
Nagymihály. 1806. május 24. 22. szám. XI. évfolyam.

Felső-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

SZERKESZTŐSÉG
Hova a lap nr.ellenii részét illető niin<Un 

k!(?*.lcu.iniiy  intézendő •
Kossuth Lajoa utoza 34. szám.

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

E*yv>  asÁiii nra 2<» Hl

Kéziratok nem adatnak vissza. 
IU*rti>«iitatluii  levelek nem fogadtatnak •!.

Nyilt-ter suronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova aa előtizeionek. hirdetési é« nyilttéi 

díjak kilhlenddk : 
Landeaman B könyvnyomdája.

A népjogok diadala.
Megnyílt a fehér cár birodalmának par

lamentje, az orosz duma. A népjogoknak 
micsoda földöntúli varázsereje kellett ahhoz, 
hogy a zsarnoki kény meghódoljon a tö
meg előtt, hogy az atyuska elismerje az ö 
jámbor muzsikjának emberi mivoltát.

Nem lehet a föld kerekségén olyan ci
vilizált ország, ahol ne ujjongva fogadnák 
a világszenzációt, hogy az orosz duma meg
nyílt. A népjogok, a szociális gondolatok 
mai nagy harcaiban büszke diadalt jelent 
a nagy orosz birodalom parlament megnyitó 
napja. A világmegváltó gondolat, a népsza- I 
badság előtt, mint a kürtszóra Jericho falai | 
ugv omlanak le az abszolutizmusnak, a des- 
pot izmusnak bástyái. Lelkesedve kell kö
szöntenünk azt a fényszóró májusi napot, 
amikor a müveit Európa legnagyobb biro
dalma elszakadt kelettől és az a erkölcsi és 
eszmei köteléket erejénél fogva Nyugathoz i 
kapcsolódott. 1 lóg) ez az orosz népképvi- I 
selet mennyiben jelent az orosz nemzet szá- I 
mára igazi alkotmányt, az orosz nép szá- [ 
mára igazi jogokat, az megint más kénlés. 
Bizonyos, hogy még sok küzdelmen fog 
keresztülmenni Oroszország, inig eljut az 
egyedül üdvözítő népparlamentig. De igy ! 
is örvendezzünk, mert a mi megvan, azon : 

a poklok kapui sem vehetnek erőt : az uj 
Oroszország megszületett.

I\i hitte volna ezt még csak néltánv 
év előtt is ? Rövid három esztendő óta az 
orosz abszolút kormányzat teljesen elrom
lott gépezet lett. Mikor az orosz terjeszkedő 
politika rávetette tekintetét a messze Kelet- 
Azsiára, ezzel a szempillantással az orosz 
abszolutizmus eljegyezte magát a pusztu
lással. \ ilágrotnboló tekintet volt ez. Romba 
dőlt vele a l’odjedoiloszczev-féle uralom, a 
ezárizmus. A japáni vizeken és mezőkön 
szenvedett vereségei az orosz medvének 
adták meg az első végzetes szúrást s innen 
tovább már csak vonaglás az orosz abszo
lutizmus élete. A Potenikin-hajó vörös lo
bogója. a Gapon utczai néphadseregének 
zordon felvonulása a czári téli palota falai 
alá már jelentős dátumai lettek az orosz 
abszolút kormányzat utolsó napjainak.

E héten aztán, az Ur l!MM>-ik eszten
dejében. a virágzás, az életbe szökkenés, a 
vajúdás és megszületés e csodaszép májusi 
hónapjában megnyílt az orosz népképvise
let tanácskozó terme, megnyitotta azt ün
nepélyes tronbeszéddel a nagy, vérivó, ke
gyetlen fehér czárok ivadéka: II. Miklós czár.

Embertársak, polgárok jól jegyezzétek 
meg magatoknak ezt a napot. Ez az. orosz 
dátum világra szóló, az egész emberiségre 

kiható eseményt jelent. A népjogok árbéicz 
rudján diadalmasan röppen magasra a sza
badság lobogója. Nincs a zsarnokságnak 
olyan szélvihara, mely letépni tudná onnan 
azt a gyönyörű lobogót.

Az orosz példa buzdításul szolgálhat 
minden elnyomott, szegény népnek, hogy 
a népek sírjából hatalmas, diadalmas fel
támadás van.

Sulyovszky István diszpolgársága.
Lapunk legutóbbi számában már megemlí

tettük. hogy Nagymiháh \ áros közönsége Su/yov- 
szky István kir. tanácsost soha el nem hervadó 
érdemei elismeréséül a város disz|>olgaráva válasz
totta és ezzel megadta neki a legnagyobb elisme
rést, a mit egy város közönsége adhat.

A díszpolgári oklevelet es a közgvillésnek erre 
vonatkozó határozati javaslatát szombaton f. hó 
19-én Polányi Géza kir. közjegyző vezetése alatt 
Barnai Andor. Czibur Bertalan, Dr. Eperjesy Lajos. 
Horváth Sándor, Hoszpodár Mihály. Dr. Kállai 
József, Dr. Kellner .Mihály, Dr. Orley Ödön, Tomko 
György. \\ idder Béla. Dr. Widder Mark es Zboján 
Mihály képviselőtestületi tagokból álló küldöttség 
adta át Sulyovszky Istvánnak Krasznahorkav áralján. 
A küldöttség Tornán at utazott \ araijára a gyö
nyörű szép szádelloi völgyön át. Az idő kedvező 
volt es a társaság Andrássv Dénes gróf fogatain 
két órai kellemes kocsikázás után délután I orakor 
érkezett meg \ áraljait, a hol Sulyovszky István 
barátait leirhatlan öröm és lelkesedéssel fogadta. 
Polányi Géza szép beszéd kíséretében nyújtotta át

T A R C Z A.
Ösmagyarok vaclászdala.

Vadászva töltünk éji-napot
Száz vad csapáson át,
Fölverjük dallal itt-aniolt
Az erdők vadonát.
Meotis kék vize mögül 
Szállnak ki, mint a sas, 
Kürtszótól, daltól zeng körül 
Az erdő, völgy, havas . . .
Feszül az ijj, feszül a kar
S a nvil pendülve száll,
Ahol jár Hunor és Magyar
Ezer ott a halál '

Hazánk a messze Napkelet, 
De nyugtunk nincs sehol, 
Bolygónk a nagy világ feleli. 
Nem tudva merre, hol ?
Hol a szabadság napja sül,
Szellős sátort verünk,
A gondviselőnk mindenütt
Sasröptü fegyverünk.
Feszül az ijj, feszül a kar
S a nvil pendülve száll. 
Ahol jár Ihmor és Magyar, 
Ezer ott a halál I. .,

Pakots József

Szakítás.
Tölcsváryné mosolyogva fordult Demeter 

László felé.
— Meg fog bocsátani, kedves barátom, de 

itt a szabóm. Fontos értekezésem van vele. 
Meg kell beszélnem az uj estély ruhámat. Majd 
mulattatja a Margit

Demeter némán kezet csókolt az asszonynak, 
aki egy sokat jelentő pillantást vetett leányára. 
A szép Margit összeszoritotta ajkait és igent 
bólintott. Mintha mondaná

— Igen mama, azt fogom cselekedni, amit 
parancsoltál.

Demeterné kirebbent a szobából s egye
dül maradt a két liatal.

A férfi hosszan nézeti a szoba aranvfes- 
tésü menyezetére. Látszólag hideg, unott volt 
az arca. Csak az ajka körül jelezte hébe-hóba 
egy-egy ideges rángalás, hogy beusejében for
rong valami. Margit csodaszép fekete szemeit 
Demeter László nyílt férfias arcán felejtette. S 
ennek a becsületes, cgyeneslclkü úri ember
nek szivébe dőlje most a hideg kést? Mondja 
meg neki, hogy nincs már mit keresnie a há
zuknál? S mi lesz azokkal a csókokkal, amiket 
önfeledt perceiben adod Demeternek*?  Azok a 
leányos, erős, forró ölelések, azok a lángoló 
végtelen csókok? Mi lesz ezekkel? Elmúlnak 
nyom nélkül, mint légben a pára? Demeter, ha 
akarta volna, százszor is megejthette volna a 
leányt, de nem tette, mert szerette. A leány 

tudta ezt. S ezt a nagylelkű férfit, aki imádja 
ót, most rúgja cl magától, mint valami tola
kodó idegent?

Mégis csak szörnyű dolog az, amit anyja 
kívánt tőle... Aztán érdemes?... Egy hónap 
előtt kérte meg a kezét Czobor Illés, a negy
venhat eves nábob s anyja odaígérte neki. Az
óta ostromolta a leányát, adja ki Demeternek 
az útját, mert ha még sokáig jár a házhoz, a 
milliomos még meggondolja a dolgot és vissza
vonul Margit szerelte Demetert, de a milliók 
Csátijának ellentállni nem tudott. Azon felül az 
a Czobor nem is volt olyan csúnya ember. Ele
gáns, magas alak, arca kissé kiélt, de markáns 
és érdekes. S most itt a tizenkettedik óra . . . 
Demeternek nem szabad többé eljönnie. Hogv 
mondja el neki, hogy kezdjen bele ? Borzasztó 
feladat ... De mégis meg kell lennie.

Halolthalványan, remegő ajakkal kezdett 
bele a leány.

— Tudja-e Demeter, mi az újság?
A férfi a leány felé fordította fejét. Hosz- 

szau, nyugodtan nézett a fekete szemekbe, a 
melyek sajálszerü fényben villogtak.

— Nos, Margit, mi újság?
— Czobor Illés megkérte a kezemet.
Pillanatnyi csend, aztán lázasan, szinte 

hadarva tette hozzá a leáuv:
— S az anyám odaigérte, egy hónap múlva 

lesz az esküvő.
Margit kimerültén dűlt vissza székére.

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF ‘erft-szabónál Nagyniihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divata szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk mei száma 4 oldalra terjed.



a díszoklevelet az ünnepeknek, ki meghatottan 
mondott azért ktaönetet és biztosította a küldött*  
séget, miszerint Nagymihály város érdekeit most is 
és ezentúl is szivén fogja viselni és tőle telhetőleg 
mindent el fog követni, a mivel a város érdekeit 
előmozdíthatja. Ezután dúsan terített asztalokhoz 
ült a küldöttség és következett egy fejedelmi ebéd, 
a mely délután 5 óráig tartott és a legkedélyeseb
ben folyt le. A házigazda szeretetremcltósága oly 
nagy volt, hogy azt se tudta mit csináljon a neki 
oly kedves vendégeivel. Ebed alatt Polányi Géza 
Sulyovszky Istvánt és Andrássy Dénes grófot él
tette, Sulyovszky vendégeire és Polányira ürítette 
poharát.

öt óra után a társaság grófi fogatokon a 
Franciska mauzóleumhoz kiment és hatalmas élő 
virágokból álló koszorút helyezett a grófnő sar- 
cophagjára. A kápolnában Polányi Géza gyönyörű 
imát mondott és a társaság meghatottan távozott 
a megszentelt helyről. Onnét a krasznahorkai vár 
megtekintésére ment a küldöttség, a melyet Su
lyovszky István ottléte óta egészen restauráltatott, 
úgy hogy e vár ma egyik országos nevezetessé
günk, a mely telve van régibbnél régibb műemlé
kekkel, kincsekkel. Legnagyobb érdekessége a vár
nak a Sulyovszky által nagy gonddal berendezett 
Franciska muzeum, a mely a gróf és grófnő em
léktárgyaiból áll. Másnap Rozsnyón koszoruzta 
meg a küldöttség a Franciska szobrot és egy soha 
el nem felejthető kellemes nap emlékeivel utazott 
haza.

Andrássy Dénes grófot, aki jelenleg Florenz- 
ben időzik, a nagymihálviak Krasznahorkaváraljá- 
ról a következő távirattal üdvözölték :

Nagymihály város alábbirt küldöttsége 
Méltóságod bizalmasának, városunk díszpolgá
rául történt megválasztásáról szóló díszoklevél 
átadásának alkalmából, midőn erényekben 
gazdag s boldog emlékű hitvesének szentelt 
sírjára kegyeletünk jeléül élővirág koszorúnkat 
itt letesszük, egyidejűleg Méltóságodat, mint 
a humanizmus, tudomány és művészet leg
nagyobb Maecenását hódolatteljesen üdvözöl
jük és a város iránt újabban tanúsított nagy
lelkű tényeért mély hálánkat kifejezzük. Isten 
áldja, óvja és vezérelje !

A gróf már másnap megköszönte Sulyovszky 
István utján a figyelmet és biztosította a küldött
séget Nagy mihály városa iránt érzett jóindulatáról.

VEGYES HÍREK.

— Képviselőnk a Ház bizottságában. 
Az alkotmánypárt jelölő értekezletén Czibur 
Bertalan, kerületünk országgyűlési képvise-

Csakhogy kimondta, l'gv érezte, hogy megköny- 
nyebbült.

Demeter megdörzsölte a homlokát. Szinte 
vadul nyomkodta öklét a fejéhez, mintha va
lami rémet akarna kiűzni.

— Nem értem ... szólt végre bágyadtan. 
Nem lenne szives megismételni .. .

— Szívesen. Hát arról van szó édes László, 
hogy a mi regényünknek vége. Az álmok vi
lága lejárt, a valóra ébredtünk.

Égő pirosság szállt a férfi arcába. Valami 
nagyon durvát, sértőt akart mondani, de úrrá 
lett indulata felett.

— Igazán, nem tudom, mit mondjak, mor
mogta a fogai között.

— ön meg van lepve. Nem is csodálom.
— Igen, én bíztam... Egy nőben?! egy 

nőben bíztam . . . Borzasztó ostoba voltam.
Hallgatott néhány percig, aztán folytatta:
— Nézem magát, Margit. Az arca szép, a 

bőre fehér, mint a liliom. Csupa nőiesség, csupa 
jóság és ártatlanság. A homloka magas, mint 
valami gótstilü templom boltozata. Tiszta, fen- 
költ gondolatokat sejt mögötte az ember. A 
szája, az a piros szája, amclylvel oly forrón tu
dott csókolni, mintha nem nyílt volna sohasem 
hazugságokra, hamis esküre. S most kiderül, 
hogy minden, amit kívülről láttam magából: a 
leggyalázatosabb csalás. S én szerettem magát. 
Nemcsak szerettem, de tiszteltem is. Midőn az 
érzékiségétől félájultan feküdi a karjaimban, s 
midőn kínálta magát nekem, mint valami kö- j

lője a naplói bíráló bizottságba jelöltetett és 
a ház VIH-ik osztályába osztatott be.

— Kinevezés. A belügyi miniszter Molnár 
Sándor segédjegyzőt a butkai anyakönyvi kerületbe 
anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki.

— A püspök bérmauton. Dr, Fischer Colbrie 
Ágost kassai püspök e héten a gálszécsi járásban 
bérmauton volt. Az egyházfő a jövő hónapban a 
mi járásunk több községeiben is ki fogja osztani 
a bérmálás szentségét.

— Kőművesek sztrájkja. A Strömpl-Me 
szálloda építkezésénél dolgozó kőművesek azzal a 
kiváltsággal állottak elő, hogy napi bérük 20 fil
lérrel felemeltessék. Miután az építési vállalkozó a 
kőművesek kívánságát megtagadta, valamennyien 
beszüntették a munkát. A szálloda építkezése en
nélfogva szünetel, remélhetőleg azonban pár nap 
múlva megindul a munka, miután a vállalkozó más 
kőművesek után nézett. A sztrájkoló munkások 
valamennyien elhagyták a várost.

Elgázolás. Topolyánban vasárnap délután 
egv fuvaros elgázolta Hornyok János gazdaember 
4 éves leánykáját. Bár a szekér a kis leány dere
kán ment át és több zuzódást is szenvedett, a 
gyermek állapota nem veszélyes. Dr. Pogány Gerő 
nyomban gondozás alá vette a súlyosan megsérült 
gyermeket és ma már bizonyos, hogy az életnek 
megmenthető lesz.

A vetések az egész vidéken a legjobb re
ménynyel kecsegtetnek. Úgy az őszi, mint a tava
szi termés a legszebb és ha valami baj nem éri 
vetéseinket, ugv oly aratásunk lesz, aminöre már 
régen nem emlékeznek.

Sorozások. Az ujoncmegajánlási törvény 
a jövő héten meg fog szavaztatni és miután a so
rozásra vonatkozó előkészületek megtörténtek, a so
rozás junius hó 11 -én vármegyénk területén meg 
is fog kezdődni. Sztropkón junius 11. 12, Homon- 
nán junius 15, Ili, Szirmán junius 18, 19, Nagy
mihályon junius 21, 22. 23, 25. Gálszécsen július 
9. 10. 11, Varannón július 13. és 14-én fognak 
sorozni.

— Gyilkosság. Leszna község f. hó 22-én 
egy borzalmas eseménynek lett a színhelye. Aznap 
délután Qottlieb József korcsmájában Melega Mi
hály és Bodnár János ácssegédek, akik régóta ha
ragosai egymásnak, összevesztek. Bodnár kést rán
tott és ezzel nekitámadt Melegának, aki dühében 
az ép kezében volt kaszával Bodnárt dereka táján 
oly súlyosan megsértette, hogy a szerencsétlen em
ber szörnyet halt. Teste úgyszólván ketté vált, a 
máj és vese összeroncsolódott. A borzalmas eset 
annyira felizgatta az egész községet, hogy senki 
sem mert a korcsma felé menni, mindenki futott 
a véres helyről és igy történhetett meg, hogy a 

zönséges némber, én a tiszta, szerelmes nő 
odaadását láttam ebben és semmi kincsért a 
világnak le nem téptem volna azt a liliomot. 
Hej, de ostoba voltam . . . Liliom maga? Haha! 
Pipacs az ut mentén, melyet letéphet minden 
vándorló legény ! Rettentő, amit velem tett . . 
Itt a szivem táján úgy érzem, mintha valami 
nehéz, esetlen kő lüktetne. Az agyam majd szét
pattan. Undorodom, igen undorodom magától!

— László! sikoltolt a leány. Megőrült?
— Eh, hagyjuk a komédiát. — Demeter 

László elővette revolverét.
A leány felugrott, menekülni akart. A férfi 

azonban vasmarokkal fogta le.
— Maradj, kígyó. Megérdemled, hogy ki

irtsalak. Csak azt nem tudom, beszennyezzem-e 
magamat a véreddel . . . Miért tettél tönkre ? 
Miért gyilkoltad meg a lelkem? Miért mond
tad, hogy szeretsz ? ...

— Irgalom, rebegte a leány.
— Végem van, folytatta inkább önmagá

hoz szólva a férfi. Nincs már miért élnem. Egy 
kártyára tettem mindent, életem célját, boldog
ságomat. Elvesztettem . . . vesztettem . . . Nincs 
itt már mit keresnem.

Zsebre dugta a revolvert. A leány ájulton 
dőlt a szőnyegre.

Demeter hosszan nézte:
— Milyen szép ez a bestia.
Szólt és vette a kalapját s lassan, fáradt 

léptekkel ment ki a házból.
Kondoros Elemér. 

tettes megszökött. Távirati értesítés folytán a nagy
mihályi csendörség Melega Mihályt a szacsuri ha
tárban elfogta és a kir. járásbíróság fogházába be
szállította. Másnap Sallay Béla kir. aljárásbiró, Dr. 
Pogány Gerö és Dr. Miklós Mór orvosok a hely
színére kiszállottak s a szerencsétlen véget ért Bod
nár hulláját felboncolták és a halált előidéző kö
rülményt megállapították.

— Pályázat. Zemplénvármegye alispánja pá
lyázatot hirdet egy 3600 K fizetés és 600 K lak
bérrel javadalmazott ülnöki és egy 2000 K fizetés 
és 350 K lakbérrel javadalmazott II. oszt, szolga
bírói állásra. A kellően felszerelt pályázatok junius 
hó 18-áig Dókus Gyula alispánhoz beadandók.

— Birtok vásárlás. A homonna-olykai Ma- 
to/ay birtokot Kiéin Béni berettői lakos és társai 
60.000 koronáért parcellázási célra megvették. A 
felvidéken a birtok vásárlásnak se hossza se vége 
és a nép mesés árakat fizet a földért, legyen az 
akár jó, akár rossz.

A Zemplén vármegyei Tanítóegyesület 
Felsőköre Tőketerebesen az állami iskolában 1906. 
évi junius 7-én délelőtt 9 órakor rendes gyűlést 
tart, melyre a tanítóegyesületet, a kör tagjait, úgy
szintén a tanügy barátait ezúton is meghívja 
Mathiász József elnök, László E. Flóris jegyző. 
A gyűlés tárgyai : 1. Elnöki megnyitó. 2. Gyakor
lati tanítás a III. leányosztályban, tanítás anyaga : 
olvasmány tárgyalás, tartja Novak Anna állami 
tanítónő. 3. A múlt gyűlés jkönyvének fölolvasása. 
4. Eszmecsere, bírálat a meghallgatott gyakorlati 
tanításról. 5. „Az 1904. I. tcz. hatása az állami 
iskolai tanítók fizetésére" czimeii fölolvasást tart: 
Barta János áll. isk. ig. tanító, ti. „Az iskolai ki
rándulások fontossága nevelés-oktatási szempont
ból" értekezés, irta és felolvassa : Schidck Ágoston 
áll. tanító. 7. A mull gyűlésről elmaradt tisztujitás.
8. Pénztárvizsgálat s átvételre bizottság kiküldése.
9. A jövő gyűlés helyének kitűzése. 10. Esetleges 
indítványok. — A közgyűlést követőleg a Schvarcz- 
féle vendéglőben közebéd. Ebéd után megtekintése 
a szép uradalmi parknak s mauzóleumnak, mely
ben a boldog emlékezetű hírneves államférfin 
Andrássy Gyula gróf hamvai helyezvék.

Hirdetmény, Nagymihály község elöljáró
sága közhírré teszi, hogy a község képviselőtestü
letének legtöbb adót fizető (virilis) tagjainak név
jegyzéke 1906. évre összeállittatván, a névjegyzék 
f. évi május hó 24-töl számított 5 napon át a köz
ségi jegyző irodájában közszemlére kitétetett. — 
Úgy nemkülönben ugyan ezen idő alatt van köz
szemlére kitéve a községi vállasztók 'névjegyzéke 
is, mely névjegyzékek a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetők.

— Legtöbb adót fizetők. Nagymihály köz
ség képviselő testületének legtöbb adót fizető tag
jai. Rendes tagok : Gróf Sztáry Sándor, Sulyovszky 
István, Czibur Bertalan. Semsey Gyula, Strömpl 
Gábor. Polányi Géza, Bucsinszky Lajos, Löffler 
Noa, Oppitz Sándor. Widder Lázár örököse, Tolvay 
Imre, Horváth Sándor, Spiegel Bernátné, Müller 
Bernát és fiai, Richtzeit Zsigmondné, Stark Her
mán, Landesman Vilmos, Weinberger Artlnir, 
Dr. Widder Márk, Dr. Glück Samu. Póttagok: 
Kösztenbaum Mór, Spiegel Samu.

A szobránczi fürdő megnyitása. Vasár
nap történt a szobránczi gyógyfürdő ünnepélyes 
megnyitása. A szobránczi járás értelmisége teljes 
számban és Nagymihályból is igen sokan jöttek 
ez alkalomból össze a fürdő telepen. Délelőtt a 
fürdő kápolnájában ünnepélyes istentisztelet volt, 
délben diszebéd, a melynél száznál többen vettek 
reszt. Délután versenylövészet, este pedig műked
velői előadás tartatott. Az előadás eléggé jól sike
rült. azonban oly hosszúra nyúlt, hogy a közön
ség megunta az egészet és mindenki fellélegzett, 
midőn annak vége lett. Majd tálicz következett, a 
mely a reggeli órákig eltartott.

Uj kézbesítési vevények. Az igazságügy
miniszter levelező-lap alakú kézbesítési vevények 
használatát rendelte el. A jogkereső közönséget 
saját érdekében figyelmeztetjük, hogy ezeknek a 
vevényeknek a kitöltésénél pontosan vezesse rá az 
átvétel napját, valamint olvashatón írja alá a nevét, 
mert ezek elmulasztásából sokszor anyagi károk 
származhatnak. A polgári ügyekben fehér, a bün
tető ügyekben kék, a telekkönyvi ügyekben sárga 
színűek ezek a vevények.



— UJ csendőr szárnyparancsnokság. Sá
toraljaújhelyben egy uj csendőr szárnyparancsnolí- 
ság állíttatott fel, amelynek parancsnokává Török 
Kálmán csendörszázados neveztetett ki. A Zemplén 
vármegyében elhelyezett őrsök ennélfogva az új
helyi szárnyhoz lettek beosztva, amely Sátoraljaúj
helyben, a szárny székhelyén két szakasz és a ho- 
monnai 3-ik szakaszparancsnokság, mint tiszti ál
lomásból áll.

— Lopás. 7 kacs Mihály rebrényi lakost az 
elmúlt vasárnap alvás közben Bodnár János és 
Miglicz András nagymihályi ácssegédek meglop
ták. ugyanis zsebéből 400 korona készpénzt vettek 
el s ezzel egyenesen a városba jöttek, majd az éj
jeli vonattal Homonnára utaztak, ahol egy rossz- 
hirü házban a pénz nagy részét eldorbézolták. A 
nagymihályi csendörség kinyomozta a tetteseket és 
azokat a beregszászi kir. törvényszéknél feljelentette.

— Félárú vasúti jegy a szanatóriumi gyű
lésre. A József Kir. Herceg Szanatórium Egyesü
let annak a közlésére kér fel. hogy Kossuth keies- 
kedelmi miniszter úr ö Exellenciája a Budapesten, 
junius 10-én tartandó egyesületi közgyűlésre az 
államvasutakon fel és le való utazásra érvényes 
félárú vasúti jegyet engedélyezett. A jegy junius 
8-ától 16-ig érvényes, akik a jegy-kedvezményt 
igénybe akarják venni, írjanak a József Kir. Her
ceg Szanatórium Egyesületnek Budapestre IX., 
Ferenc-körút 36. szám alá.

— A hernyók pusztítása az egész várme
gyében oly nagy és általános, hogy a fáknak alig 
maradtak meg az ágaik is. Gyümölcsről szó sem 
lehet, sőt el fog tartani egy pár évig, amig a fák 
magukhoz fognak jöhetni. A közönség könnyedén 
vette a dolgot és nem törődött kellően a hernyók 
pusztításával, noha erre a hatóság utján több Íz
ben is lett felszólítva. Egyes helyeken, mint pél
dául Pazdicson Nauendorfnc kertjében abszolúte 
nem is irtották a hernyókat s ennek folytán any- 
nvira elszaporodtak, hogy nem csak a jelzett tulaj
donosnő nagyobb kertjét, de az egész község fáit 
tönkre tették. Még a fűz és akácfa is levél nélkül 
maradt.

— A Ferencz József keserüviz a gyógy- 
kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok 
millió palackban az egész világba szétküldetik. — 
Kérjünk határozottan Ferencz József keserűvizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

— Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy kü
lönösen a mezei munkáknál, az őket kínzó szom
júság ellen mitévők legyenek, akkor én azt aján
lott:^ nekik, — amit ezennel minden olvasómnak 
ajánlani fogok ; — ők azt kibróbálták és ezen jó 
tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, hogy 
ezen soraim sok olvasója, ha csak szellemben is, 
ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próba által sze
mélyesen meggyőződnek. Vegyen, — úgy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka
nál, körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
lékkal, ami felesége konyhájában bizonyára meg
utált szomjas, akkor igyék ezen Franck-főzetböl 
egy jó migy kortyot és csodálkozni fog, hogy szom- 
juSága milyen hosszú időre csillapítva marad. — 
A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé-pótlék, 
mert hiszen ilyennek általánosan el van ismerve, 
hanem a legjobb szomjcsillapitéi is.

CSARNOK.
A honvédek álma.

Dobban a föld, hol nvugoszlok.
Mit álmodtok'? Mit álmodtok?
Az álmotok vájjon édes? 
Vagy a jövő — megint véres ?
Jó honvédek, oh mondjátok:
Edes-e az álmodástok ?

— Mi nem alszunk, nem álmodunk, 
Látván, milyen árva honunk.
Kiknek ébren kéne lenni: 
Alszanak ők, ámde nem mi.
Mi nem alszunk nem álmodunk, 
De hazánkról aggódkodunk.

Hah, de mi ez? Hej mit látok? 
Fény halja a sir-világot,
Az öntudat tiszta fénye

Világit a siri éjbe.
Felébredt a magyar nemzet, 
Nem marad már, mint volt, gyermek.

Jó idejét átaludta, 
Hunyászkodva, megalkudva.
Nem esik már félálomba, 
Kicsiny hitét félredobta,
Férfi lett már, aki derült, 
Nem hinthetik porral szemét.

Nem is lesz már többé Arad, 
Küzdtéren az osztrák marad.
Nagysarló lesz és Isaszeg;
Nem éri már a nemzetet, 
Nem éri már Mór, Kápolna 
Kezében a jobbik sorsa.

Mi meg vele ölelkezünk, 
Ölelkezünk s — örvendezünk, 
Mert a magyar magyar marad, 
Ledöntötte a gátfalat. 
Mely előtte akadály volt . . .
Hej ez a tűz nemes láng volt I

Mig aludtak, ők aludtak. 
Vége volt a mi álmunknak, 
De hogy fordult most a szerep : 
Mi aluszunk, ők éberek, 
Mi aluszunk, mi alhalunk, 
S oh be szépet álmodhatunk !

Taksonyi József.

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

Felelő*  szerkesztő : Dr. Kállai József.
KíMtlóliivatali míivnzető * Lándal József.

Hirdetések.
ZEPHIER és 0ATTIST

J3LUZ0K
remek kivitelben kaphatók

Lefkovits Albert
divatüzletében Nagymihályon.

1122/906 tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járási íróság, mint tolok 
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy id. 
Ondóc ik András és társa végrehajtatónak Ondó 
esik András végrehajtást szenvedő elleni 164 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a nagymihályi kir. jbiróság terük téli lévő, a mái ki 
19. sz. tjkvben A I. 220. 278. 329. 381. 385. 
437. 517. hrszámok alatt f Íveli s B. 4. sorszám 
alatt Oudócsik András végrehajtást szenvedő ne 
ven álló illetőségre 696 koronában ezennel meg 
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb nie jelölt ing illanok az 1906. évi 
junius hó 26-ik napján délelőtt 9 órakor 
Mark község bírójának házánál megtartandó nyíl 
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 69 korona 
60 6 llén készpénzb. vagy az 1881. LX. t. ez. 42 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
I én 3333. sz. a. kelt igmin. rendelet 8. § ában ki 
jelölt óvadékképes élték papírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értei 
lilében a bánatpénznek a bíróságnál időleges elbe 
lyezéséröl kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1906. április hó 2 án, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.

Bor eladás.
Saját termésű VINNAI BORAIMAT lite
renként 40 kr.-jával, s 1901. évi ASSZÚ 
OYÓGYBOROMAT félliterenként 2 frt 50 
krajcárjával árusítom.

WIDDER BÉLA.

-A- "berettői gazdaságban 
—- - ixiind-enféle =====

oltott rózsák
d.a.ra.toxilrlxxt ± koronáért 

JraplxatólE.

Szobráncz ...............
................gyógyfürdő 
Ungmegyében. Glaubersós, hideg kénes sósviz. 
Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.

Fürdőéről : május 15 fői */.e|>teinl>er  15-ijr. Ehudény : 
május r tői junius lű-ljr. l t'•itlfiiy : nuiru«xtu*  IB-lől xxep- 
tember 15-ijf #<>•/• árengedménynyol a lakásuknál.

Ezen a mug-M neinúboii páratlan uyógyvi/., mint ivó- 
gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbnjokuál r al- 
Imsi pangásoknál, makacs székreke<lé«eknól enyhén, old*  ’.lag 
hat. \ ertódulásoknál szed Illések, híldéxek, gutalltési rohamok
nál vérlevomdag. felsxivólag hat, cwuz és köszvényea bántál- 
máknál e kór okozta erjedés: termékekre, lerakódásokra ax 
Ízületekben azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, 
szivelhájasodas ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a cukor- « fehérjekiválá«t gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izxadmányokat, daganatokat, izü
leti és c.sontbántalmakat, csont-szút kedvezően oaalatja. (tőr- 
vélykóros daganatok, fekélyek e len, méh és méh közötti iz- 
zadmányok, hashártya-izzadmányok felszívódását elősegíti, a 
legkíllönlolebb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos 
gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről Ős Pest felől jövőknek 
Ungvár. a felvidék «*s  illetve Kassa felől jövőknek Nagymi- 
haly, honnan kényelmes berkoes kon 1 */ 4 óra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel használható. Ára 1 nagy láda 
4’» üveggel 11 korona, kis láda 20 üveggel H korona. A viz 
a vasúton szállítási kedvezményből! részesül.

Megrendelések és tudakozódások -Szobráncz gyógy*  
füidö igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő' osimxendők 
Posta és tavirdaállomás helyiem. A fürdő igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos A fürdő igazgatósága.

Egy alig használt kitti nő 
gyártmányú 

=kerékpár= 
jutányosán eladó. — Hol? Meg
mondja a kiadóhivatal.

Féld Henrik
SZOBA- é> CZIMFESTÖ 

NAGYMIHÁUY, Kossuth bajos uteza.

Yan szerencsém Jíagymihály és vidéke 
n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, hogy 
Jíagymihályon, mint

szoba- és czimfestő 
magamat önállósítottam. Slvállalok minden 
e szakmába vágó munkákat, u. m.: szoba- 
és ezim festést, tapétázást, ajtó- és 
ablakmázolást, evezést, fényezést 
és aranyozást a legmodernebb kivitel
ben jutányos árak mellett.

JYlidön még a n. é. közönséget pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásomról előre is 
biztositom, kérem szives pártfogásukat.

Jtiváló tisztelettel

Féld Henrik.
A nyári idény beálltával t. vevőim szveis 
tudomására hozom, hogy üzletemben ál
landóan mindennemű ásványvíz *>g  

behütve
kapható a rendes árak mellett. 

iHHMH Naponta friss 

kőbányai üvegsör. 
BALAZS LAJOS 

fűszer- és csemege-üzlete Nagymihályon.



Igen tisztelt építő közönség!

Hornyos tetöcserép

Viszontelárusitók kerestetnek fa-

kereskedöks vállalkozók személyében.

□e

KONT MANÓ
alagcsö- és gőztéglagyárától BEREGSZÁSZON.

Tisztelettel adom tudomására a t. vevöközönsegnek. hogy sikerült 
egy kerekpar-gyar feloszlásánál az összes raktáron levő

KERÉKPÁROKAT "W
• 40 gyári áron alul megvennem, minélfogva azon kellemes helyzetbe 
• jutottam, hogy egy kerekpart, a melynek gyári ára 220 korona volt.
• 150 koronáért adhatok. A kerékpár elsőrendű külső és
• belső gummival szabadon futóval, nagy áttételű korongos lanczkerék- 

kel van ellátva. — Ezenkívül dúsan felszerelt raktad tartok
--- ----=== kerékpár-alkatrészekben. ■=

A t. vevoközönség ennélfogva sajat erdekenek szolgai, ha szük
séglétét — amig e tetemes leszállított áru kerekpár készletem tart — 
nálam fedezi.

Szives támogatásért esd kiváló tisztelettel

HAUPT HERMÁN kerékpárkertskedö NAGYMIHÁLYON.

CLAYTON & SHUTTLE WORTH”
13 ti cl r» pe«t, V ócabkörút O8»

által ■ legjutlnyosabb árak mellett ajlnltatnak: 

Locomobil és gőz cséplőgépek, 
szalmakazatozók. járgány-cséplőgépek, lóhere cséplők, j 

k tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, A 
W azénagyüjtök, boronák, sorvetőgepek, Plánét jr. B

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemet 

aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekek és minden 
egyéb gazdasági gépek.

In

Köztudomású dolog, hogy Beregszászon 
készül a legjobb, legkönnyebb

a mely a legkitűnőbb, legtartósabb és leg
olcsóbb tetőt adja. — Tessék próbát tenni, 
ajánlatot kérni
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KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK

EK LAJOS
BUDAPEST, amdrássy-út33.

Elárusító li e 1 y :

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwak. és Klinghofer Hoinonna.

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogg Jíaggmihálgban 
Jlndrássg 2)énes-utcza 20. szám alatt

építési irodát 
nyitottam Slvállalok az épitési szak
mába vágó mindennemű munkát, terveket, 
költségvetéseket a legpontosabb kivitelben.

Szives pártfogást kérve, maradok 

kiváló tisztelettel

Gyulay Lajos
oki. építész.

Legfinomabb a maga nemében a

„CERES" étel-zsír
(kókuszdiókból)'

Tészta-, pecsenye-sütéshez és a főzéshez 
= legjobb.------ ------------

Schicht György

tapszermüvek osztálya

AUSSIG E m.

AZ EGYEDÜL ELISMERT kellemes ízű természetes hashajtószer.
Nj’om. Laudesin&Q B. könyv Ayomdájábaii


