ugyanott rendelések is elfogadtatnak.

A n. 
ért esd

é. közönség kegyes pártfogásá-

Qyurocsik József
cukrász.

jYtesés olcsó árak! 
T^itka bevásárlási alkalom !!! 
Qutlniann JfpiFkíisz 
rőfös- és divatáru-üzletében mindennemű 
------ rőfös- és divatáruk mélyen a ------ 

gyári áron alul 
árusittatnak.

Minden vevőnek saját érdekében áll. hogy 
dúsan felszerelt raktáramat megtekintse, i 
Itt az alkalom ! Itt az alkalom !

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

Gyógyító és üditö ital.
Dús l.ithion tartalma következtében síken el alkal
mazható vese-, hugykő- és hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csűzos bántalmak- 
nál ; továbbá a légző- és emésztő szervek hurutos 

bajainak gy ógy i t á sá ra.
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.

3*örlesztéses • • •
• • • • kölcsönöket
a legelőnyösebb feltételek, legolcsóbb ka
matláb mellett földbirtokra, telkekre, há
zakra stb. 15 50 évi időtartamra nyújt
előkelő fö1d hi teIi ntézet.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
Ftosenberg Nándor Nagymihály. 

A Dr. G. Schmidt fötörzs és tisztiorvos féle

F Ü L O L A J
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzúgást és nagyothallást, niég idült 
esetekben is.

Egyedii kapható üvegje -I Kor
Megay Oeffert gyógyszertára, Kassa, Fó-ut 12 sz.

Mi kell a magyarnak?
Az önálló magyar bank-e 

vagy alkalmas ===== 

karácsonyi és újévi ajándék?
1 la az előbbit el nem érhetjük, utóbbi 

annál kellemesebb, ha azt 

Steindler Stelka
cégnél szerezzük be, aki minden lehetőt 
elkövetett, hogy ezen idényre a legizlésesebb 
árukkal szerelje fel raktárát.

Senki se késsen ezen árúház megtekin
tésével, ahol mindennemű férfi-, női- és 
gyermek kelengye, nyakkendő, valódi 
Jáger-féle normál férfi- női- és gyermek 
tricot áruk, eredeti pécsi-glacée, svéd-, 
mosó- és kötött keztyük, tafette-, moirée 
és brocat juponok, valódi amerikai fűzök 
állandóan nagy és dús választékban 
találhatók. Állandóan nagy raktár női, 
gyermek- és leány kalapokban.

Mint különlegességek raktáron tartat
nak: Selyem , szövet , és mosóblouzok, 
angol szabású felső aljak, remek kivitelű 
pongyolák és gyermekruhák.

Egy kísérlet és mindenki meggyőződik, 
hogy kedveltjei minden igényét kielégítette, 
ha az ajándék beszerzésnél e hirdetésben 
foglalt felhívásnak megfelel.

Szives látogatását és támogatását kéri
tisztelettel

Steindler Etelka
úri és női divat áruháza.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer ■

-------- — puha padló számára. 
Koil feie viaszkennes kemény padló szamara. 
Keil-fele fehér GLASUR" fenymaz 90 fillér. 
Keit fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

Leinerovits Simon
--------------  női ruha készítő műterme —-----—
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 31. sz.

Van szerencsém a n. é. hölgyközön- 
\ séget tisztelettel értesíteni, hogy Nagy

mihályon, Kossuth Lajos-utcza 31. szám 
I alatt, az újonnan épült Rosenberg-féle 
! házban, egy

női ruha készítő műhelyt 
nyitottam, ahol a legújabb divatu angol 
és francia divatlapok szerint a legelegán
sabb toilettek kiváló szakismerettel és 
pontossággal készíttetnek.

Gyors és pontos kiszolgálást bizto
sítva, kegyes pártfogásé,! esd

teljes tisztelettel

Leinerovits Simon
női ruha készítő.



I
] 

j 

J

*

i

í
*

«
*
i 
b

1

4
1
4

5

t
•
k

k

k•
k

k

k
»
k

k

k

í
k

1112 1909. sz. Zemplénvármegye nagymihályi közkórházától.
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Versenytárgyalási hirdetmény.
Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza részére a jövő 1910-ik 

évben szükségelt 3000 korona értékű kenyér és zsemlye, 5<MX> korona ér
tékű hús. 30(X) korona értékű bükktűzifa, 1000 korona értékű liszt és 
egyéb malmi termékek szállítását biztosítani óhajtván, fölhivatnak a szál
lításokban részt venni kívánók, hogy zárt írásbeli minden egyes cikkre 
vonatkozólag külön szabályszerűen kiállítandó ajánlataikat a biztosítéknak 
(óvadék) (Cautió) készpénzben vagy óvadékképes magvar értékpapírokban 
csatolásával pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett „ajánlat az 
1112I19O9. száma egységáras versenytárgyalási hirdetményben kiirt . . . . 
ne miiekre" — felírással ellátva közvetlenül a közkórházi gondnok kezéhez 
mindenkor délután 3—5 óráig, bezárólag 1909. december hó 22-ik napja 
délután 5 óráig annál inkább adják be, mert az elkésetten beadott vagy 
szabályszerűen föl nem szerelt ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Közelebbi szállítási föltételek naponkint 3 — 5 óráig a gondnoki iro
dában megtudhatók.

A versenytárgyalás 1909. december hó 23 án délután 2 órakor 
Azon nem

ha a versenytárgyalás bármi oknál fogva halasz- 
szenvedne kiköttetik, hogy ajánlattevők ajánlataikkal a végleges dön- 
kötelezettségben maradnak.

Kelt Nagymihályon Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza igaz
választmányának 1909. december hó 4-én tartott ülésében.

Dr. Örley Ödön
igazgató főorvos.

Nagymihályon a takarékpénztár tanácstermében fog megtartatni, 
remélt esetben azonban.
tást
lésig
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KARDOS LAJOS
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza.

|

i,

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

kocsigyártó- és kárpitos- 
—• műhelyemet _.
Szolánka János úrtól átvettem és azt a szolgabirói hivatallal 
szemben a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.

Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 
teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

EK állatok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

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

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tisztelettel .. . _ _ _ _ . . .

KARDOS LAJOS
kocsigyártó és kárpitos.

1

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a Réthy féle pemetefű 

cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan Réthy-félét kérjünk, mivel 

sok haszontalan utánzata van.

Egy doboz 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el! 
Kapható Nagymihályon Szőllősi Sándor és 

Tolvay Imre gyógyszerészeknél.

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétűzletet üzletágai köze be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lepett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több résziét 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt I0H0 koronára nő 
fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ila azonban a dijak befizetését lő év előtt beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 fit) évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 l(MM> koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ily képen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

2 ENGEL SÁMUEL f
ékszerész, óra, arany- és ezüst-cikkek raktára V

f NAGYMIHALY., KOSSUTH LAJOS-UTCZA. fc

Feltűnést keltő olcsó arak mellett kaphatók: 
arany* és ezüst zsebórák valódi Serndorfi china-ezüst

inga- és sálon órák,

valódi ezüst ggertgatartók,

Edelstein és Társa
• • • • l-IíRI l-k’UIIA KÉSZÍTI 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű 20 

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

német divat szerint,

) • • • •

disztnü-áruk,

Nyomatéit Laodeiman B. könyvnyomdájában

gyémánt és brillians-tárgyak 

asztali készletek, óriási választékban.
m javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Képkeretek nagy választékban jutányos árak mellett.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

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

ífc Megrendelések a legrövidebb
* idő alatt pontosan eszközöltetnek.


