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Köztisztaságunk.
Nagymihály, 1905. március 22.

Egy fejlődő, szárnyát bontogató város 
életében igen érdekes stádium a köztiszta
ság kérdése, mert nemcsak egyik láncsze
mét képezi a közegészségügy fontos s kí
vánatos fokozott haladásának, hanem mert 
az öntudatos és a lakosság jogos igényei
vel számot vető adminisztráció belső tar
talmának a mértékét is mutatja. Bizonyára 
senki sem fogja kétségbevonni azon tétel 
helyességét, hogy az adminisztráció haladá
sának mindenkor lépést kell tartania a la
kosság számbeli arányának a fejlődésével. 
Ennek negációja azt mutatná, hogy a ha
tóságot rövidlátása nem teszi érdemessé arra 
a polcra, melyre a közbizalom a külső rend 
iránt táplált kívánalmai figyelembevételének 
reményében állította.

Lapunk igen tisztelt olvasóközönsége 
a tanunk reá, hogy sohasem ragadtattuk el 
magunkat az ítéletünket homályos ködbe 
burkoló és épen ezért tévútra vezető szen
vedélytől, hogy sohasem mártottuk toliun
kat epébe, hogy mérges barázdákat hasít
sunk másoknak szeplőtlen becsületén és 
érintetlen jellemén, hanem a higgadtság szi
gorúan körülárkolt határai közt maradva, 
mindig az igazság szavára hallgattunk. És 
ha most felemeljük szavunkat, hogy egy 
régi anomáliára tereljük a figyelmet, hogy 
óhajaink megvilágításával ennek megszün
tetésére segédkezet nyújtsunk: célunk bi

T A R C Z A.
Az első lépés.

Valami nyomasztó szükség nehezedett a 
világra. Künn sűrűn esett az őszi eső az ál
mos felhőkből, hideg szél sivitott az egészség
telen sár felett, alig járt néhány sötét ember 
az utcán. A fiatal asszony, aki ott állt az illa
tos, fűtött szobában s forró homlokát a hideg 
ablaküveghez szorította, sivárnak, vigasztalan
nak látta a világot kívülről s belülről is és 
boldogtalannak érezte magát, amilyennek még 
soha. A szivét néma, keserű fájdalom szorí
totta össze, leikéből egymásutánban váltak ki 
a szomorú gondolatok. Irigyelte a munkás asz- 
szonyt, aki fejére kapva szoknyáját, karján hor
dozva a gyermekét, baktatott a sáros utcán 
keresztül nagy igyekezettel. Bizonyosan oda
sietett, ahol szívesen időzik s szívesen várják 
az otthonába.

Vidrányi Katicát a szülei s a maga büsz
kesége erőltette egy olyan emberhez, akit nem 
szeretett. Halmos Pál, a negyvenes években levő 
dúsgazdag gyáros elég csinos ember volt még, 
akiben asszony az örömét lelhette és Katica 
szülei boldogok voltak, midőn megkérte a leá
nyuk kezét. Katica is örvendett, mikor a gyá- 
rós örök szerelmet esküdött neki. Katica soha 
nem volt még szerelmes, nem tudta, mi az 

Deák Jenő fogtechnikus

zonyára nem az, hogy borsot törjünk a 
hatóság orra alá, vagy hogy hivatali mű
ködését tollhegyre véve, a gúny mérges 
nyilainak céltáblájául tűzzük ki, hanem ki
zárólag a közérdek képviseletében és javá
nak előmozdítására szólalunk fel.

Elismerjük — még pedig a dicséret 
hangján hogy az utóbbi időkben szá
mos oly intézkedésnek voltunk szemtanúi, 
mely joggal kecsegtet bennünket a fokoza
tos és céltudatos haladás reményével, kü
lönösen Szladek úr közelismerésnek Örvendő 
tevékenységéről kell a magasztalás hangján 
megemlékeznünk, ki az aggkor terhe alatt 
össze nem roskadva, ruganyos ambícióval 
igyekszik megfelelni kötelességeinek és akit 
mindenütt látunk, hol a város anyagi és 
erkölcsi érdeke felett őrködni kell. Ez azon
ban nem ment föl bennünket azon köte
lességünk alól, hogy a tapasztalt hiányok
ról kérlelhetetlenül le ne rántsuk a leplet, 
vagy hogy még helyesebben fejezzük ki 
magunkat, hogy a lakosság jogos óhajtá
sait ne tolmácsoljuk a hatóság előtt.

A köztisztaság kérdése tudvalevőleg 
szigorú aránykapcsolatban áll az egészség
ügy javulásával és ha már aesthetikai érzé
künk lehető kielégítését nem is vetjük latba, 
e szempont egymaga is oly nyomatékot 
kölcsönöz a köztisztaság iránt táplált köve
telményeink kielégítésének, mely megfeszí
tett sürgős munkálkodásra serkent. Mert 
van-e lényegesebb és életbevágóbb feladat, 
mint az egészségügy folytonos és fokoza

boldognak, vagy boldogtalannak lenni. Huszon
egy éves korában ment férjhez és eddig nem 
történt meg .vele egyszer sem az eset, hogy 
egy férfi hatása erősebben dobogtatta volna 
meg a szivét. A szerelemben nem hitt, azt gon
dolta, hogy ez csak a regényekben s az újsá
gok öngyilkossági rovatában létezik. Néha, a 
mikor hallott valamelyik barátnője szerelmi 
boldogságáról vagy boldogtalanságáról, hitet
lenül mosolygott s megrázta szőke, göndör fe
jecskéjét. Nem értette, mi az: szeretni.

Hanem a mikor vőlegénye megcsókolta, 
kellemes borzongást érzett. Ez hát a szerelem ? 
gondolta magában, aztán megnyugodott abban, 
hogy ha van is esetleg szerelem, az nem va
lami nagy dolog. S mosolyogva, nyílt homlok
kal, higgadtan lépett az oltár elé a gyáros ol
dalán, aki imádta őt.

Halmos Pál a munka embere volt. Első 
feleségét a pénze miatt vette cl és a pénzzel 
sikerült neki gazdag emberré lenni. De nem 
élt boldog házasságot. Nem szerette az asszonyt, 
aki közönséges lélek volt s nem egyszer hányta 
a szemére, hogy csak a pénze miatt vette el. 
Talán ha meg nem hal idejekorán, el is vált 
volna tőle, visszaadván neki kamatostól a so
kat felhány forgatott hozományt. De erre nem 
volt szükség. Mielőtt kijegecesedett volna a férj 
lelkében a válás gondolata, meghalt az asszony 
s Halmos Pál szabad lett. 

tos fejlesztése? A statisztika, e modern és 
hasznos tudomány, mely quasi hőmérője 
az emberiség különböző téren elért hala
dásának, ékes és szembetűnő példákkal il
lusztrálja, hogy ott, hol a közegészségügy 
kérdéseiben bizonyos erjedés mutatkozik, 
egyszersmind megelőzőleg a köztisztaság 
terén is ijesztő dekadencia lépett fel. E kö
rülmény óva int és figyelmeztet bennünket 
arra, hogy költséget és fáradságot nem ki
méivé a legenergikusabb és a legradikáli
sabb elhatározással és buzgósággal fogjunk 
e kérdés rendezéséhez, mert hiszen legdrá
gább kincsünkről, egészségünkről van szó.

Csak néhány rhapsodikus kérdésre akar
juk felhívni a figyelmet, mint olyanokra, 
melyek vehemens vágygyal igyekszenek a 
kielégítés révébe jutni. Itt van például mind
járt az utcák rendbentartásának majdnem 
teljes háttérbe szorítása. Az ezen irányban 
kifejtett tevékenység oly csekély, hogy a 
minimális jogosult követelményeknek sem 
felel meg. Az időjárás alakulásai szerint 
majd sárfertőbe süppedünk, majd ha a nap
sugarak megkönyörülnek rajtunk és a lá
pokat felszáritják, úgy hogy csolnak nélkül 
is átmehetünk az utcák egyik oldaláról a 
másikra: portengeiben botorkálunk. Utcát 
tisztítani: minek is az ? Már rég elavult 
álláspont nálunk!

Egy-két forgalmasabb utcára még for
dítanak némi gondot, de ami a mellékut
cák rendbentartását illeti, bizony jobb, ha 
arról nem is szólunk. Nem túlozunk, ha

Már röviddel a temetés után kitűzte ma
gának Halmos Pál az uj életcélt: boldog akart 
lenni. S elindult keresni egy nőt, akit szere 
sen. S ráakadt a szép Vidrányi Katicára, 
negyvenéves férfi egy busz éves ifjú lángjával 
lobogott a szép, hideg leányért s határtalanul 
boldog volt, midőn az nyugodtan, minden za
var és felindulás nélkül mondta neki : »Igen, 
szólt már nekem a mama is. Hát nem bánom, 
a felesége leszek.*

így is lett. A mézesheteket a Riviérán töl
tötték el. A gyönyörű olasz ég alatt, az ifjú s 
gazdag párok zajos társaságában elég jól érezte 
magát a kis menyecske. Az ura pazar fény
űzéssel vette körül, elleste még a gondolatát 
is s rabszolga módjára hajolt meg felesége aka
rata előtt. Elmúlt aztán néhány hét, a mámor 
elszállt a pár leikéből. Hazajöttek s a férfi is
mét a dolga után nézett, mely őt naphosszat 
lekötötte. Az asszony egyedül ült odahaza órá
kon keresztül a fényes úri lakásban és ráért 
gondolkozni. Eleinte úgy találta, hogy az élet 
kissé unalmas. Sokkal szebb volt utazgatni, a 
gyönyörű Riviérán végigbarangolni, az emberek 
zajában s társaságában közömbös, kedves dol
gokkal foglalkozni. Most, hogy egyedül maradt 
az urával s a gondolkozásra nem volt más té
mája, mint a férje, a lelkét nem foglalkoztat
hatta más, mint a házasélete — és kezdte az 
életei üresnek találni. Aztán rájött, hogy ő tú

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Régi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

* Műterem: Nagymihály, Rákóoxi-utosa. ~

Lapunk mai száma 4 oldalra taijed.



azt állít'uk, hogy esős időben a közlekedés 
ezekben megakad.

Szólhatnánk még az utcai csatornázás
ról és sok más egyébről, de nem akarunk 
a szerénytelenség vádjával illettetni. Célunk 
csak az igazság leplezetlen feltárása volt. 
Hisszük és reméljük, hogv felszólalásunk 
nem lesz a pusztában elhangzó szó, hanem 
széles körökben visszhangra fog találni, kü
lönösen pedig a hatóság körében, mely 
erre a legilletékesebb! Aozél Dezső.

Előfizetési fellxiTrás.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius hő végével lejár, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő- 

fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére, hogy számadásainkban na is ren 

det tarthassunk.

A „Felső-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Krónikásuknak mivel bogy jussa 
Néhanapján kirúgni a hámból, 
Azért maradt Március Idusa 
Krónika nélkül az elmúlt számból.
Megírni azt az utón akartam
— Mit nőm előtt titokba takartam — 
Éjjel firkáljak: nem vagyok bamba, 
Vonaton Írom, véltem magamba.

„Dicső Március! kezdtem páthossal, 
Napod sugára vakítón ragyog . . ,u 
Előrejutnék nehány lóhosszal, 
De egy apróság túlsókat gagyog . . . 
S hogy szerencsémre álomba merül, 
Vulkán torkából lávafolyam dűl: 
Egy öreg kisasszony szörnyen zsémbel, 
Hogy üljünk csak együtt — „Pici* jével . . .

Hasztalan minden! Nem lehet Írni!
Alig hogy a frájla elhallgatott 
Egy szegény lányka elkezdett sírni, 
Mert elvesztő hajából a csattot . . . 
S ezalatt szörnyen siet az óra, 
Kimegyek Írni a — folyosóra.
Vissza! Egy anyós szapulja vejét: 
S megáldja még a krónikás fejét . . .

A. D.

lajdonképpen nem is szereti a férjét, amint 
nem szeret senkit sem a világon. De rájött 
arra is, hogy szeretne szeretni valakit, hogv 
hiányzik neki valamije, valakije, amit pedig 
már elvesztett mindörökre. Le van kötve a be
csületével, az esküjével egy emberhez, aki bár
milyen jó és hű is hozzá, mégis közömbös, ide
gen marad ránézve mindörökre.

Most, hogy megértette a házaséletet, meg
értette, hogy mit jelent az, ha egy férfi s egy 
nő mindörökre egymáséi lesznek, — világos 
lett előtte, hogy végtelen boldogság lehet az, 
ha két ember szereti egymást. Ebből a boldog
ságból neki nem lesz soha része. Egyhangú 
jólét, amely mi kívánni valót sem hagy hátra, 
szürke tisztesség s sivár unalom várakozik reá. 
Sajnálni kezdte, hogy férjhez ment. Mint leány, 
voltak illúziói legalább, ha szerelem boldogsá
gát nem is érezte soha.

Várnom kellett volna — gondolta magá
ban sokszor — mig megszeretek valakit.

S elkeseredett, elkedvetlenedett a fiatal 
asszony. Férje észrevette a változást, de nem 
tulajdonított neki nagy jelentőséget. Mint üz
letember, se ideje, se érzéke nem volt hozzá, 
hogy telesége lelki állapotát boncolgassa. Bol
dog volt és megelégedett, nem látta, hogy a

— Kinevezés. Zemplén vArmejye ügyvezető 
alispánja a nagymihályi kórházban megüresedett 
alorvosi állásra dr. Miklós Mór orvost nevezte ki.

— Óvónői alkalmadatás Értesülésünk 
szerint Buday Nelli képesített óvónővel tárgyalá
sok folynak oly irányban, hogy a helybeli grófi 
óvodában alkalmazást vállaljon. Őszintén óhajtjuk, 
hogy a tárgyalások sikerre vezessenek, mert az 
ambiciózus óvónő működése gyeriuekneveléünknek 
va’óságos nyeresége volna.

— L7 ügyvéd. Nemcsak az orvosok, de 
az ügyvédek is szaporodnak városunkban. Arról 
értesülünk ugyanis, hogy dr. Preusz Bertalan ügy
véd a jövő hó folyamán városunkban irodát fog 
nyitni.

— Névjegyzék kiigazit ás. Az 1906. évre 
érvényes országgyűlési képviselőválasztók névjegy
zékének kiigazítása Nagymihályon f. é. április hó 
1 én d. e. 9 órakor fog eszközöltetni. A mocsári 
körjegyzőség területén lakó választók névjegyzé
kének kiigazítása Mocsárban a jegyzői irodában 
április hó 3 án fog megtartatni. M mikét helyen 
az összeíró bizottság elnökéül Fröhlich Gyula, 
tagjaivá Tolvay Imre és dr. Widder Márk, pót
taggá pedig Vaszily János neveztettek ki.

— A kórházból. Dr. Chudovszky Mór, kór 
házunk igazgató főorvosa május havában megválik 
a kórháztól, amennyiben a sátoraljaújhelyi köz
kórház igazgató főorvosává fog kineveztetni. Chu 
dovszkynak kórházunk körül elévülhetlen érdemei 
vannak és távozását őszintén sajnáljuk.

— Két uj állami Iskola. Mocsár s Paz- 
dicson két uj állami elemi népiskola építése lett 
elhatározva és miután a közoktatásügyi miniszter 
a szükséges tanerőket már szeptember hó elsejére 
kinevezi, az iskolák építése legközelebb megkez
dődik.

— Adókivetés. A III. osztályú adó kive
tése, amennyiben a költségvetést az országgyűlés 
megszavazná, e nyár folyamán fog megtörténni. 
A bizottság elnökévé Fröhlich Gyula, tagjaiul 
Czibur Bertalan, Tolvay Imre, IPídder Samu, Ron 
csinszky Ágoston és Reviczky Imre neveztettek ki.

— Műkedvelői előadás. Április hó első 
felében városunkban egy műkedvelői előadás lesz 
rendezve, amelyen üjhelyből is többen fognak 
szerepelni. Mint értesülünk, lsépy holtán, Bajusz 
Zoltán és dr. Némethy Andor inár meg is Ígérték, 
hogy az előadáson részt vesznek. A műsor e na 
pókban lesz összeállítva, egy vígjáték és legna
gyobb valószínűség szerint Murai Károly kitűnő 
darabja a „Huszár szerelem* fog előadatni. Lesz 
ének, zongora, gordonka és szavalat is.

— Haladunk ! Vihari Samu festőművész, 
ki évek óta a fővárosban tartózkodik és Bruck 
Lajos hírneves festőművész budai műtermében tinó 
mitotta Ízlését és t -kéletesitette művészetét, hús- 
vét után néhány heti tartózkodásra városunkba 
érkezik. Felhívjuk rá a közönség figyelmét, hogy 

fiatal asszony mosolya mögött kedvetlenség s 
halálos, fanvar unalom rejtőzik.

S ahogy kinézett az ifjú asszony az esős 
őszi délután a kietlen sáros utcára, rossz gon
dolatok cikkáztak végig a lelkén. Az imént le
velet hozott neki a posta, valami ifjú úrtól, a 
kit kétszer látott életében. Egv csinos képű, 
jól öltözött üres legényke, aki tüzesen udva
rolt neki a minap a színházban és most arra 
bátoi <odott, hogy levélben jelentette be láto
gatását, Írván, hogy olyan időben jön, amikor 
a férj nincs otthon.

S gondolkozott az asszony, mit csináljon 
a levéllel, tűzbe dobja-e, vagy válaszoljon-e rá ?

Oly unalmas, sivár az élet — kell valami 
szórakozás. Ha nem is boldogság, ha nem is 
gyönyörűség, de kell valami más, valami uj, 
mert az a kényelmes, szenvedély télén egyhan
gúság borzasztó.

S az unatkozó menyecske válaszolt a le
vélre. Megtette az első lépést.

így bukik el a legtöbb asszony, aki csak 
azért megy férjhez, hogy éppen férjhez men
jen. Ilyen közönségesen, ilyen nyugodt meg
fontolással s ilyen durván.

Kádár László. 

esetleges megrendeléseit tartsa függőben a jelzett 
időpontig, mert mi, kik személyes ismerői és hó
dolói vagyunk művészetének, csak a legnagyobb 
elismeréssel szólhatunk róla és ajánlhatjuk a mű
vészetet kedvelő családoknak.

— Árlejtés. A tűzoltó egyenruházatra vo
natkozó árlejtés sikerrel járt. A posztószállitást 
Friedman Simon nagymihályi kereskedő kapta 
meg. a szabó munkát pedig Csémi Béla helybeli 
szabómester nyerte el.

— Tavaszi állat szemle a jövő hét fo
lyamán a következő helyeken tartatik : 27 én Mo
csár, Pazdics, Laslc, Bánócz, 28 áu Lazony, Be 
rettő, Falkus, Kácsánd, 29 én Márk, Málcza, Pet- 
rik, Nézpest, 30 án Abara, Nagyráska és Kisráska 
községekben.

— Közigazgatási gyakornokok moz
galma. A közeiben üresedésbe jövő szolgabirói 
állások egyikére egy árvamegyei szolgabiró is 
pályázik. Miuláu megválasztatása esetén joggya 
kornokaink, kik itt küzdenek és fáradoznak, so 
kan díjtalanul is, sérelmet szenvedhetnének, a 
mennyiben igazságtalan dolog volna, egy régi 
tisztviselőt ismeretlen érdekében mellőzni, mozga 
lom indult meg, hogy a bizottsági tagok e hely
zettel és annak körülményeivel megismertessenek. 
A közigazgatási gyakornokok ennélfogva a követ 
kező értesítést küldték meg a vármegye összes 
bizottsági tagjaihoz :

Mélyen tisztelt Bizottsági Tag ur! A kö
zel jövőben megüresedő szolgabirói vagy al
jegyzői állásra dr. Závody Elemér árvamegyei 
szolgabiró pályázni akarván, bejárja az egész 
Zemplén vármegyét és korteskedik. Tudva bár 
azt, hogy fellépni mindenkinek szabad, ki a 
kellő qualificatiót fel tudja mulatni s a nélkül, 
hogy a fentnevezettnek ezen állásra való rátér 
mettségében kételkednénk, avagy saját arra va
lóságunkat birálgatnánk, tekintetbe véve azt, 
hogy 15 közigazgatási gyakornoka van a vár
megyének, kik megélhetést és jövőt akarnak itt 
teremteni maguknak, mély tisztelettel arra kér
jük a bizottsági tag urat, hogy közülünk bár
melyikünket is pártfogolni szíveskedjék s hogy 
ne történjék meg az, bogy a 15 közigazgatási 
gyakornokot mellőzve, oly egyén lenne meg
választva, kit vármegyénkben eddig senki sem 
ismert, ki most jár először Zemplén vármegyé
ben s kinek már kenyere van, inig mi ez eset
ben majd csak évek hosszú sora után remélhet 
jük s várhatjuk előmenetelünket.

Sátoraljaújhely, 1905. március 19.
Barathy Béla, Dr. Ember László, Gosztonyi 

István. Görgey László, Jeney István, Kövér Zol 
tán, Lukács Béla, Mizsák Jőzsej, l)r. Némethy 
Andor, Dr. Orbán Kálmán, Pavletics Gyula, 
Tuldts László, Zombory Géza.

— Szőlőtelepítés részletfizetésre. Mint 
értesülünk, a nagyőszi „Millenium telep tulajdonosa 
(lakik Nagyőszön, Torontál m.) a vidéki pénzinté
zetek közvetítésével, az idei rósz gazdasági évre 
való tekintettel I. oszt, miniszteri szokványszerü 
gyökeres szőlőojtványokat szegényebb sorsú gaz
dák részére 1—2—3 évi részletfizetésre is elad.

— Hajójegyek Amerikába. Fiúméból 
Newyorkba legközelebb március 30 án a Kárpáthia 
és április 13 án az Ultónia gyorsgözösök induló..k. 
A na-jy kényelemmel berendezett oceánjáróknn a 
hajóstársaság különös goudot fordít az élelmezésre. 
A hajójegy árában benfoglaltalik két napi ellátás 
Fiúméban és teljes ellátás a hajón. Az ,Adria* 
személyszállító osztálya (Budapest, Vigadó tér 1.) 
A belügyminiszter rendeleté értelmében az útlevél
lel ellátott kivándorlónak Fiúmén kívül a többi 
európai kikötő bármelyike felé is adhat hajójegyet, 
ennélfogva előleget küldeni nemcsak felesleges, ha 
nem kockáztatott is, mert az onnét érkező hajóje 
gyet, levelet és nyomtatványt, a megfelelő belügy
miniszteri rendelet érlelmébon, a hatóságok min
den egyes esetben elkobozzák.

— Mtikié magvai a kereskedelemben lé
tező legjobbak s kipróbált legtökéletesebb minő
ségűek. Ezek kiváliképon udvari és urasági ker
tészeik, úgyszintén jobb magánkortészetek részére 
valók, ahol mindig a szép virágok kiváltságoltjai 
lesznek óhajtva. A zöldségfélék magvai a főzelék- 
fajok kiválogatott legjobb fajai, fajtiszták és meg
bízhatók, mig a mezőgazdaságiak legelsőrendü ere
deti magvak, a melyekről képletekkel bőven ellá
tott nagy fökalalogust ingyen küld Mühle Vilmos 
cs. és kir. udvari magszállitó Temesváron.



— Fontos Amerikába utazóknak A 
magyar kormány az Amerikába való utazást most 
már Brémán át is megengedte. Fiúmén át Ame 
rikába szóló útlevelek most már Brémán ál is ér 
vényesek, ha az illető utas egy Bremennek szóló 
hajójegy birtokában van. Aki Brémán ál akar 
utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát 
előre Bremenbe előlegnek beküldeni, mire rögtön 
megküldetik a hajójegy. Jóegészségü és munka 
képes munkások, az amerikai rendeltetési helyig 
szóló vasúti jegyet kifizették és azonkívül még 
50 koronát készpénzben felmutatni tudnak, Ame
rikában bebocsátást nyernek. Akinek bar áljai van 
nak Amerikában, hozza magával azok címeit. — 
Szembetegek vagy egyéb testi fogyatkozásban 
szenvedők, 50 évnél idősebb személyek vagy olya
nok, akik valamely Amerikában levő gyárral szer
ződést kötöttek, mely szerint otl bizonyos meg 
határozott bérért dolgoznak, Amerikából vissza 
utasittatnak. Ratiborbao, valamint Bremenben min 
den kivándorló megvizsgáltatik, mindenki tehát, 
aki Bremenben hajóra felszáll, előreláthatólag Ame
rikában bebocsátást nyer.

— Szenzácziós XMurnallsxtikai jubile
um, Az „Egyetértés/ mely a hazai zsurna liszti 
kában a legelső helyek egyikét foglalja el és amely 
mint politikai tényező is igen nevezetes, a közel 
jövőben nagy ünnepet ül. Ez év tavaszán lesz 
ugyannis 40 éve annak, hogy az Egyetértés fenn
áll. Az évfordulót a legnagyobb magyar lap igen 
érdekes módon fogja megünnepelni, amennyiben 
olyan jubiláns számot ád ki, aminőre még aligha 
volt eset valahol. Jubileuma alkalmából ugyanis 
az Egyetértés 230—250 oldal terjedelmű dísz szá
mot ád ki. Ez egy 500—600 oldalas kisebb alakú 
lapnak felel meg. A jubiláris szám igen fényes ki 
állilásu és rendkívül gazdag tartalmú lesz.

— Tömeges mag szállítás az államnak, 
Makfalvay Géza földmivelésügyi államtitkár, Sier- 
bán János kir. jószágigazgató kíséretében meglá
togatta Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magke
reskedésének Budapest, Rottenbiller u. 33. sz. alatt 
levő központi telepét és az állam részére nagyobb 
megrendelést telt lóhere és lucerna magból. Ez al
kalommal nagy érdeklődéssel megtekintette az egész 
telepet, hol most a tavasz idején 140 főből álló 
személyzet bonyolítja le a mag szétküldésének 
nagy munkáját.

Nyilvános számadás
a nagymihályi önkéntes tűzoltó egyesület által f. 

évi március hó 4 én tartott táncestélyéról.

Bevétel .... 508 K — f. 
Kiadás .... 343 K 86 f.

Tiszta jövedelem 161 K 14 f.
Felikifizettek: Barnai Andor 20 K. Dr. Wid 

dér Márk 10 K. Oppitz Sándor 8 K. Miiller Adolf 
6 K. Dr. Kellner Mihály. Karczub Bal, Grosz 
Ignácz, Miskovics József, Leuchtniin Lajos 4—4 K. 
Kosén berg Ignácz, Novakovszky Lajos, Dr. Fuchs 
Ignácz 3—3 K. Berger Ernő, Bendy János, Szu- 
rinyi József. Müller Ferencz, Gyagyrtszky Ede, 
Dr. Novák Béla, Lándai József, llolx ly Jánosáé, 
Szoták István, Papp István, Tolvay Imre, Richt 
zeit VVilliam, Dr. Guttman Lipót 2—2 K. Tóm 
kovszki Ferdinand, Sztanko Kálmán, Bessko Fe 
rencz, Ignáczy Géza, Schvarcz Simon, Mascsenyik 
Ede, Srega József, Vajda János, Basska Károly, 
Zseltvay Géza, Kákos György. Miskovics B la, 
Fedorcsák János, Zseltvay Sándor. Ambrisko Bér 
tálán, Petranics Györgv, Krehely Mihály, Seszták 
Antal, Ráülik János, Pelles József. Szondy István, 
Kunfalvi János, Widder Andor, Baltovics Vidor 
1 — 1 kor.

Jegyeiket megváltották: Polányi Géza, Dr. 
Kállai József, Horváth Sándor, F. R , Czibur Bér 
tálán 10—10 K. Spiegel Samu, Majorossy András. 
Friedinan Mihály, Löffler Noa, Dr. Glück Samu, 
Engel Ármin, Kineiszky N., Szőllősi Sándor 5—5 
K. Rosenblum Samu, Füzesséry Gyula, Grünwald 
és Rotli 4—4 K. Glück Mór, Bódy Győző, Schrei 
bér Jónás 3 — 3 K. Rosenblum Adolf, Kiéin Izidor, 
Kiéin Hermán, Fri“dman Simon, Landesmau Vil 
mos, Landesman Simon, Ilercz József, N. N , Brüg- 
ler Simon, Rontsinszkv Géza, Weinberger Zsig 
mond, Kiss Ferencz, Vaszily János, Gálfalvy Já 
nos, ifj. Bucsinszky Lajos, Eichenbaum Lipót 2 —2 
K. Brügler Mór, Bortner Márkusz, Mitrócsák Já 
nos, Szim János, Koch Imre, ifj. Seszták Károly, 
Kleinhiindler Lipót, Gleich Mihály, György Lász 
Ióné, Ehrenf-ld Mór, Brügler Lajos, Weisz Már 
kusz, llaupt IL. Kneiszl Emil, Grünstein Salamon, 
Reich Adolf. Berkovics Márkus . Friedman Annin, 
Letkovics Márkusz, Háudler Miksa, Lefkovics Al 
bért 1—1 koruuával.

722/1905. szám.
2EZixd.etxxiéxi3r.

Az 1894. évi XII. t. ez. 50 § a alapján fel- 
hivatik Nagymihály község lakossága, hogy a bel
sőségeken, szőlőkben és kertekben lévő fákat és 
bokrokat a kártékony hernyóktól, illetőleg hernyó 
fészkektől és lepke tojásoktól legkésőbben március 
hó végéig megtisztítani s az összegyűjtött hernyó 
kát és hernyó fészkeket elégetni annyival inkább 
kötelességüknek tartsák, mert a mulasztásban lé 
vők a hivatkozott törvény 95 § a értelmében 100 
kor. ig terjedhető pénzbírsággal fognak bűntettetni.

Nagymihály, 1905. március 20.
jR község elöljárósága.

726/1905. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott községi elöljáróság a község képvi
selő testületének 1005. évi február hó 20 án 429. 
sz. a. hozott határozata folytán közhírré teszi, hogy 
Nagymihály község tulajdonát képező heti vásár 
vámszedési jognak 1905. évi május hó 6-tól 1908. 
évi május hó 6 ig terjedő 3 egymás után követ
kező évekre való bérbeadása a községházánál 1905 
évi április hó 3-ik napján d. u. 3 órakor 
tartaudó nyilvános árverésen fog eszközöltetni.

Nagymihály, 1905 március 20.
Jl község elöljárósága.

Árlejtési hirdetmény.
A dubrókai g. k. egyházközség elöljárósága 

n parochiai belsőségen egy gazdasági istálló, egy 
kocsiszín és egy sertésól felépítését határozta el.

Ezen építkezések megtétele céljából árlejtést 
hirdet az egyházközségi elöljáróság azzal, hogy az 
ezen minkét felvállaló vállalkozók a szabálysze
rűen kidolgozott tervezetet és költségvetést 8 nap 

I alatt fentnevezett egyházközség elöljáróságához be 
adhatják, a hol is az épii kezesre vonatkozó ada 
tokát s szükséges információkat megtudakolhatják.

v A köllségvetés és tervezet előállításával járó 
költséget az egyházközség nem téríti meg s fenn
tartja magának azon jogot, hogy a beérkező aján
latok közül tekintet nélkül az .árajánlatok nagysá
gára szabadon választhat s hogy a figyelembe vett 
ajánlatok közül csakis az egyházmegyei kormány
zat á*tal jóváhagyott ajánlat értelmében fog az 
építkezés foganatba vétetni s így azon ajánlkozók 
kiknek ajánlata inellöztetik, kár igényeket az egy
házközség ellen mi részben sem támaszthatnak.

Kelt Dubrókán, 1905 márcis 23.
A dubrókai egyházközség 

elöljárósága.

Hirdetmény.
Zemplén vármegye törvényhatóságának 

1904. évi 956. és 955. számú felhatalmazása foly
tán tudatom, hogy f. évi március hó 27-én <1.
e. 10 órakor Mocsár község képviselőtestületi 
ülésében a körjegyzői irodában nyilvános ár
lejtés utján mintegy tízezer koronára előirány
zott állami iskola építése ki fog adatni.

A költségvetés és terv a mocsári körjegy
zői irodában a hivatalos órák alatt megte
kinthető.

Ugyancsak közhírré adatik, hogy 1‘azdics 
községházánál a pazdicsi állami iskola építése
f. év március hó 26-án d. u. 2 órakor mintegy 
tízezer koronára előirányozva árlejtés utján fog 
kiadatni.

Költségvetés és terv tekintetes Weinberger 
Sándor úr nagybirtokos házánál megtekinthető.

Mocsár, 1905 március 13.

Füzesséry Gyula
körjegyző.

IszEig' a. készlet tart

WIDDER LÁZÁR
EEEEE cégnél Nagymihályban...... ■
D kapható kitűnő minőségű %

vetőmag bükköny.

Van szerencsém a n. é közönség szivet 
tudomására adni, hogy

tavaszi bevásárlásomról 
visszatérve, üzletemet férfi- él női divat- 
czikkekkel bővítettem, u. m. női- és gyermek
kalapok, sapkák, mindennemű selyem- és 
csipke díszek, menyasszonyi koszorúk és 
fátylak, fűzök, valamint férfiingek, gallérok, 
kézelők, nyakkendők, férfi- és nöi-harisnyák, 
valódi prágai és pécsi glapé és szarvasbör- 
keztyük, és egyéb minden e szakba vágó 
ezikkek dús választékával állok a í. vevők 
b. rendelkezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóindu 
latéit és támogatásért köszönetét mondv 
kért m t. vevőim további támogatását.

Kiváló tisztelettel
Steindler Etelka.

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönsé
get, hogy Nagymihályban (Kossuth Lajos- 
utcza, Neuvirth-féle ház)

mérnöki irodát
nyitottunk.

Elvállalunk minden a mérnöki szak
mába vágó munkát, u. m. térképek készí
tése és kiigazítása, parczellázás, terület
felvételek, épület-tervek stb. stb.

Malomberendezések, gőzgépek, gőz
kazánok, motorok és automobilok képvise
lete, elektromos világitás és elektromos 
berendezések tervezése és vállalata.

Kiváló tisztelettel

Zimonyi és Keller
oki. mérnökök.

Szólölugast
ültessünk minden ház mellé és kertjeink

ben föld- és homoktalajon.
A szőlő hazánkban mindenütt megterem és 

nincsen oly ház. melynek fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen
kívül más épületeknek. kerteknek, kerítéseknek stb. 
a legrem' kebb dísze, anélkül, hogy legkevesebbb 
helyet is elfoglalna az egyébre használható részek
ből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert minden 
évben terem.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobbrésze, 
ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem 
értek <1 eredményt eddig Hol lugasnak alkalmas 
fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szőlöérés idején a legkitűnőbb muskatály és 
más é«les szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény 
nyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szólőoltványok is még nagy’ mennyiségben 
kaphatók leszállított árakon. Borok családi fogyasz
tásra 50 I. és feljebb olcsó árban és „Delaware" 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
Érmelléki első szölőoltványtelep Nagy-Kágya, Bibarmegye.

Nagyobb mennyiségit elsőrendű

takarmány
eladó Rdkócxon Gr. Biordi Egon

• • • • úrn(\l. • • • •

Felelőn nzerke.'ztő : Dr. Kállai JÓZiaf. 
Főmunkatára: Aczél Dezső.

Kiadóbivatali művezető : Lindái JósmC.



Konyhakészlet 
5 darab solingeni pen
géjű kés és 1 darab 

szeletelő villa csak 
4 korona 50 fillér.

drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével

Pártoljuk a magyart
í

„MUleniumtelep" Nagyösz.

Legfinomabb kivitelű 
igen czélsserü villany 

vilégitiau 

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajték pipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar 
tárca 1 házi pipaszár 

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarbamutartó 

10 drb összesen.
4 és fél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú finom pipere 
szappan csak 5 kor.

s vegyünk csakis Magyarországban.

Egy nagy amerikai gyár t<iiikrejut*«a 
folytán azon helyzetbe jutottam, hogy az 
alant felsorolt 40 drb szabadalmazott ama- 
rlkai ezüst árukat mélyen leszállított áron 
potom 6 frt 40 krért szállíthatom bárkinek 
éspedig;
6 drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi

I

e
6

12
1
1
6
2

drb am. szab, ezüst evővilla egy darabból 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

Alapittatott 1864-ben

6 darab zománczozoit 
fazék és 6 darab lábas 
külömböző nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

CLAYTOi\ & SHUTTLEWORTH

B 1 S

t

..Kulcs-

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment. 

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikéve] 

legyen ellátva.

egyéb gazdasági gepek.

amer. szab, ezüst • vftkanál
amer. szab, ezüst kávéskanál
amer. szab, ezüst leves merítő kanál
ainer. szab, ezüst tejiivritö kanál
angol . Vikt ria“ pohártálcza 
r»*mek asztali gvertvatartó. 

40 drb összesen csak 6 frt 40 kr.-Órt, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az. 
amerikai patent ezüst egy teljesen teliér fém 

belül is. melyért jótállást vállalok
Megrendelhetők utánvét mellett

NEUMANN JÓZSEF-nél
Budapesten. VIII.. Örömvölgy-u. 16

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, aki ingyen kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állami segély Ível s 

állami felügyelet mellett létesült.

Alapittatott 1864-ben j

Évenkint gyártunk cs. és kir szabadéit* azott 

biztonsági átfedöcserepeinkböl ö t v e n milliót. 
Egyedül legrégibb, legnagyobb és legjobb telep e szakmá

ban Ausztria-Magyarországon a

Bohn-féle Téglagyár
_________ X- XT <3- O S O XT.

. . Gyárak Magyarország több városában . .
Gyártmányok:

BOHN-féle szabadal
mazott biztonsági át
fedőcserepek 272. sz. 
Legolcsóbb, legjobb s 
legszebb tetőcserép, 
leghizelgőbb referen
ciák. Üvegtáblák, ge
rinccserepek stb. stb.

Budapeat, Vócxl-körút Ott, 
által a legjutányosabb Arak mellett ajánltatnak: 

Locomobil és gözcséplögépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 

tisztító rosták, konkolyozók, kaszáló és aratógépek,
szénagyüjtók, boronák, sorvetőgepek, Plánét jr.

kapálők, szecskavágók, répavágók, kukoricza
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes

sczél ekék, 2 és 3 vasú ekék és minden

IG* Tessék ajánlatot kérni.

2ohn JYt. és Sarsai íugos

000000000

Jutányosán felvétetnek 

e lap kiadóhivatalában

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK: 

vagy T 

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
iegolcsóbb szappan

I

KEI L-LAKK Kitűnő minőségi!

újhelyi is bereg

szászi asztali

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára borok
Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára.
Keil-féle fehér ..Glasuru fénymáz 45 kr. literenként 4 0 kr.

Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

kaphatók a

* Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAG Y-MIHÁL Y0N.

KLEIN-féle "W 

korcsmában.

15-30 korona 
napi kereset elérhető koczkáztatás nélkül 

** Erzsébet szanatórium és egyéb sorsjegyeit »
eladása által. — Tisztességes egyének bármely 

szakmából forduljanak

KÖVARY ÁRMIN 
bank- és váltó-üzletéhex 

Budapest, VI. kér. Ferencziek-tere g. sz.
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