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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELEKT M IET E E 2ST CStTTÖETÖKÖ 2ST.
szerkesztőség:

• •*»»•  a Im|> Nxolleiiii részét illaté niin<l«n 
kr>zlamétiy intéz.aixln :

Koamth Lajos-utcza 34. szám.

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

Egye*  szám ara 20 til.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Berinantetluii lévaiak nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fll.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők : 
I.andesman B. könyvnyomdája.

Felsőbb hatalom.
A maga erejében, értelmi s testi munka

képességében elhízott ember, megdöbbenve 
szemléli élete utjain a felső hatalom bele- 
avatkozását tervei, sikerei és törekvései tá- 
gasabbi s közelebbi köreibe és el kell a vég
zetes embernek ismernie, hogy korlátozott 
az ember munkája és hogy az ég hatalma, 
a viszontagság járma alatt nyögünk.

Most is e hazának egyedüli kincse a 
szántóföld, szinte megdöbbentő dús pom
pában ragyogott előttünk, tő és levél gyö- 
nyörködtetően virult a kedvező május hű
sítő, kielégítő csapadékai folytán és ime a 
múlt hó felhőt, harmatot hozó nyugati szél 
iránya megmaradt, sőt öregbedett, esőt ho
zott esőre és közvetlen érés előtt tönkre te
szi a sok szép reményt és a gazda sírva 
áll meg a kuszáit, a rozsdás vetés előtt.

Tehát mindenekelőtt a heteken át dü
höngő nyugati szélnek köszönjük a vetések 
ily rosszra való fordultát, mely kedvező volt 
május havában, de melyet e hóban keleti 
száritó szélnek kellett volna felváltania, mi
vel a csapadék nem a száraz kelet, de a 
tenger övezte nyugatról jön hozzánk, mely 
elfujta igy a felhővel a búza jó minőségét 
az országból.

És ime, mikor ismét bebizonyul előt
tünk, hogy egyedül a barázda, egyedül a 
szántóföld eső és széljárástól feltételezett üd
vösségünk s boldogulásunknak feltétele, ön
kénytelenül és a nemzetgazdászat egy más

TARCZA

Nászdal.
(A .Lidércek*-ciklusából. )

Ölelni forrón, csókolni hévvel, 
Seeretni izzó,
Te tudsz, te tudsz 
Csókod nyomán a 
Perzselő láng gyűl 
S lihegve csüngök

nagy szenvedéllyel 
csak angyalom I 
vérem kiserken, 
minden eremben 
ajkadon.

Meztelen vágyak nászéjszakáján, 
Búja szerelmek lágy nyoszolyáján 
Tapadj hozzám én kedvesem, 
Szívjad véresre az ajkam, a vallani, 
Villámot ontó delejes áram 
Cikázzék át a testemen !

Nincsen nyugalmam, nincs pihenésem, 
De égi gyönyör a szenvedésem
S áldásos átok súlya nyom,
Mint éji lepkét a fénylő fáklya, 
Engem az élvek lobogó lángja 
Tüzes keblére vonva von.

Mámornak, kéjnek gyilkoló mérge 
Érzem, hogy tódul a bűnös vérbe, 
A csontember már közeleg!
S lankadt erőim meg-megujulnak, 

termelő ágához, a nagyiparhoz fordulunk, 
mert ott látjuk pótolva, mit a hatalom tő
lünk elvett és semmivé tett.

Nálunk ezen kiválóan és még mindig 
csak kivételes iparüző államban a rögnek 
élelmet, ruhát, adót, sőt még a túlzott fény
űzés költségeit is ki kell teremtenie és ha 
ezen hant a felső hatalom közbelépése mi
att a termésben mostoha összes nemzet- és 
magángazdasági feltételeink megrendülnek 
és a szegény embernek azt másutt kell meg
keresnie.

Tudjuk, hogy a természet csak időn
ként, illetve évenként csak egyszer termel, 
s akkor ha nem telik meg szaruja kielégítő 
bőséggel, mivel üdvellenes szelek fujdogál- 
nak, vészes felhők ontják ránk a vizecskét, 
vagy ellentétként szárazság miatt kiaszik a 
föld áldása, az ég, az időjárás szeszélyétől 
magunkat függetlenekké kell tennünk és a 
folyvást zakatoló gép munkájával a millió
nyi szegénység léteiét biztosítanunk kell.

Ha a természet ily rögtöni áldatlan, 
nem várt változása, hol reményeink egy évre 
kitűzött kilátása oly rögtön silányul tönkre 
mennek, nem ad ösztönt az ipar mulhatlan 
felkarolására, ez nem győz meg bennünket 
az iparüzemnek nemzetgazdászati szükségé
ről, akkor még a tulipán föltűzése is tün
tető, de sikertelen fitogtatás lesz.

De még ha a természet igazán bőven 
ontja nyers terményeit, mint sajnosán csak 
kivételes években szokott lenni, az iparral, 
gyárakkal kell azokat magunk részére meg

Kihamvadt tűzre uj tüzek gyúlnak,
Jöjj édesem, jöjj közelebb I

£ Hajrá el innen sötét igézet, 
Ölelj szerelmem ! ez már a végzet, 
Csak egyszer legyek még boldog . . . 
S vétkező lelkem legyen prédátok, 
Pokol szülötti marcangoljátok. 
Vigyétek ime kolloidok ! Gál György.

V 
Az anarkizmus.

f—ál.) Matheo Morales és érdektársainak 
sikerült az anarkiát a miveit világ nagyközön
ségével mélységesen megutáltatni.

; Az erkölcsi undor azonban, melyet a sű
rűn ismétlődő merényletek a többé-kevésbbé 
etikailag érző és gondolkodó közvéleményből 
kiváltottak, teljesen jogosulatlan és igazságta
lan az anarkia valódi, tudományos fogalmával 
szemben.

A nagyközönség azon része ugyanis, mely 
a társadalom javítását célzó és az emberiség 
boldogulását előinozditó legujabbkori irányok
kal, eszmékkel és tanokkal kizárólag az újsá
gok révén ismerkedik meg, sötét tévedésben 
van az anarkiát illetőleg.

Átment a köztudatba, hogy az anarkisták 
önmagukkal és a világgal meghasonlott, a tár
sadalomból saját magukat kiközösitett lények, 

hódítani és szinte szégyenletes, hogy ide
genre bízzuk azt, ki nyers termelő országo
kat keres más földrészekben, hogy azokat 
iparával hódítsa meg magának, jóléteiének 
és saját nemzetének.

Mintegy az ég intő szavát kell tehát a 
rosszra fordult gazdasági kilátásban keres
nünk, hogy ime erőtlenek, elégtelenek ma
radunk eddigi kizárólagos, ősi termelésünk 
mellett, mivel ha kivételesen sok van be
lőle, más idegen hódítja meg fogyasztás és 
feldolgozásával, ha meg nincsen, valódi föld
höz ragadt szegények vagyunk, mivel utolsó 
reményhorgonyunkat, a földmivelés áldását 
is elvesztettük.

A tulipánnak ime ez a főjelentősége, 
a fentiek meggondolása nyújt neki valódi, 
igaz és nem egyedül látszó kültartalmat.

VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

= Vármegyei közgyűlés. Zemplén várme
gye közönsége június hó 18-án tartotta meg Mecz- 
ner Gyula főispán elnöklete alatt közgyűlését. A 
tárgysorozat első pontja az uj megyeháza építése 
volt. A közgyűlés hosszabb vita után el is hatá
rozta, hogy 500.000 korona költséggel uj székhá
zat épit. A fedezetre fél százalékos pótadó fog ki
vettetni. Majd a választások következtek, a melyek 
folyamán árvaszéki helyettes elnökké Pilisy László 
ülnök, ülnökké Szentgyörgyi Zoltán eddigi árva
széki jegyző, árvaszéki jegyzővé Dr. Orbán Kál
mán közig, gyakornok választatott meg. A ho- 
monnai szolgabirói állást Dr. Görgey László nyerte 
el. Majd tárgyalás alá került Kazay László és 
társainak kérvénye, a melyben fizetésük kiutalvá
nyozását kérik. A közgyűlés a kérelmet elutasította

akik kétségbeesésük őrületében fejedelmek meg
gyilkolásával akarják a társadalom, tulajdon
képen pedig lelkűk meghibbant egyensúlyát 
helyreállítani; egv láthatatlan és titokban mű
ködő szervezetnek vakon engedelmeskedő rab
szolgái, szerencsétlen desperádok, vagy egysze
rűen veszedelmes őrültek. Az anarkiát magát 
pedig bomba, tőr és merényletek nélkül el sem 
képzelhetik.

Az indokolatlan gyűlöletnek, az anarkiát 
tüzzel-vassal irtani igyekező törekvéseknek ez 
az alapja; a vér, a többnyire felséges áldoza
toknak szertefrecscsenő vére, mely irtózatot, 
utálatot és borzadálvt kelt.

Akik az anarkiát igy fogják fel, azok ösz- 
szetéveszlik a célt egyes magukat anarkisták- 
nak nevező egyének módszerével, az általuk 
használt eszközzel, mely rosszul van megvá
lasztva, helytelenül alkalmazva, a gyűlöletre va
lóban okot szolgáltat és melynek az anarkiá- 
hoz — semmi köze I

Nem lesz talán érdektelen a fentvázolt tév
hittel szemben az anarkia valódi fogalmát, ha
csak kontúrjaiban is megvilágitani.

Az anarkia a társadalom vértelcn forra
dalma, melynek végcélja a tökéletes emberi bol
dogság és melynek megvalósítása éppen ezért 
lehetetlen.

Egy ideál, mely felé törekedni lehet, de 
elérni nem. Természetes, hogy az anarkisták

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E IC H ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
É C g II j a b b d i v a t u szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



azon indokolással, hogy Pallavicini gróf nem volt 
törvényes főispánja a v árinegyének és ennek foly
tán kinevezései érvénytelenek.

Hivatalos hirdetmény. Nagymihály köz
ség elöljárósága közhírré teszi, hogy a föld. ház. 
I. II. IV. oszt, kereseti, tőkekamat, s általános jö
vedelmi pótadó kivetési lajstromok, úgy 1905. mint 
1906. évekre vonatkozólag, továbbá az országos 
Ix-tegápolási pótadó-lajstrom 1905. évre vonatko
zólag a község jegyzői irodájában 1906. évi juniiis 
hó 22-től 29-ig terjedő 8 napon át nyilvános köz
szemlére kitétettek.

Előfizetési fellxi-vás.
Júliát hó l-od uj elöjiutée nyílik lapunkra 

TittidtHtl kórjuk mindaton t. előfizetőinket, kiknek 
elöjizetéeük juHÍUt hó régével lejár, ho/y az elő 
fizetétt megújítani tziretkedjenek, nehogy a lap ttit 
küldétében fennakadd! történjek. — Hátralékot e 
fizetőinket pedig kérjük tartozót,tik minél elöl,!,, 
tziret beküldétére, "hogy tzámadaemnkl’an mi it reá 
árt tarthattunk.

A „Felso-Zemplen“ kiadóhivatala

VEGYES HÍREK.
A bíróság köréből. Garbinszky Sándor 

kir. aljárásbiró szabadságidejét most élvezi. Július 
hó 9-én Sallay Béla albiró megy szabadságra. A 
járásbíróság vezetője Mattyasovszky Mór csak 
szeptember havában veszi ki szabadságát.

— A képviselőtestület választása. Kedden 
f. hó 19-én választotta meg Nagymihály város kö
zönsége a képviselőtestület kilépő 10 tagja bel vett 
az uj városatyákat. Az érdeklődés elég nagy volt, 
különösen a polgárság egy érdekcsoportja részéről, 
akik az intelligens elemet kiszorítani akarták. Meg
választattak : Egreczky Mihály. Dr. Fuchs Ignácz, 
Dr. Kállai József. Karczub Pál. Dr. Kellner Mi
hály (uj), Kolozsvár}' Ödön. Malatinszky László, 
Lászlófy László (uj). Kozma András és Szladek 
József rendes, Onuska András és Frimmer György 
póttagoknak. Leadatott összesen 125 szavazat. A 
választást Fejér Elemér szolgabiró vezette, a mely 
a legnagyobb rendben folyt le.

Kinevezések. A főispán báró Waldbooth 
Ödönt tb. főszolgabíróvá. I)r. Németh Andort tb. 
szolgabiróvá, Kövér Zoltánt pedig vármegyei tl>. 
aljegyzővé nevezte ki.

ia szó nemesebb értelmében) az anarkiszlikus 
alapon berendezett társadalmat nem tartják utó
piának, hanem az apostolok ihletcttségével és 
a vértanuk fanatizmusával hirdetik világmeg
váltó tanaikat.

Az anarkia magyarul iiralomnélküliséget 
jelent (és nem •fejetlenséget., amint elle nségei 
maliciózusan fordítják.)

A szó maga megvilágítja a fogalmat is. 
Gróf Batthyány Ervin — talán az egyedüli ma
gyar anarkisla — a társadalonitudománvi tár
saság által a társadalmi fejlődés irányáról ren
dezett igen magas nívójú vita alkalmával az 
imarkizmusról szóló expozéjában következő fo
galom meghatározását adja: >Anarkizmus alatt 
azon társadalmi rendet kell értenünk, melv min
den külső hatalom és erőszak nélkül tisztán az 
emberek szabiul, testvéri együttélésén alapul. 
Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, 
mely a tulajdon, jog és állam kényszerinléztné- 
nyeiben nyer kifejezést az anarkikus társada
lom formái az emberek természetében rejlő 
szolidaritás s az ebből folyó szabadság, egyenlő
ség és önkéntes összemüködés által jönnek létre..

Az anarkiznms tehát az államot teljesen 
nélkülözhetőnek tartja és helyébe az önmagái 
egyensúlyozó társadalmat helyezi. Az anarchia 
ezen valódi eszméjének, melv egyúttal szociá
lis dogma is, elfajulása az a felfogás, mely az 
államot annak fejében, az uralkodóban látja 
megtestesítve és az államfő megölésével magát 
az állami intézményt is megdönlhctőnek gon
dolja. Az anarkia perhorrcszkál minden uralmi 
formát, mert a kényszer és alávetettség ellen
kezik az ember veleszületett szabadságával és 
igy boldogtalanságot okoz. Az anarkia eszmé
jének további folyománya a tulajdon megszün

A távbeszélő ügyében a kereskedelem
ügyi miniszter arról értesitette a kassai magy. kir. 
postaigazgatóságot, hogy a Nagy mihályon tervezett 
városi távbeszélő hálózat kiépítését az 1907. évi 
felrubázási hitel terhére végzendő táviró és táv
beszélő építések tervezetébe vette fel és ha az e 
célra szükséges összeg a törvényhozás részéről ren
delkezésére fog állani. a hálózat az 1907. évben 
okvetetlenül ki fog építtetni.

Házvétel. A Kossuth Lajos utczán lévő 
Strömpl Gábor tulajdonát képezett emeletes házat 
l.enorovits Náthán 80.000 koronáért megvette.

— Jégeső. Ordasfalván az elmúlt szomba
ton óriási jégeső volt, a mely igen nagy károkat 
okozott. A földmives nép kára óriási.

Birtokvétel. A Gróf Sztáray Gábor tu
lajdonát képezett ordasfalvai birtokot, az ordasfal
vai gazdák örökáron megvették. — Gróf Széché
nyi Sándor abarai birtokából Dr. Fuchs Emi! ki- 
rályhelmeczi ügyvéd 700 hold rétet vásárolt örök 
áron. — Haburán az ottani telkes gazdák Orosz 
Ignácz birtokából 200 holdat kisebb-nagyobb par
cellákban holdanként 800—800 koronáért vették.

Sorozás. A politikai helyzetben történt 
változást az adófizetők után a katonai szolgálatra 
alkalmas ifjúság érzi meg legjobban, mert most 
már vége az aranvjuezi szép napoknak s a soro
zás. melyről a folytonos ex-lex miatt már azt hitte 
a magyar, hogy csak a mesében van meg, ismét 
megkezdődött s az éhe virulójában lévő legényt, 
akarva nem akarva viszik kiképezni a hadi tudo
mányokban. —- Városunkban ma f. hó 21-én kez
dődött meg a sorozás s már kora reggel az utcán 
bánatos arcú apákat lehetett látni, kisérve fiaikat 
a sorozó bizottság ele. A sorozó bizottság a közös 
hadsereg részéről Deyenhardt cs. és kir. 66. gy. 
ezredbeli őrnagyból, a ki egyszersmind a bizottság 
katonai elnöke. Répászky ugyanazon ezredbeli fő
hadnagyból és Strössler cs. és kir. ezredorvosból, 
inig a m. kir. honvédség részéről Biscan József, 
a kassai 9-ik honvédgyalogezred őrnagya, Bodó 
Ernő főhadnagy és Jármay ezredorvosból áll. A 
bizottság polgári elnöke Eperjesy Lajos dr, a köz
igazgatási hat< 'Ság részéről pedig Bajusz Andor 
főszolgabíró és mint polgári hatósági orvos Dr. 
Widder Márk járásorvos vesz abban részt. A so
rozás a felvidéki járásokhoz képest aránylag elég 
kjelégitő eredményűvel jár és f. hó 23-áig tart be
zárólag.

Kifogott hulla. Az oly szerencsétlen vé
get ért Repej János rebrénvi gazda hulláját szóln

tetése és a teljes kommunizmus. A tulajdon 
megszüntetésével önmagától válik feleslegessé 
a jog, törvénykezés s közigazgatás, melyek vol- 
taképen annak védelmére létesültek és lehul
lanak az osztályok között mesterségesen emelt 
válaszfalak, hogy helyt adjanak a társadalmi 
egyenlőség és testvériség ideáljainak.

E vázlatosan idevetett jellemzésből is lát
ható, hogy az anarkia bizony utópisztikus vi
lágnézet, melv soha meg nem valósulhat, mert 
az általa kontemplált társadalom egymás mel
lett és javára élő tökéletes emberi lényeket fel
tételez. De nem valósulhat meg azért sem, mert 
anarkiznms azaz ni alomnélküliség alapján csak 
akként lehelne a társadalmat berendezni, ha az 
állam valamilyen radikális uton-módon egysze
riben máról-holnapra eltöröltetnék. Képzelhető 
e ez egy ezredéves múlttal dicsekvő társadalmi 
képződményről, minő az állam? Az anarkiznms 
a szocializmustól, mclvlyel számos ponton érint
kezik és végcéljában azonos, éppen itt a vég
cél megvalósításának kérdésében lér el

Es talán éppen a végcél megvalósilhalat- 
lansága adja kezébe egyeseknek a tőrt s agyil
kot és képződnek a terrorizmus jegyében mű
ködő anarkisla szekták, melyek magának az 
anarkiának nem javára, de kárára vannak, mert 
inig a kitűzött célhoz egy lépéssel sem jutnak 
közelebb, addig azzal, hogy a közvélemény el
lenszenvét költik fel, lápot adnak anarkia elle
nes törekvéseknek.

Az anarkia elfajulásaiért és kinövéseiért 
azonban magái az eszmét, az anarkikus ideált 
kárhoztatni nem leltet és nem szabad, mert a 
kik igy gondolkoznak, azok összetévesztik a ró
zsát a tövissel. 

haton Dénesfalván fogták ki a Laltorczhól. Vasár
nap temették el nagy részvét mellett a jobb sorsra 
érdemesül! derék földmivest.

— Megyés püspök járásunkban. Dr. Fischer- 
Colbrie Ágost megyés püspökünk hat napot járá
sunkban töltött. Szombaton Őrmezőre érkezett Ö- 
méltósága és Gróf Széchenyiné vendége volt. Még 
aznap részesítette a bérmálás szentségében a hí
veket. Vasárnap Vásárhelyen Kapossy Menyhért 
címzetes kanonoknál ebéd volt a főpásztor tiszte
letére, amelyen a járás előkelőségei nagy számban 
vettek részt. Hétfőn Butkára érkezett a főpap és 
Gerich Gyula plébános házához szállt meg. Junius 
hó 18-án volt a bérmálási ünnepély Butkán, ame
lyen mintegy 900 hivő vett részt. Ott tartózkodása 
alatt a püspök látogatást tett Wiczmándy Ödön 
nagybirtokosnál, a Butkay nemzetség nesztora és 
a kerület autonómiai kongresszusi képviselőjénél. 
Délben fényes ebéd volt a plébános házánál, amely 
után a püspök Wiczmándy Ödönnel Málcára ment, 
hol Szent-lványi László vendégszerető házának ven
dége volt a püspök és kísérete. Málcán 1000-nél 
több híve részesült a bérmálás szentségében. A püs
pök és kísérete Szent-lványi László parkjában pi
hente ki a három napi fáradalmat és fényes ebéd 
után kíséretével Sztárára utazott, ahol másnap tel
jesítette főpásztori teendőit. A püspököt útjában 
mindenütt pazar pompával fogadták, megérkezését 
tarackdurrogás jelezte és a föpásztor az elébe ment 
bandériummal diadalkapuk alatt fehérruhába öltö
zött lánykák sorfala közt tartotta bevonulását Ba
jusz Andor járási főszolgabíró, Katinszky megyei 
főesperes és a járás intelligenciájának kíséretében. 
A püspököt nagy lelki és testi erővel áldotta meg 
az Isten ; szeretettel, odaadó készséggel osztotta ki 
a bérmálás szentségét és terjesztette tanait hívei 
között, kiknek ragaszkodása és rokonszenve kisérte 
útjában.

Esküvő. Gleich Mór. a helybeli Gleich 
Mihály és Fia szállító cég beltagja f. évi július hó 
3-án esküszik örök hűséget Braun Margitka kis
asszonynak Bánóczon.

Egyházi hír. A felső-zempléni ev. ref. egy
házmegye a Bernáth Elemér elhunytával megüre
sedett gondnoki állásra Dókus Ernő cs. és kir. ka
marást választotta meg.

Makacskodó regruta. A ma megtartott 
sorozáson egy Balombinyi András nevű szubai 
illetőségű egyén is besoroztatott, de a sorozás be
fejezése után a mint arra került a sor, hogy mi
ként a többi besorozott, úgy ö is elmondja a fó
liád nagy után a szokásos hüségeskűt, Balombinyi 
polgártársunk vonakodott ezt megtenni s avval ér
velt, hogy ő bizony egy csöppet sem veszi komolyan 
a besoroztatását, mert csak az anyja látogatására 
jött haza Amerikából s napok kérdése, hogy ismét 
vissza nem megy s neki semmi kedve sincs az 
„ájnczelsrittet" megtanulni. A vezénylő főhadnagy 
azonban nyilván nem igy gondolkodott s Balom
binyi uramat a csendőrök által őrizet alá vétette s 
az esküt a többi besorozott által tétette le. Midőn 
pedig ennek vége volt, kioktatta Balombinyit, hogy 
mik lesznek a következményei makacskodásának, 
hogy t. i. kénytelen lesz őt lecsukatni. Az ameri
kai szabad levegőhöz szokott polgártárs ezen any- 
nyira megijedt, hogy nyomban késznek jelentkezett 
az eskü letevésére s igy semmi baja sem történt.

Képviselő választás. Tőketerebesen, mint 
ismeretes, uj választás lesz. Gróf Eszterházy Mó
ric az uj s egyedüli jelölt, aki alkotmánypárti prog
rammal lép fel.

Kivándorlás Zemplénvármegyéből. Vár
megyénk alíspáni hivatalához f. évi január hó 1 
töl folyó hó 16-ig 3280 útlevél-kérvény érkezett. E 
szám a múlt évihez képest örvendetes hanyatlást 
mutatna, de tekintetbe kell vennünk, hogy a me
gyén az áldatlan politikai viszonyok miatt három 
hónapig egyáltalában nem volt rendszeres útlevél
kiállítás s e három hónapi fejetlenség következté
ben nagy elmaradás tapasztalható az útlevél-kér
vények kiállításánál. Különben is a kivándorlók erő
sebb raja az aratás utáni hónapokban (szeptember, 
október) indul útjára s igy az év második felében 
e szám majdnem kétszeresére emelkedik.

Leletek a homonnai rk. templomban. 
A homonnai rk. templom renoválása közben olyan 
kriptára bukkantak, melynek létezéséről eddig sen
kinek tudomása nem volt. Az évszázados sírbolt 
csendes lakóinak csontmaradványai majdnem épen 



kerültek ki a munkások csákányai alól és újból át 
fognak adatni az anyaföldnek. Valami jelet vagy 
okmányt, melyből megállapítható lenne, kiknek a 
nyugalmát zavarták meg a munkáskezek, nem ta
láltak. Szombaton megtekintették a kriptát Gróf 
Andrássy Sándor és neje Haraszthy .Miklós fő
szolgabíró és Perscnszky Lajos tiszttartó kíséreté
ben. A főoltár alatt is van egy sírbolt, melyben a 
közismert Wandernátb gróf csontjai portának ha
talmas érckoporsóban.

— Villanyvilágítás Homonnán. .Miként múlt 
számunkban említettük, az Andrássy-uradalom Ho
monnán villamos világítást szándékozik bevezetni. 
A város most tárgyal az uradalommal és mint ér
tesülünk, a tárgyalások eredményre is fognak ve
zetni, úgy hogy Homonnán a jövő év folyamán a 
villamos világítás már be lesz vezetve.

— 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
lottam 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 meggyőzödnek. 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-fözetböl 
egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog. hogy szom
júsága milyen hosszú időre csillapítva marad. — 
A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé-pótlék, 
mert hiszen ilyennek általánosan el van ismerve 
hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

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

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

Felelni! szerkesztő : Dr. Kállai József.

Kiaőóhivatali művezető - Lándal József.

Hirdetések.
1906. V. 130-3. sz.

Árverési hirdetmény.
Aiulirolt bírói kiküldött mint végrehajtó eze.i 

m l közhírré teszi, hogy Eng« l Adolf és Mastsenyik 
Ed'*  nagymihályi lakos végrehajtatok nak Eesztóry 
Gyula pósai lakos végrehajtást szenvedett elleni 
•Ili és 68 korona és jár. iránti végrehajtási ügyé 
ben végrehajtási szenvedetni**!  feliilfoglalt és 1578 
koronára becsült több rendbeli szobabútorok slbböl 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak s ár 
v. rési határidőül 1906. évi junius ho 26-ik nap
jának délután 2 Órája Pósa községébe végrehajtást 
szenvedett lakásához kiliizetik s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel inegliiválunk.

Kelt Varaimén, 1906. jutiius II.
Sztankó László, kik vt-gr. haj ó

Mocsár községben 15 perc távolságra 
a nagymihályi állomástól, országút men
tén egy kényelmes

URILAK
szép kerttel, melléképületekkel és 7 hold 
belsőséggel, tejgazdasághoz kiválóan al
kalmas szabadkézből eladó. Ugyanott egy 
zongora is eladó. Értekezhetni SPIEGEL 
MAYER tulajdonos úrral a helyszínén

<£aborczszögön eladó 
szép modern lakház, jó búzatermő vidéken, 
a melyen fél évvel ezelőtt 8 év óta fenn
álló jó vámmalom volt. Yámmalomnak igen 
alkalmas helg. ^Bővebbet fpreund £ipótnál 

JCaggmihálgon.

Iszákossá^ nincs többé !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kávé, thea, etel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el 
lenszenvessé 'eszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat. hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is s« jti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer tértit 
a szégyen és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá
rok és ügyes üzletemberek lettek.

intézet, mely a COZAPuR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dii és kö'tsén 
mentesen küld, hogy igy I 
sen biztos hatásáról. Kezei 
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. sz.

Vágja ki ezen szelvényt 
én küldje még ma az. inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
menteaitendők).

járki is meggyőződhet- 
kt-dünk, hogy az egész-

COZA INSTITUTE
(DepL 497.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakredőnyök • 
(rolletták) a legjob
bak, legtartósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak 

Ezek valamint más 
szerkezetű redőnyök 
is nálam legjutányo- 
sabban, jótállás mel

let kaphatók.

Zsinórral ellátott régi redőnyök jutányosán alakíttat 
nak át önműködő srerkezetüekre

I Elvállalom továbbá egész épületek övege- 
) zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 

színes, reezés és tükör üvegből, úgyszin
tén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lehető minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szí

vesen mintákkal és felvilágosítással szol
gálok.

Midőn még pontos és szolid kiszol
gálásról előre is biztosítom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogását es vagyok 

kiváló tisztelettel ’ —10

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

Kalinovszky Sándor
kalaposmester Nagymihályon.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy Nagymihályon, Kapitánv-utea 8. sz. alatt 
egy

kalaptisztitó intézetet
rendeztem be, melyben mindennemű puha és 
kemény kalapok, úgyszintén czllinderek kifo
gástalanul tisztittatnak és vasaltatnak.

Minta szerinti kalap megrendelések saját 
műhelyemben jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
tisztelettel kéri

Kalinovszky Sándor.

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

Eiirdőévad : májún 15-től nzoptumbor 15-ig. Előidény : 
május 15-től junius 15-ig. Utóidény : augusztus 15-től szep
tember 15-ig Mo°/, árengedmény nyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, uiint ivó- 
gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s al- 
hasi pangásoknál, makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag 
hat. X ertódulásoknál szédülésük, büdösek, gutaiitési rohamok
nál vérlevoindag, felszivólag hat, csuz és kiiszvényes bántal- 
maknál o k ’r okozta erjedési termékekre, lerakódásokra az 
Ízületekben azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, 
szivelhájasodas ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a cukor- s fehérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, izü
leti és csontbántalmakat, csont-asút kedvezően oszlatja. Gör- 
vélykóros daganatok, fekélyek e len, méh éa méh közötti iz- 
zadinányok, hashártya-izzadmányok felszívódását elősegíti, a 
legkülönfélébb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos 
gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről és Post felől jövőknek 
Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagymi- 
haly, honnan kényelmes bérkoc.ó.kon 1 >/4 óra alatt elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy láda 
40 üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel K korona. A viz 
a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : .Szobráncz gyógy*  
füdo igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő**  czimzendók. 
Posta és távirdaállomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos A fürdő igazgatósága.

Eladó 50 darab 
uradalmi tenyésztésre alkalmas 

fajmalacz.
J(ol ? megmondja a kiadóhivatal.

MAJOROSSY JÓZSEF
kályhás

LABORCZSZÖG.

Van szerencsém a n é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy I.aborczszögön 
az Uj-utczán

cserépkályha műhelyt ■■ 
nyitottam. Elvállalok mindenféle kályha 
átrakását és javítását, úgyszintén teljesen 
uj kályhák készítését is a legrövidebb idő 
alatt es jutányos árak mellett.

Cserépedényeket megrendelésre ju
tányosán készítek.

Szives pártfogásért esd
Majorossy József

kályhás.

ZEPHIER és 0ATTIST

BLÚZOK
remek kivitelben kaphatók

Lefkovits Albert
divatüzletében Nagymihályon.
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■MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 
FETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. ANDRÁSSY-ÚT33.

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

■czél-ekék. 2-
ogyéb gazdasági gépek.
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CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budo»©•*.  vTóo>l*UönJt  08.

Utal a lecJutányosabb Irak mellett ajánltatoaki 

Locomobil és gőz cséplőgépek, 
■zalmakazalozók, jírgany-caéplőgépek, lóhara-cakplök, 
tlaztltó-rostík, konkolyozók, kaszáló- *a  aratögópek. 

azénagyOjtök, boronák, sorvetögépak, Plánét jr. 
kapálok, szecskavágók, répavágók, kukorica*-  

morzsolok, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
- és 3-vasu ekék és minden

Goldstein Jakab
.......................................... templom- és szobafestő .........................................

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát 
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestcst és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos

festékkereskedésemben 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére. száraz- és 
olajfestékek, firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.
■

Tisztelettel adom tudomására a t. vevőközönségnek, hogy sikerült 
egy kerékpár-gyár feloszlásánál az összes raktáron levő

KERÉKPÁROKAT “W
40. gyári áron alul megvennem, minélfogva azon kellemes helyzetbe 

• jutottam, hogy egy kerékpárt, a melynek gyári ára 220 korona volt, J 
• 150 koronáért adhatok. A kerékpár elsőrendű külső és •
' i belső gummival. szabadon futóval, nagy áttételű korongos lánczkerék- • 

kel van ellátva. — Ezenkívül dúsan felszerelt raktárt tartok

-■■■ kerékpár-alkatrészekben. -----
A t. vevöközönség ennélfogva saját érdekének szolgál, ha szük

ségletét — amig e tetemes leszállított áru kerékpár készletem tart — 
nálam fedezi.

Szives támogatásért esd kiváló tisztelettel

HAUPT HERMÁN kerékpárkereskedo NAGYMIHÁLYON.

r

a

x

Yan szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Jíaggmihályban 
Jlndrássy ^Dénes-utcza 20. szám alatt

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

Szives pártfogást kérve, maradok 

kiváló tisztelettel

Gyulay Lajos
oki építész.

£iyom. Landetman B. könyvnyomdájában

? FERENCZ JÓZSEF KESERŰVÉ


