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díjak küldendők : 
Lindeimin B. könyvnyomdája.

Felhívás . . .
Egy hosszú esztendő múlt ismét el, egy 

hosszú esztendő, telve munkával, csalódá
sokkal és a kellemetlenségek egész soroza
tával. Nem is a politikai alakulatokról fo
gunk mai cikkünkben szólani, hiszen unos- 
untig foglalkoznak a politikával, nemcsak 
az arra hivatottak vagy legalább is azok, 
akik belekerültek amúgy is a politikai élet 
forgatagába, de azok is, akiknek igazán 
semmi közük sincsen e veszedelmes foglal
kozással, amely lehet bármily szép, bármily 
magas, de mi kereskedők és iparosok nem 
kérünk belőle, hiszen kijut nekünk az élet 
politikájában, a megélhetés kérdésében épen 
elég a sülteiből, no meg azután annyi min
den egyébbel, bennünket tán mégis sokkal 
közelebbről érdeklődő dolgokkal kell fog
lalkoznunk, hogy egyfelől a magunk, csa
ládunk fenntartásáról gondoskodhassunk, de 
másfelől a haza közgazdasági életének, mely
nek mi vagyunk a lüktető szive, megerősö
désén, fejlődésén dolgozhassunk.

Kerülöm e helyt még annak a fejte
getésébe való behatolást is, hogy az önálló 
gazdasági berendezkedés mily előnyökkel 
járna, ezt egész más alkalomra hagyom, a 
mint hát nem is volna időszerű a vele való 
foglalkozás, mert épen napjainkban foglal
kozik a budapesti kereskedelmi és iparka
mara e nagy horderejű kérdéssel, két bi
zottságnak kiosztva a tárgy tanulmányozását, 
hogy az egyik pro, a másik meg a kontra 
szempontok alapos tanulmányozásával, a ka
mara plénuma elé helyezzék a két ekként 
kialakult véleményt, amelynek alapján az
után meghozhassa a maga — mindenesetre 
nagysulyu — határozatát.

Osmerve a kamara álláspontját — cse
kélységem is tagja — (ismerve a tagok, kü
lönösen az újonnan megválasztott tagok han
gulatát, azt hisszük már csak nem is idő

TARCZA. 

Giziké vizsgája.
Irta : WERNER LÁSZLÓ.

A termet hódító virágillat ülte meg. A 
padok lázas kis hősnőit a fulladt levegő már 
lankasztani kezdte. A vizsgabiztos ur lagyma
tagon vetette hátra a zsőlyére csontos vállait 
és egy csöppet sem bosszantotta, hogy az el
nöki emelvény díszes vázájának pántlika virága 
az orrát piszkálja: csak a nyugalomban levő 
professzor, a nagy -műkedvelő* sertepertélt 
fáradhatatlanul. Mint az aratások marokverője 
hordta az évi szorgalom szép aratását: térké
peket, próbalapokat, akvareleket, kézimunkákat 
és mutogatta a boldog mamáknak, szaporán, 
nagy bőbeszédűséggel magyarázva, hogy az is
kola minden vonalon a magyar motívumokat 
keresi; ő még ebben a subtilis babaféketőben 
is meglátja a magyar géniuszt. Persze az öreg 
bombasztjait megmosolyogták a menyecskék, 
de az legkevésbbé sem gyéritette az öreg ur 
lelkesedését.

Következeit a vizsga oáza : a szavalás. A 
legtöbb vizsgát hallgató tulajdonképen a sza
valatokért izzadja végig, mert előtte a tehetet- 

kérdése, amikor a kamara hatalmas meg
nyilatkozással fog közgazdasági életünk kö
zönsége elé állani, hogy nyíltan, férfiasat! 
megmondja a maga nézetét, véleményét . . .

Hazánk iparfejlesztése oly kezekbe van 
elhelyezve, amely bennünket kereskedőket, 
iparosokat nagy megnyugvással tölt el, Szte- 
rényi József miniszteri tanácsosban oly apos
tolát találtuk meg mi kereskedők és iparo
sok, a magyar kereskedelem és ipar fejlesz
tésének, aki nem bürokratikus szellemmel, 
hanem igazi érző, magyar kereskedelmi ész
szel, az ipari tevékenység minden legkisebb 
detailjainak teljes (ismeretével, végtelen ta
pintattal és nagy tudással végzi munkáját, 
egyik törvénytervezet a másik után kerül 
ki dolgos keze alól, egyik üdvös újítást a 
másik után honosítja meg. mindent meg
figyel, mindent lát, mindent tud és minden, 
még oly aprólékos detailra is kiterjeszti fi
gyelmét és ha mindennek dacára sem tudja 
azokat az igazi, nagy, hazánk ipari életének 
fellendülését maga után vonó eredményeket 
felmutatni, igazán nem benne, hanem azok
ban az áldatlan viszonyokban keresendő az 
eredendő okozat, amelyet egyfelől áldástalan 
belpolitikánk helyzete teremtett meg, de 
másfelől az eszközök csekélv, ki nem elé
gítő volta gördít eléje és mig pl. a katonai 
célokra milliókat és ismét milliókat áldo
zunk. illetve kénytelenülünk áldozni, addig 
iparfejlesztés céljaira oly aránytalanul cse
kély összegekkel gondoskodik, illetve gon
doskodhatok kormányunk, amely talán ta- 
pogatódzásokra elegendő, — ha ugyan, de 
céltudatos iparfejlesztésre igazán nem, de 
legkevésbbé ott, ahol ne csak papíron, ne 
csak hangzatos eszmékben, kicikornyázott 
szólamokban, hanem testet öltött valóságban 
lássuk, tapasztaljuk, érezzük.

De talán: „kommt Zeit, kommt Rath“... 
Várunk, várjuk ez idő eljöttét, mint a Mes
siást ....

lenség bizonyítása és az inga-lengés törvénye 
már csak ócska, unalmas emlék.

Mikor a vizsgabiztos jelentette, hogy a 
növendékek szavalni fognak, az ajtóban, hol 
zsúfoltan állottak a növendékek legszigorúbb 
bírái, a tánciskolái udvarló ifjúság köréből halk 
moraj vonult ki a folyosóra. Morócz Jenő cl
sápadt, mint a fal, Fellegi Géza meg nekipiro
sodott, mint az árokparti pipacs.

Volt is rá ok. Az elsápatásra meg az el- 
pirosodásra is. Mert a vizsgabiztos minden ke
resés nélkül egyenesen Fellegi Gizit szállította 
ki, s mikor Giziké az ifjúság káprázatos bájos
ságával meghajtotta magát, mint epedő sóhaj, 
a Morócz Jenő neve lebbent el ajkairól.

A hallgatóság meglepetve eszmélt föl. Az 
ifjúság körében még jobban erősbült a kíván
csiság moraja.

Ami pedig Morócz Jenőt illeti, egész nyu
godtan merem kockáztatni, hogy magánkivűl 
volt. Csodálom, hogy félre nem beszélt, mint 
a lázbetegek.

Morócz Jenő neve úgy került a Gizi aj
kaira, hogy ő irta neki a vizsgái költeményét. 
A címe: -Letört rózsabimbó* volt s Gizikc a 
bevezető akkordokat meglehetősen elfogódva 
szavalta; de mikor rátért az érzelmek festé
sére, mikor el tudta feledni, hogy száz szem 
tapad reá csodálkozva, elragadtatva, szunnyadó

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

Műterem: Nagymihály, Rákóoai-utoaa. .. -

Praemissis praemittendis, ekként elmon
dottam volna az elmondandókat, már most 
áttérek magára cikkünk tulajdonképeni tár
gyára és mindennek előtte azokra az aka
dályokra. amelyek különösen a kis és kö
zépkereskedelemre s iparra nehezednek ólom- 
sulylyal.

Nehány év előtt különösen éreztük ezt 
a millenium idejében, igazán csapatostul je
lentek meg Lajthán túli szomszédjaink és 
derüre-borura hirdették magukat, hogy se
lejtes áruikat ebben vagy amabban a szál
lodában tartják a közönség rendelkezésére.

De nemcsak ezek, még a vidék keres
kedői is panaszkodtak, hogy a főváros meg 
a bécsi konkurrencia teljesen lehetetlenné 
teszi megélhetésüket és hogy a vidék fo
gyasztó közönsége mindent a fővárostól meg 
a bécsi szállítóktól vesz — áll pedig ez tő
képpen a finomabb ipari készítményekre s 
úgy mondták, hogy ha ezen a kormány nem 
fog gyökeresen, kellő alapossággal és gyor
san segiteni, megragadhatják a koldusbotot.

Nem szaporítom a szót, annak idején 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara leg
erélyesebb tiltakozása dacára is megszülem- 
lődött az a szerencsétlen 1900. évi XXV-ik 
törvénycikk, amelyet a nép nyelvén egy
szerűen „Vigéctörvényu-nek kereszteltek el.

Ennél szerencsétlenebb, rosszabbul meg
csinált törvény talán még nem is került ki 
a törvényhozás retortáiból, úgy csinálták 
meg ezt a szerencsétlen törvényt, hogy azt 
mi magyarok iszonyúan megsinyljük, mig 
a Bécsből idesereglő idegenek a legnagyobb 
kényelemmel folytatják ádáz munkájukat és 
ha meg is fognak egyszer egy-egy ily mu
tatványpéldányt, úgy ez azt a hatást szüli, 
hogy vagy hamarjában kiváltja a jómadár 
az iparjogot, kivesz egy hónapos szobát, a 
melyért fizet vagy 20 koronát havonként, 
természetesen adóját is, — ha ugyan meg 
tudják rajta venni — ez alapon rójják ki, 

genie-je szárnyakat kapott, az ex-tanár nem 
győzte eleget a mamák között sepegni:

— Jászai, valóságos Jászai.
A költemény is megható poéma volt. Hős

nője egy leány, aki elolthatatlan szomjúságot 
érez a világot jelentő deszkák iránt. Nem ifjú
sági bárány-himlő ez, melynek romantikáján 
minden ifjú lélek átvonaglik, hanem a génié 
öntudata. S ezt a szomjat eloltani nem tudja 
senki. Sejtelmek, lelkiismeret és az anyai szív 
se — a rózsabimbó letörik. Oh, milyen érzés
sel, milyen megrázó drámaisággal tudta ez a 
leány hősnője lelkiharcát festeni, mikor világgá 
megy, az anyai szív fájdalmas epedését vissza
adni. Most már nem érezte, hogy egyszerű is
kolai zárvizsga konvenciójának tesz eleget, ha
nem teljesen átadta magát érzéseinek. Köny- 
nyezve, megsápadva figyelte a megilletődött 
közönség ezt az érzelmi orkánt s szinte nem 
is hallotta már az extanárt, aki váltig ezt se- 
pegte a fülekbe :

— Csodálatos talentum, valóságos Jászai, 
Márkus Emília.

... A rózsabimbó letört, (szavalta tovább 
a leány) a festett világnak újabb áldozata van. 
Az eltévelyedett leányt elfelejtik, a művészet 
kósza vándora egy kis falucskában meghal; de 
a költő ekkor sem lesz hűtlen ifjúsága tündé- 
léhez, aki őt a lemondás költészetének lanto-

Deák Jenő fogtechnikus
Lapnak mai azáma 4 oldalra toljad.



vagy egyszerűen fittyet hány a magyar tör
vénynek és szép csendesen ha le is fizeti 
40 koronányi hllntetéaét, tovább folytatja 
munkáját és a magyar kereskedőnek ezalatt 
felkopik az álla, roskadozik a reá nehezedő 
óriási közterhek, házbérek, személyzeti költ
ségek, megélhetési drágaság stb. elkerülhe
tetlen nagy kiadások alatt, modern kiraka
tokat, elegáns berendezést és Isten a meg
mondhatója, mi mindent kell drága pénzen 
készíttetnie, hogy az u. n. ,,kor szellemével" 
haladhasson és az eredmény az. hogy a mi 
bájos magyar asszonyaink kedves mosoly- 
lyal jelennek meg üzleteinkben, hogy el
mondják. ezt vagy azt a ruhadarabot, ka
lapot, cipőt, bundát, fehérneműt vagy mi
csodát ettől a bécsi szabótól, attól a cipész
től vagy nem tudjuk kitől kapta meg.

Gyakori felszólalásoknak az voit az 
eredménye, melyek az illetékes hatóságokat 
érték, hogy : „tessék feljelenteni, akkor majd 
eljárunk". . . Hát ezt szeretettel megköszön
jük. Mi kereskedők és iparosok, akik min
den erőnk megfeszítésével kell, hogy dol
gozzunk, akik nappalunkat éjjellé és éjjele
inket nappallá tesszük, hogy megtudjuk va
lahogyan teremteni a legszükségesebbet, nem 
érünk rá, de nem is tudjuk mindennapi mun
kánk közepette detektív szolgálatokat telje
síteni és ha megtennők is, már csak bottal 
üthetnők a jómadarak, a hozzánk betolakodó 
idegenek nyomát, mert már rendesen olyan
kor jönnek, vagy juthatnánk feljelentéshez, 
ha már felszedte a sátorfáját a német és 
fittyet hányva mosolyog hiábavaló erőlkö
désünkön. Akárhány esetet tudok, de ami 
korára tudomásomra jutottak az esetek, me
lyeket konkrétumként fel tudtam volna hasz
nálni, már árkon-bokroti túl volt és előkelő 
nyugalommal mosolygott céltalan bosszúsá
gunkon.

Osmerve a fennálló rendelkezések hiá
nyos voltát, a kamarában emeltem fel til
takozó szavam ez anomália ellen és kamarai 
működésem céljának fogom tekinteni, hogy 
ezen a bajon, amennyire leltet és a hogy le
het segíteni fogok, mert ezen segiteni kell, 
meg fogok mozgatni minden követ és addig 
nem fogok nyugodni, amig ez irányban ke
reskedő és iparos társaimmal együtt, velük 
egyetértve meg nem fogom tisztítani e ha
zát a tolakodó idegenektől.

Nagy és közérdekű akcióba fogtam. 
Ehhez azon csekélységem egymagában sok
kalta gyengébb, semhogy a magam igény
telen működésétől positive eredményt vár- 

sává inspirálja, tavasz ujultával a síron friss 
nefelejts-koszoruk diszlenek, szalagján c sza
vak: »A letört rózsabimbónak !<

Még a lagymatag vizsgabiztos ur is elér- 
zékenyedett erre a nagyon szomorú befejezésre, 
alig tudta elmondani, mikor Giziké meghajtotta 
magát előtte:

— Keinek, Giziké, remek!
A közönség csak e szavakra ocsúdott föl. 

És tapsolt, újra tapsolt! A királyi tanácsosné, 
aki valamikor a színpadon leste el a teátrális 
hatásokat, oda is ment a pádhoz s a meglepett 
leányt homlokon csókolta. Újra taps I E taps 
volt a felköltött érzelmek reakciója; e taps 
csengett Giziké fülébe egész életén. Dánion volt 
e taps, mely vezette.

*
Néhány hónap múlva Morócz Jenő Gizi

kének a következő sorait vette:
'Jenő! Ne mondja, hogy költői agyrém 

vezette. Megyek igazolni az ön jövendölését. 
Naponként imádkozni fogok, hogy el tudjon 
feledni . . .«

Prózában elmondva e levelet, bizony na
gyon szomorú dolog történt. A tekintélyes Fel
legi-család szégyene és mélységes nagy bánata. 
Egyetlen leányuk, az engedelmes, az okos Gi
ziké, nem törődve édesanyjának szivettépő fáj
dalmával, színészekkel kóborolt. A szerencsét
len egy kóbor, vert csapattal szökött meg.

A szülőknek szenvedéseit csak növelte a 
dicsőség eltévedt Ilire, mely hozzájuk eljutott 

hassak, ezennel tehát munkatársakul, dol
gozó hívekül felhívom mindazon kereskedő
ket és iparosokat, akiket érdekeiben oly 
mélyen sérti a vonatkozott 1900. évi XXV. 
törvénycikk. — Mindennek előtte szükséges 
volna tehát, ha a gyakorlatukban előfordult 
eseteket ösmertetnék velem, hogy ezeket 
összegyűjtve, csoportosítva, a turtangok mód
ját kellőképen, kellő helyen megösmertetve, 
példákkal illusztrálhassam a jelenleg fenn
álló állapotok tarthatatlanságát, szívesen ven
ném, ha kartársaim engem javaslataikkal ke
resnének fel, hogy azután ugyan e helyett 
beszámolva, időről-időre munkálkodásom, ku
tatásaim eredményéről, egyesült erővel te
remthessük meg azokat az állapotokat, a 
melyek után vágyik annyi dobogó, remél- 
kedő magyar szív, kereskedelmünk és ipa
runk megerősödését, önállóságát.

Dán Leó
kereskedelmi tanácsos.

Előfizetési feltii-^-ás.
Április hő 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra.

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

fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél, előldn 

szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren 

det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.

Krónika.

Tavaszi fényben tündiiklik a lég,
Li lelletétől feléled a fiild,
Téli emlékűik eltemetve rég,
Ránk mosolyog a reménykeltő zöld : 
Panaszra okot többé nem lelünk, 
Kivéve, hogy majd — porokat nyelünk, 
De hogy bele no szokjunk a jóba, 
l)entillált mirt kapunk — kóstolóba . . .

Vigasztalódjunk, nem tart sokáig 
Idylli életünk aranykora : 
Kész lesz a jövő év tavaszáig 
A Kossuth-utca burkolatsora. 
Ezek után ki lenne oly döre,

a Giziké nagy diadalairól. Egy hónap múlva 
már kiszorította a társulat hősnőjét, aki hogy 
még inkább anyagot adjon a reklámnak, őrült 
irigységében választóvízzel lesett Gizire a ku
lisszák mögött és ifjúsága ellen merényletet 
intézett. Rettenetes volt a szülőkre a pokoli 
asszony cselszövénye. Titkos hírek jöttek, hogy 
a leány mindazonáltal jobban lesz, de szépsé
gét kimarta a kegyetlen folyadék. Sebaj, ifjú
ságát elvehette a vén asszony, de művészetét 
nem. Lázas diadaltudósitások érkeztek, midőn 
az élelmes direktor ifjú hősnőjét, nem minden 
célzás nélkül, a 'Negyvenhetedik czikk«-ben 
mutatta be a közönségnek, mellyel a megtip- 
rott, tönkretenni óhajtott Giziké nagy művé
szetével még jobban a közönség kegyébe vette 
magát . . .

S kisebb-nagvobb eltérésekkel évekig igv 
jöttek, érkeztek a diadalok hírei. Komoly he
lyekről gáncsolták már a nemzeti színház igaz
gatóságát, hogy miért nem látja meg a vidék 
e kolosszális tehetségét'?

Az ifjúkori poéta, Morócz Jenő pedig szin
tén végigeveztc a nyárspolgári karrier httllám- 
talan tükörét. Mérnök lett a minisztériumban, 
akit a vidéki hidak teherképességének felülbí
rálására kellő napidijak mellett utaztatnak.

így került N-re, egy délvidéki nagyobb 
városba. Utcán őgyelegve, szemébe tűntek a 
vidékies reklam-szinlapok, hirdetve a »fölül- 
mulhatlan- művésznő jutalomjátékát. Lelkében

Hogy nem várna arra az időre,
Mikor seprésre nem k Ütünk sokat
S megtakarítunk »<ú — garatokat !f . . .

Igv oktatja takarékosságra
A nagyzolókat — hivatalos ész,
8 kik törekednek Areopágra,
Küzdnek ez ellen, mint Janót vitéz . . .
Apropos! Ez került toliam alá, 
Ötletét thémáni mohón felfaló :
Miy ránk néz a hivatalos hála,
János vitéznek ősz lesz — szakálla . , .

_____  A. D.
— Kinevezés. Zemplénvármegye ügyvivő 

alispánja a sátoraljaújhelyi vármegyei közkórház 
alorvosává dr. Guttman Lipót nagymihályi orvos
tudort nevezte ki.

— Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviselőtestületo a mai napon tartott közgyűlésén 
megszavazta a Rákóczy utca mindkét oldalán és 
a Jókai utcának a csendőrlaktanya épület oldalán 
építendő asphalt járda költségeit. Elhatározta a köz 
gyűlés azt is, hogy a Kossuth Lajos utcán négy 
átjárót készítenek, a melyeket kockakövekkel fog 
nak kiburkolni.

— Adókivetés. A nagymihályi adókivetö 
bizottság kinevezéséről múlt heti számunkban meg 
jelent hirl a következőkben igazítjuk helyre, ik 
megnevezetteken kívül tagjai még a bizottságnak 
llarnai Andor, Harthus Boldizsár és dr. Eperjesy 
Lajos, utóbbi egyszersmind a bizottság helyettes 
elnökévé neveztetett ki.

— Vármegyei közgyűlés. A törvényha
tósági bizottság e hó 28 án tartott közgyűlésén 
gróf Andrdssy Gyulának és a szövetkezett ellen
zéknek köszönetét és bizalmat szavazott. Árva
széki elnökké Pintér István szerencsi főszolgabíró, 
helyére pedig Górt rag Aladár központi szolgabiró, 
szolgabirová pedig Marton Sándor közigazgatási 
gyakornok választatott meg.

— Uj körorvosi kerület. Mozgalom in 
dalt meg az iránt, hogy a nagymihályi járásban 
a nagymihályi és tnálcai orvosi körökből egy har
madik uj kör létesittessék. Az uj körhöz Doreg 
nyö, Butka, Gatály, Csebb, Füzessér, Sámogy, 
Laszloinér, Krasznócz, Mocsár, 1‘azdics, Lask és 
Üénesfalva községek tartoznának. Az ügy most az 
illetékes hatóságok előtt van és a mérvadó ténye 
zók véleményadásra szélittaltak fel. Úgy értesd 
lünk, hogy a hangulat a mellett nyilvánul, hogy 
a harmadik körre szükség van, mert a mostani 
két orvos legjobb akarata és igyekezete mellett 
sem képes annyira megfelelni hivatásának, mint 
a hogy azt ők maguk akarnák leginkább.

— Utonállás. E hó 28 án este egy isme
retlen férfi alak a Rákóczy utcában sétáló nők egyi- 

visszabizsergett a .letört rózsabimbó- románca : 
megnézi az előadást.

A direktoron és a jutalinazotton kívül ta
lán ő neki fájt legjobban a szórványos közön
ség. Alig lézengtek a sziliházban, azok is ál
mosan, unatkozva . . .

Felgördült a függöny. Egy sápadt, meg
tört asszony lépett elő. Semmi taps! Semmi 
koszorú ! Meghajtotta magát, ugv amint egykor 
és — clszavalta a 'Letört rózsabimbót.'

Egy diákgyerek felhangon jegyezte meg 
a szavalat végén :

— Nagyon limonádés, érzékeny história 
biz’ ez.

Jenőt megszéditette az ifjúkori emlék. 
Szükségét érezte, hogy friss levegőre jusson. 
Odahagyta páholyát.

. . . Amint a páholyfolyosón végig megy, 
az öltözőből kihangzott egy durva, zabolátlan 
férfi hangja:

— Te rongv! Szégyeld magad. Még rá 
kell fizetnem a jutalomjátékodra. Hogy fizetjük 
ki a vendéglőst'? A primadonnának kétszáz fo
rint maradt tisztán. S nekünk egy fillér se. Te 
rongy ....

Morócz Jenő pedig hallotta Gizikének gör
csös zokogását. De mai napsáig romantikus dol
gok nem esnek. A világért se tessék azt kép
zelni, hogy tán azt a sehotinai ripacsot inzul- 
tálta volna. Az oknyomozó helybeli pletyka 
meg is kérdezte volna, hogy : mi joga is lett 
volna erre '!.... 



kéről annak téli kendőjét lerántotta és futásnak 
eredt A csendőrség s rendőrség nyomozza a tettest.

— A felsözempléni ev. ref. egyház
megye tavaszi közgyűlését Sátoraljaújhelyben az 
ev. rvf. egyház tanácstermében f. évi április hó 
5 én tartja meg. A gyűlés délelőtt 9 órakor kez
dődik s előtte 8 órakor istentisztelet lesz. Egyház
megyéi gyűlést megelőzőleg a szokott helyen dél 
előtt 9 órakor kezdödőleg lelkész értekezleti gyűlés 
fog tartatui.

— Eljegyzés. Kopcsay Antal pályavégzett 
gk. papnövendék eljegyezte Kuktán József kráskai 
lelkész leányát, Annuskát.

— Anyakönyvi statisztika. A nagy mi 
hályi anyakönyvi kerületben 51 születési, 46 ha
lálozási és 19 házassági eset jegyeztetett be. Mint 
látjuk, az elhaltak száma igeu nagy volt, ami ab
ban leli magyarázatát, hogy a téli hideg idő alatt 
sokan tüdőgyulladásban haltak el.

— Elitéit kivándorlási ügynök, Sztasko 
János málczai lakost, kit a kassai pályaudvaron 
kivándorlási ügynökösködés miatt letartóztattak, a 
kassai rendőrkapitányság, mint kihágási bíróság, 
15 napi elzárásra és 150 korona pénzbüntetésre 
Ítélte. Sztasko, ki az Ítélet ellen felebbezett, a 
nyomozás adatai szerint a brémai hajóstársaságnak 
állott szolgálatában és lőleg a málczai körből szál
lította áldozatait. Hogy a hatóságokat félrevezesse, 
előbb Ujhelybe vitte embereit és ott ült fel a kas 
sai vonatra. Letartóztatása alkalmával is Ujhely 
felöl kisért uyolc petriki és málczai lakost. — Az 
útleveleket újabban a fiumei kikötőre szóló ér 
vénynyel állítják ki, ez a brémai társaság jövedel
mét jelentékenyen megapasztotta és úgy segít ma
gán, hogy ily lelketlen ügynökökkel csábítja az 
útlevéllel nem biró kivándorlókat.

— Kinevezés. A kassai posta és távírda 
igazgató Béllé r Imre nagymihályi rendőrtizedest 
az eperjesi posta és táv. hivatalhoz ideiglenes mi
nőségű hivatalszolgává nevezte ki.

— Apaállat vizsgálatok. A nagymihályi 
járásban a tenyész apaállat vizsgálatok ez év fo 
lyamán a következő időben tartatnak meg : április 
8 án Rákóczon, 10 én Butkán, 12 én Bánóczon, 
13 án Füzeséren, 15 én Őrmezőn. 18 án Petriken, 
19 én Nagymihályon ; Füzesérre a mocsári, örme 
zöre a sztárai és nátafalvai. Petrikre pedig a mái 
czai körjegyzőséghez tartozó községek tonyészapa I 
állatai hajtandók fel. A vizsgálatok fél 9 órakor | 
kezdődnek.

Pályázat főorvosi állásra. Dr. Schőn 
Vilmos lemondása következtében a sátoraljaújhelyi, 
esetleg a kinevezés folytán megüresedő nagy mihá 
lyi közkórházi főorvosi állásra pályázat hirdettetik. 
Az előbbi 2400 kor. fizetés és 600 kor. lakbér, az 
utóbbi 1800 kor. fizetés és természetbeni lakás él 
vezetővel van egybekötve. Kérvények f. é. április 
10 ig adandók be az alispáni hivatalnál.

— Az egészség előmozdítása a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a láp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo 
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathn iner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be 
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ termékei, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner" névvel e'látott eredeti csomagokat 
vegyük.

— 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 át is ér 
vényesek, ha az illető utas egy Bremennek szóló 
l,ajójt*gy birtokában van. Aki Brémán ál akar 
utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát 
előre Bremonbe 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 barátjai 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 ott bizonyos meg
határozott bérért dolgozunk, Amerikából vissza 
utasittatnak. Ratiborban, valamint Bremenben min
den kivándorló megvizsgáltatik, mindenki tehát, 
aki Bremenben hajóra felszáll, előreláthatólag Ame
rikában bebocsátást nyer.

— Mint minden évben, úgy az idén is 
nagyérlékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom
mal bámulatot és elragadtatást keltett ajándék-al
bumaival előfizetői körében s ezek évről évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, inért azok 
val >ban úgy a tartalom becsért*, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezto. Mutat
ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Szenzácziós zsurnalisztikái 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, aminőr • 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.

- A Nap. Példátlan sikerrel egy csapásra 
hódította meg „A Nap“ a közönséget. Frissesége, 
elevensége, erős, becsületes ellenzéki hangja, tiszta 
demokratikus politikája, merész, kitartó és szén 
zációs küzdelme az alkotmányos szabadságért és 
a kormány erőszaka ellen, rovatainak bősége, az 
egész lap eleganciája és kedvessége telj- sen meg 
hódították „A Nap" számára a közönség szivét. A 
Nap ezenfelül a legolcsóbb napilap ; előfizetési ára 
negyedévre csak 4 kor. egy hónapra 1 K 40 fill. 
A Nap valamennyi újság megelőzésével a legki- 
meritőbb tartalommal már kora reggel megérkezik 
az összes vidéki városokba. .A Nap* felelős szer 
kesztöje Braun Sándor, főinunkatársa Ábrányi 
Emil. Politikai cikkeinek nagyrészét dr. Fdzsowyt 
Vilmos országgyűlési képviselő Írja. Mutatvány 
számot készséggel küld A Nap kiadóhivatala, Buda 
pest Rökk Szilárd utca 9.

— Szőlőtelepítés részletfizetésre. Mint 
értesülünk, a nagyőszi „Millenium telep tulajdonosa 
(lakik Nagyőszön, Torontói in.) a vidéki pénzinté
zetek közvetítésével, az idei rósz gazdasági évre 
való tekintettel I. oszt, miniszteri szokványszerü 
gyökeres szölőojtványokat 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 indulnak. 
A nagy kényelemmel berendezett oceánjárókon a 
hajóstársaság különös gondot fordít az élelmezésre. 
A hajójegy árában benfoglaltatik két napi ellátás 
Fiúméban és teljes ellátás a hajón. Az „Adria" 
személyszállító osztálya (Budapest, Vigadó tér 1.) 
A b'-lügyiuiniszter rendeleté értelmében az útlevél
lel ellátott kivándorlónak Fiúmén kívül a többi 
európai kikötő bármelyike felé is adhat hajójegyet, 
ennélfogva előleget küldeni nemcsak felesleg s, ha
nem kockáztatott is, mert az onnét érkező hajóje 
gyet, levelet és nyomtatványt, a megfelelő belügy
miniszteri rendelet értelmében, a hatóságok min
den egyes esetben elkobozzák.

— Mühle magval a kereskedelemben lé
tező legjobbak s kipróbált legtökéletesebb minő 
ségück. Ezek kiváltképen udvari és urasági ker
tészeik. úgyszintén jobb magánkerlészetek részére 
valók, ahol mindig a szép virágok kiváltságosai 
lesznek óhajtva. A zöldségfélék magvai a főzelék

fajok kiválogatott legjobb fajai, fajtiszták ét meg
bízhatók, inig a mezőgazdaságiak legelsőrendü ere
deti magvak, a melyekről képletekkel bőven ellá
tott nagy fökatalogust ingyen küld Mühle Vilmos 
cs. és kir. udvari magszállitó Temesváron.

Felelői szerkesztő : Dr. Kállai JÓSSef.
Főni uu ka társ : Aozél Dezső.

Kiadóhivatali művezető : LÁnd&i JÓZSOÍ.

Hirdetések.
227/1905. szám. 

üird-etrExéujr.
Az 1894. évi XII. t. ez. 50 § a alapján fel- 

hiválik 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
kat 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 bűntetteim.

Nagymihály, 1905. március 20. 
____________________Jt község elöljárósága. 

726/1905. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott községi elöljáróság a község képvi
selő testületének 1905. 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 
tartandó nyilvános árverésen fog eszközöltetni.

Nagymihály, 1905 március 20.
jR. község elöljárósága.

Nagyobb mennyiségű elsőrendű\

takarmány
eladó Rákóczon Gr. Jilordl Egon

• • • • úrnál. • • • •

• •

a -REKORDJ festészeti műiutézet a kiválóan 
sikerült életnagysága arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai*
Olaj-, aquarell és pastell festésben 
fénykép után 48-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom-, Platin- és 
krétarajz ... ára

Részletes Árjegyzék bérmentve.
Egy életnágyságu festményt készítünk mindenki- 
nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende- • 
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 2 

beküldi. ®

20 K. 
5K.

„REKORD"
festészeti müintézet $

BUDAPEST, VII. Rottenbiller-utca 46. •

a készlet tart “VSÍ

WIDDER LÁZÁR
;_r__ cégnél Nagymihályban -■
D kapható kit linó minőségű, £

bükköny vetőmag.



A nPeati Napiba 
aj karácsonyi ajándék*.

Modern Magyar —
Festőművészek

a czime az uj kiadványunknak, melyet 
1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk 
1 előfizetőinknek. Ez uj ajándékmiivünk 
ioha folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albuma-nak, még
is mint teljesen önálló inti gyönyörű fog
lalatja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé
kaink is a magyar irodalmat és magyar 
művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy 
értékű diszművek százezernyi példányaival 
terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remek 
művek e díszes sorozatát folytatja most a 
.Pesti Napló14 uj és minden eddigi aján 
dékát túlszárnyaló diszmüvel : a Modern 

Magyar Festömüvészek-kel.
Ötven nagyszabású festményt szemeltünk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű műlapokon és 

gyönyörű, több színnyomású képekben.
Ezenkívül be fogjuk mutatni e miiben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
Ezt az uj, párallau diszű aj ándékot meg
kapja karácsonyra állandó előfizelőinkön 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól 
kezdve egy evre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél és 
negyedévenkint, sőt havonta is eszközölhető. 
Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 
kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. 
40 f. Mutatványszámot szívesen küldünk.
Tisztelettel: a Pesti Napló kiadóhivatala.

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

tavaszi bevásárlásomról 
visszatérve, üzletemet férfi- és női dlvat- 
czikltekkel bővített, in, u. ni női- és gyermek
kalapok, sapkák, mindennemű selyem- és 
csipke diszek, menyasszonyi koszorúk és 
fátylak, fűzök, valamint férfiingek, gallérok, 
kézelők, nyakkendők, férfi- és nöi-harisnyák, 
valódi prágai és pécsi glape és szarvasbör- 
keztyük, cs egyéb minden e szakba vágó 
czikkek dús választékával állok a I. vevők 
b. rendelkezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóindu
latért és támogatásért köszönetét mondva, 
kérem t. vevőim további támogatását.

Kiváló tisztelettel
Steindler Etelka.

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

„MUleniumtelep" Nagy ősz.
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•

Szép és tartós szőlője

•

csak annak lesz, aki ingyen kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét amely szőlőiskola állami segélvlvel s

állami felügyelet mellett létesült.

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, gézgépek, gőz
kazánok, motorok és automobilok képvise
lete, elektromos világítás és elektromos 
berendezések tervezése és vállalata.

Kiváló tisztelettel

Zimonyi és Keller
oki. mérnökük.

15-30 korona 
napi keresel elérhető koczkáztatás nélkül 

•• Erzsébet szanatórium és egyéb sorsjegyek »
eladása által. — Tisztességes egyének bármely 

szakmából forduljanak

KÖVARY ÁRMIN
bank- éu váltó-üxletéhex

Budapest, VI. kér. Ferencziek-tere 9 sz.

t-’’ Vét ? •• c* toö ‘ öcr"* tí

Szólólug'ast
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 legremekebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb!) 
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, 
lia megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem 
értek el eredményi eddig Hol lugasnak alkalmas 
fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskatály és 
más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény- 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szőlőoltványok is még nagy mennyiségben 
kaphatók leszállított árakon. Borok családi fogy asz - 
tásra .>0 I. és feljebb olcsó árban és „Delaware" 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
Érmelléki első siölöoltványtelep Nagy-Kágya, Biharmegye.

Pártoljuk a magyart
Konyhakészlet 

5 darab solingeni p ti 
géjü kés és 1 dara!) 

szeletelő villa csak 
4 korona 50 fillér.

Legfinomabb kivitelű 
igen czélszcrü villany 

világitásu 

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajtékpipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar 
tárca 1 házi pipa szár 

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarhamutartó 

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 tönkrejmása 

folytán azon helyzeti)'1 jutottam, hogy az 
alant felsorolt 40 drb szabadalmazott ame
rikai ezüst árukat mélyen leszállított áron 
potom 6 frt 40 krért szállíthatom bárkinek 
és

6

6
6

12
1
1
6
9

I

pedig:
drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb am. szab, ezüst evővilla egy darabból 
drb
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

amer. szab, ezüst evőkanál 
amer. szab, ezüst kávéskanál 
amer. szab, ezüst leves ineritő kanál 
amer. szab, ezüst tejmeritő kanál 
angol „Viktria" pohártáleza 
remek asztali gyertyatartó.

40 drb összesen csak 6 frt 40 kr.-ért, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az 
amerikai patent ezüst oey teljesen teher fém 

belül is, melyért jótállást vállalok.
Megrendelhetők utánvét mellett 

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

6 darab zománezozott 
fazék és 6 darab lábas 
külömböző nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

VÉDJEGYEK: 
vágyj] 

a legjobb, legkiadó 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Schicht-szappan |
„Szarvas" Kulcs-

Minden kártékony vegvüléktől teljesen ment. |

Mindenütt kapható! |
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab L- 
szappan a »SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 1 

legyen ellátva. B

KEI L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér „Giasur** fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:
GLÜCK KÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

Nyom. Lxodesman B. könyvnyomdájában


