
Nagymihdly, 1907. május 9. ±S. szám. XII. évfolyam.

Felső -Zemplén
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SZERKESZTŐSÉG :
Hnv<* » lap azollonii részét illi-tő imuuí..i 

k■ ■/. 1 hin■ iv intézendő
Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

KI.Óh'lZF’TF Sl DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évit- 4 kor negyed évre 2 kor.

Kgye* <7.ain ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
B<T>iiHiit«itl<in lavalek nntii higadtatnak • 1 

Nyilt-trr soronkint 40 fll

kiadóhivatal:
Hova az •IniixetHiiek, hirdetési és nyilttéi 

díjak kiildandők : 
Laudesman B könyvnyomdája.

Női szépség és a ruhák.
I logy a teremtés gyöngye a nő. azt 

lovagin* készséggel acceptiiljuk, hogy e 
gyöngynek meg kell adni az őt megillető 
keretet, no azt természetesnek találjuk s 
gyönyörrel szemléljük a női szépség kellő 
hatásának fokozását.

A női kultusz minden időben főirá- 
nyitőja volt az irodalmi mozgalmaknak, a 
nő személye kutatás tárgyát képezte min
den művészetnek ; szobrászatnak, festészet
nek és az irodalomnak is egyaránt. A nő 
plasztikája művészi alkotásokra inspiráló 
théma volt mindig, a női lélek, kifogyha
tatlan tárháza volt mindig, a nagy költők, 
nagy thémáinak.

A nő azonban lassú fejlődés után jött 
annak tudatára, hogy mily művészi alko
tása ő a legnagyobb művésznek az anya
természetnek és külső megjelenésének ha
tásai, plasztikájának érvényitése lassan-las- 
san fejlődött oda, ahol ma áll, diserét 
éreztetéséhez művészi kincseinek.

Ez a discret megnyilatkozása a nő fen
séges voltának a ruhában fekszik. A ruha 
az, a mely kellő Ízléssel és szinte művészi 
felfogással képes érvényre juttatni a női 
anatómia szépséggel teli motívumait.

A női ruha fejlődésének története 
hosszú dolog és nem is illik e cikk kere
tébe. Annyit azonban mindenesetre felem
líthetünk, hogy bizonyos furcsa hatást gya
korol ránk, ha a régi divatképeket szemlél

T A R C Z A.
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— Méltóságos asszonyom, Hervay titkár ur 
most jön föl a lépcsőn ; — jelentette csillogó 
szemekkel a benfentes koniorna

Az apró asszonyka felszökött a zongora 
mellől, a melyen, mint a billentyűket sem is
merő gyermek, össze-vissza nyomkodta az ele
fántcsont pálcikákat.

Odafutott a belépő férfihez és rövid ujjú 
zömök kis kezével görcsösen lógta meg az ér
kezett kél karját.

— Tudod-e, hogy szerellek ‘ — suttogta, | 
mikor magukra maradtak.

A férfinek kissé megrándult a válla. Olyan
féle mozdulat volt ez, mint mikor valaki egy 
rája tekergődző kígyó halálos öleléséből akarna 
menekülni.

— Tudod-e, hogy tudom, hogy te már nem 
szeretsz, mert egv más ellopta tőlem a szivedet .’

— De . . .
— Ne próbálj hazudni. Nagyon becsületes 

vagy te efTéle hitványsághoz. Szived már azé a 
bájos fiatal leányé, akit feleségül akarsz venni. 
Ez az oka elhidegülésednek tőlem. Persze liz 

jük. Ilarangalaku szoknyák, drága de ízlés- I 
télen szerkezetű guirlandok, lapos mellű 
fodros derekak, formátlan kalapok ezek 
jelemzik a régi ruhák avult esztétikáját.

I la egy kicsit gondolkodunk, rájövünk, 
hogy mit róhatunk fel hibául ezeknek a 
toilette stylusoknak és hogy mi az, ami j 
belőlünk bizonyos ellentétes hatást vált ki. I

Nos hát a régiek egv nagy szempon
tot tévesztettek szem elől s ez. a női formák 
érvényre juttatása. Lehetet valaki még olyan 
vénuszi teremtü is, a rosszul szerkesztett 
ruhák minden természetes bájt elzártak az 
érvényesülés elől, minden harmóniát szürke 
tömeggé deformáltak, minden összhangzó 
szinhatást ízléstelen szinkeverékké változ
tattak.

A modern világnépben határozottan 
megnyilatkozik a fejlődésnek indult ruha
szabás és az utóbbi évek valósággal ro
ham léptekben való haladást mutatnak a 
régiekhez képest. Mindinkább előtérbe lép 
azon felfogás, hogy a női szépségnek ér
vényesülni kell minden irányban s a ruha- 
esztetikusok főtörekvése ily irányban 
nyilatkozik meg. - A kivágott ruha régi 
eredetű. Már maga ez a tény is mutatja, 
hogy a régiek is éreztek a ruhaesztetika 
hiányos voltát és úgy akartak rajta segí
teni, hogy a kebel és a hát felső részét 
szabadon hagyták, ezzel is célozva arra, 
hogy a női plasztika olyan valami, a mit 
érvényesíteni kell, a minek Ízléstelen elbur- 
kolasa ront a női test egészbelli hatásából.

év előtt én is olyan, de még sokkal szebb vol
tam, mint az a másik.

— Kérem ne tegyen összehasonlításokat. 
Gúnyosan fölkacagott a szép asszony.
Vagyis a szerető ne merészkedjék össze

hasonlítani magát azzal, aki most szent előtted. 
Szóval elhagyatás, megvetés .’. . . Ez egv kissé 
mégis sok volna! Ekkor nyereséggel nem zá
rod le a könyvel, kedves barátom.

— Mellőzzük a scénákat. Szereltein önt egv 
25 éves szív tiszta gerjedelmével s fel is ajánl- 
tam kezemet, de hat az ezredesi rang mégis 
előbbre való volt ön előtt, mint a törekvő, de 
szerény kis fogalmazó. Azt mondta, nem akar 
botrányt és a válás mindig ezzel jár. Szerettem 
őrült szerelemmel és elfogadtam sorsomat. För
telmes ex istent ia volt az kerek liz év óta. Most 
végre vágyom arra a boldogságra, amelyet emelt 
fővel élvezhetek. Vágyom a családi életre, mi
után tiz évig ugv éltein, mint a vadonban buj
káló gonosztevő, a ki még saját árnyékától is 
retteg, meri üldözőjét vél-i benne.

— Oh, a családi boldogság, amely elől alá- I 
zatlal ki kell térnem.

Ellökte magától a részvétlelen férfit és a 
közeli pamlagra rogyva, görcsös zokogásba tört | 
ki. A szemrehányásokkal, fenyegetésekkel szem
ben erősnek érezte magát Hervay László, de a

Előtérbe lép talán az a kérdés, hogy 
hát a női formákat érvényre juttató ruhák 
nem ütköznek-e a női szeméremérzetbe ? 
Ezt a mai világfelfogás szerint prűdé do
lognak tartjuk. Mert ha a női ruha úgy 
van konstruálva, hogy durva, banális ha
tásokat hajhász, úgy jogosult az döbbeni 
feltevés, de ha nem törekszik egyébre, 
mint a nő formáinak, illetve azok kontúr
jának művészi reprodukálására, akkor aján
latos, hogy minden hamis erkölcsbiráskodó 
kotródjék messze-messze, avult valójában 
soha sem existált felfogásával s adjon he
lyet azoknak, kik megértik és kellő komoly
sággal vizsgálják a természet remekének a 
nőnek halvány világításban visszaadott 
plasztikáját.

Megengedjük, sőt nagyon jól tudjuk, 
hogy a plaszticitás érvényesítésének örve 
alatt sok. igen sok visszaélés történik. Ez 
azonban a mondottak valóságából egyálta
lán nem von le semmit. A mi általunk el
mondottak, nem egyebek, mint elméleti 
vezérfonalak, a mik természetesen tisztán 
és speciálisan csak a művészeti szempon
tokat követve, nem mindig jutnak valójá
ban érvényre.

Sokkal udvariasabbak vagyunk, mint 
hogy erről bővebben beszéljünk, csupán a 
mondotak támogatásán engedtük meg ma
gunknak e pár szavas kitérést. Hony sóit 
qui mai y’ pense.

A másik tényező s erről már nyíl
tabban beszélhetünk a férfiak felfogása

könnyek megbénították. Szerelemnek ugyan 
nyoma sem volt a hangjában, de olyan részvét 
csüngött ki abból, mint a legtisztább szívből 
eredt alamizsna :

- Lásd Éva, más ember el se jött volna 
hivó soraidra; nem jött volna, hogy őszintén 
számot adjon elhidegüléséről és minden kerül- 

! gelés nélkül azt mondja: Ez a fonák viszony 
1 nem tarthat tovább. Végre én is otthont akarok 

magamnak teremteni, ahelyett, hogy mint a gaz
dátlan eb, olt és attól fogadjam, vagyis csenjem 
el a ráéhezett falatot, ahol épen alkalmam nyi- 

! lik erre.
Soká beszélt még a szivéhez szív nélkül. 

Az asszony végre megértette, hogy minden hi- 
| á hava ló.

Jó negyedórái hallgatás következett.
László az ablaknál állt és tévetegen bá

mult ki a jégvirágokkal tarkított ablakon.
Odakünn is minden meg volt fagyva.
A kandallóban pattogott a tűz.
Az emberi raffinéria kijátszotta az eleme

ket. Itt benn olyan volt a légkör, mint az egyen
lítő közvetlen közelében.

Mesterséges melegség. Megcsalták vele a 
természetet.

Olyan csönd volt, a mely alatt leginkább 
szóhoz jut a gondolat.

Sirolin
Emeli az étvágyat és ,i fcstnülyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli lizadátt.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis, influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor’ 
„Roeh?.** rrrdft! riomitgoláfit. T

F. lion'manu-l.a Rorlie A <o. Ilasel (Svájc)

„Roehe
Kapható orvosi rendeletre a Ryógy«tzertárair> 

,ban — Ára uvegenkint 4.—korona.

Lapunk mai izíma 4 oldalra teljed.



szerint igazodik. - Amennyiben befolyás
sal bírtak a férfiak a nők öltözködésére — 
s bizony igen sok befolyásuk volt - s azok 
t. i. a nők az általános művészi, esztétikai 
határt átlépték, az ódium azért minden 
gondolkozás nélkül rákenhető a férfiakra. 
Ez bővebb magyarázatra nem igen szorul 
s ha valaki mégis, ennek precizirozását 
kívánná feltéve, hogy nő az illető 
csak annyit felelhetnénk neki, hogy erre 
vonatkozólag az általános emberi gyarló
ság, illetve az egoizmus, vagy jobban 
mondva a hiúság jegyében maradunk adó
sak a válaszszák

Az obscenitas bizonyos fokú lábraka- 
pása az öltözékben a korral jár. magában 
viseli a társadalom jelenlegi képét, tenné- i 
szelesen csak részlegesen, már a mennyire 
obscen jelenlegi társadalmunk.

Ez azonban egy nőt sem riasztott I 
vissza s ugv tudjuk nem is riaszt a divat- j 
nak való Kódolástól.

Bizonyos abszormitások támadhatnak 
ezen a téren is. amint minden téren tá- , 
inadnak is. az igazi esztétika azonban j 
mégis lecáfolja s amilyen kihívó annak a I 
fellépése, olyan részleges az élete is. l el- 
tünik itt is, ott is. de valójában nem tud j 
érvényre jutni. Az igazi művészet szelleme, 
méh körüllengi haladó, folyton előbbre 
jutó társadalmunkat, nem engedi, hogy 
befészkelje magát a triviális Ízlés, illetve ' 
ízléstelenség az ő honába.

Dénesuj falu ünnepe.
Mindannyian tudjuk, hogy Szelepka község 

mily szerencsétlen helyen volt felépítve, hogy meny
nyit szenvedett annak szegény népe minden évben 
a víztől, kétszer, háromszor is esztendőnként a la- i 
kasokba hatolt az elem, rombolt amit útjában ta- 1 
Iáit és a lakosságot napokra is elzárta a világtól, j 
A helyzet kétségbeejtő volt, az egész falu már-már : 
kivándorolni akart jobb hazát keresni.

Most tizenegy éve történt, épp a legválságo
sabb időben, amidőn Sulyovszky István kir. taná
csos a nép helyzetén segíteni akarván, éjjel-nappal 
foglalkozott a község áttelepülésének eszméjével, a .; 
mely kizárólag az ö müve.

Érintkezésbe bocsájtkozott a néppel, a kultúr
mérnöki hivatallal és kész programmal lépett elő. 
híveket szerzett az eszmének és amidőn úgy látta, j

Útra kelt a visszaemlékezés és pár perez 
alatt végtelen tért futott be Éva elméjében. An
nál a tételnél állt meg, hogy László még az 
összehasonlítást se töri meg kettejük között.

Mindent megölhetnek az asszony szivében, 
de a hiúság, az tán még a síron túl is elkíséri.

Eölugrolt helyéből. Könnyeit már mind el
sírta, panasza se volt több.

Odalépett az ablaknál álló férfihez, l’gy 
beszélt, hogy egv igét sem vonhatott kétségbe 
amaz Képes vagyok rá, hogy felfedezzek min
dent az előtt a leány előtt. Ettől a szándékom
tól csak az tantorit el, ha megígéred, hogy 
ezentúl se változik köztünk semmi — legalább 
külsőleg, feleségeddel egvütt épp oly gyakori 
látogatója leszel házunknak, mint eddig. Her- 
vayné legjobb barátnőm lesz, mint te legjobb 
barátja vagy a férjemnek. Egvütt járunk a szili
házakba. a társaságokba és időnk nagy részét 
együtt töltjük. Szóival semmi sem változik köz
tünk. legalább a világ előtt; különben Isten le
gyen tanúm rá, fölfedezek mindent a hitvesed 
előtt. így és nem másként.

Csöngetett.
— Készítse elő a f<4iér selyem blúzomat 

és mondja meg Jánosnak, hét órára legyen itt a 
kocsi, az Operába megyünk. Velünk tart llervay ' 

hogy minden rendben fog menni, a tervet Gróf 
Andrössy Dénes és boldogemlékii nejeitek terjesz
tette elő, biztosan számítván, hogy a nemes grófi 
pár a megvalósításhoz meg fogja neki adni a kellő 
segéd kezést.

Tudjuk valamennyien, hogy mennyi bajjal, fá
radsággal és munkával jártak az áttelepülési mun
kaiatok. tudjuk, hogy a csebbi hitbizományi urada
lom legszebhik területéből lett kihasítva az uj köz
ség. a melyet a hitbizoinánytól kellett megváltani. 
A szegény és sorsüldözött nép folyton attól tartott, 
hogy nem szerezheti nteg tulajdonaként az uj he
lvet. hogy azt tőle elfogják venni. Sulyovszky Ist
ván okkal-móddal megnyugtatta őket s a legmesz- 
szebbre menő támogatásról biztosította a községet, 
így történt azután, hogy a legolcsóbb áron, csekély 
kamat mellett 20 évi lefizetésre, tehát úgyszólván 
ingven jutott a község mostani területihez, de a 
nép csak nehezen birt boldogulni s midőn a grófi 
pár erről értesült, sajátjából fedezte az összes mér
nöki és telekkönyvvezetési költséget, a vételár és 
kamatának fedezésére 40.0tXI koronát. templomépi- 
tésre 12.000 koronát és épületfában 10.000 koro
nát ajándékozott a községnek.

Fejedelmi egy adomány, melyet a nemeslelkű 
jótevők azonban folyton gyarapitottak. úgy hogy 
llMI.OOo koronánál nagyobb az összeg, melyet Dé- 
nesujfalu áttelepülésére fordítottak.

Ma már egy szép s közel száz lakóházat szám
láló község van e területen, tágas és rendezett ut
cákkal. ahol pedig ezelőtt 10 évvel még szántottak, 
vetettek. A község boldogul, virágzik és a legna
gyobb hálával van eltelve jótevői: a grófi pár és 
Sulyovszky István iránt, Ezen hálájának akart ki
fejezést adni, midőn Szőtök István körjegyző in
dítványára az áttelepülés 10 éves fordu lóját meg
ünnepelni kívánta s május hó 7-én e célból öröm
ünnepélyt rendezett, amelyre a járás és vármegye 
hivatalos közegeit és a szomszéd birtokosokat meg
hívta, akik közül Dókus Gyula alispánon kívül meg
jelentek : Bajusz Andor föszolgabiró, Dr. Eperjesy 
Lajos, (jcrich Gyula, Dr. Axí/Zím József, Lászlóffy 
László. Dr. Roth Mihály. Roth Mór, Pollacsek Nán
dor, Szoták István. Szeleczky Zoltán, 77/Zfíicsj Mik
lós. Wiczmándy ( kiön. W'idder Samu s még többen.

Az ünnepély Butkan vette kezdetét, ahol hála
adó Istentisztelet volt, amelyen Gerich Gyula plé
bános celebrált, onnét a megjelent vendégek ban
dérium mellett a gyönyörűen díszített községbe men
tek. ahol lelkes éljenzéssel fogadták őket. Díszköz
gyűlést tartott a képviselőtestület, melyen Bajusz 
Andor föszolgabiró elnökölt és Szoták István ter
jesztette elő gyönyörűen megkonstruált határozati 
javaslatát. E szerint a község május hó 7-ét, mint 
az áttelepülés évfordulóját örök időre ünnepének 
nyilvánítja, e napon hálaadó isteni tiszteletet tart. 
Gróf Andrássy Dénesi és Sulyovszky Istvánt dísz
polgárává választja. W'iezmándy Ödön javaslatára 

Gépileg mondott igent.
Elment velük az Operába. Együtt vacso

ráit az ezredesekkel az Angol királynőben. Ha- 
zakisérte őket. Rendesen így szokott lenni.

Es igy lesz aztán is, azzal a kíilömbség- 
gel, hogy ezután kibővül egy taggal a kis tár
saság. Azzal az ártatlan, tiszta teremtéssel, aki 
szűzies érintetlenségét viszi ama födél alá, a 
mely a férje szeretőjének a hajléka és akinek 
a régi bűnök tanyája lesz második otthona.

Hát ez igy nem az első eset és nem az 
utolsó. — Eh, legénykori bűnök I

A férfi múltja a múlté I
Így gondolkoznak azok, akik fölös szám

ban viselik azt a békót, amit Hervayra vertek.
Ián ezeknek van igazuk s tán a mai kor- | 

' szellem hyperideálistának bélyegzi llervayt, a 
ki miután végigjárta az est Golgotháját, e pár 
sort vetette papirra a szeretett leány apjához 
címezve: -Bocsássanak meg, hogy nem veszek 
búcsút személy esen és csak e pár sorban mon
dok Isten hozzádot hosszú időre. Egészségem 
helyreállítása céljából félévi szabadságot kérek 
és délvidékre utazom Szives üdvözlettel: Her- 
vav László.,

Kövér Ilma.

pedig elhatározta a képviselőtestület, hogy Gróf 
Andrássy Dénes és nejének érdemeit egv emlék
táblán örökiti meg és az ünnepi évfordulón az ál
lami iskola azon növendékét, aki a magvar nyelv
ből a legjobb előmenetelt tanúsítja, pénzjutalommal 
tünteti ki.

Ezután ismét szólásra emelkedett Szoták Ist
ván, a kör derék és érdemes jegyzője, s egy min
den izében sikerűit, fenkölt szellemű ünnepi emlék
beszédet tartott, gyönyörűen ecsetekén az áttele
pítés történetét, Sulyovszky István elévülhetetlen 
érdemeit, a grófi pár iránt érzett soha el nem múló 
háláját a népnek. (Sajnáljuk, hogy térszüke miatt 
a szép beszédet nem közölhetjük. Szer kJ

Majd végül Dr. Eperjesy Lajos urad, ügyész, 
ki Gróf Andrássy Dénes és Sulyovszky István kép
viseletében jelent meg az ünnepélyen, beszélt és 
megköszönvén a szép szavakat, melyekkel a’nemes 
grófot és kormányzóját részesítették, a gróf nevé
ben további jóindulatáról biztosította a népet s buz
dítván őket a további munkára, arra kérte, hogy 
jótevőik emlékét kegyelettel őrizzék meg.

Ezzel az ünnepély véget ért és a vendégek az 
állami iskolában dúsan terített asztalokhoz ültek. 
A harmadik fogásnál Bajusz Andor felállott s Gróf 
/trtífróssj Dénesre ürítette poharát, majd Dr. Kállai 
József Sulyovszky Istvánt. W/rz/wimfy Ödön Dó
kus Gyula alispánt éltették. Dr. Eperjesy Lajos pe
dig Szoták Istvánnét éltette, mint aki a lukullusi 
lakomát adta.

Végül Dókus Gyula köszönte meg az őt ért 
ovációt és arra kérte a népet, szeressék e földet és 
ne hagyják azt el soha.

Még soká maradt együtt a társaság és dél
utáni 5 órakor a legjobb kedélv hangulatban szét
oszlott. Az ünnepély alkalmából a grófot és Su
lyovszky Istvánt a község táviratilag üdvözölte. Nagy- 
niihály polgárai szintén táviratilag üdvözölték Su- 
lyovszkyt. mint az áttelepülés első oszlopos emberét.

VEGYES HÍREK.
Kinevezés. Dr. Remenár lilék orvostudort, 

Reinenár Adolf takarékpénztári főkönyvvezető fiát 
Békés vármegye főispánja a békési közkórház igaz
gató-főorvosává nevezte ki.

A vallás és közoktatásügyi miniszter Singer 
Mór tanítót, a ki csak nemrégiben lett az itteni 
elemi iskolához kinevezve, Turócz vármegye tan
felügyelőségéhez osztotta be. — Ellenben Singer 
Mátyás és Jakab András oki. tanítókat a nagymi- 
bályi állami elemi iskolához kinevezte.

?\ nagymihályi polgári fiúiskolához a mennyi
ség- és természettudományi szakcsoportra Elfért 
Dávid polg. isk. tanár választatott meg.

Áthelyezés. A kassai ni. kir. posta- és 
távírda-igazgatóság Gradl Margit posta és távirda 
kiadónőt Őrmezőről Sátoraljaújhelybe helyezte át.

A főszolgabírói hivatalból. Fejér Elemér 
szolgabiró 35 napi fegyvergyakorlatra vonult be és 
távolléte alatt hivatalos teendőit Zombory Géza ti), 
szolgabiró látja el.

Kitüntetés. Beregszászy István kir. tan
felügyelőt a király érdemei elismeréséül kir. taná
csossá nevezte ki. Gratulálunk a kitüntetésre reá
szolgált tanfelügyelőnek, kinek a magyarosítás te
rén elév ülhetlen érdemei vannak.

Eljegyzés. Steuer Nándor szatmári lakos 
f. évi május hó 7-én jegyet váltott Josefovits Bella 
kisasszonv nyal Nagymihályon.

A telefon összeköttetés. Nagymihály vá
rosa a jövő évben — ha az előfizetők száma leg
alább 30 lesz a telefonhálózatba fel fog vétetni. 
Az alispán most azon fáradozik, hogy Nagymihály 
Gálszécs és Tokaj városok mielőbb telefon össze
köttetést nyerjenek.

Uj gőzmalom. A laborezszögi leégett ma
lom helyébe újat állítanak fel. Schwarez Bernát és 
társai a gajdosi gőzmalmot Laborczszögre hozzák 
át és aratás után megkezdik az őrlést.

Halálozás. Prihoda Etele vármegyei al
jegyző f. hó 5-én hosszas betegeskedés után meg
halt. A vármegye egyik legképzettebb és munkás 
tisztviselőjét veszítette benne.

2)eák Jenő fogműterme Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). ■*- Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkö eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.-------



Alkoholellenes felolvasások, Járásunk 
területén mozgalom indult meg. melynek célja a 
népet az alkohol romboló hatásáról felvilágosítani. 
E célból népszerű felolvasások lesznek es ilyenek 
tartására vállalkoztak: Oppitz Sándor. Mihalovics 
Jenő, Dl. Novák József, Hutka József, Virág Jó
zsef lelkészek és Spenik Sándor tanító.

Hirdetmény. Közhírré teszi Nagyniihály 
község elöljárósága, hogy az 19ó7. évre vonatkozó 
Hl. oszt, kereseti adó kiszámítási javaslatokat tar
talmazó lajstrom az 188.3. évi XLIV. t. c. 18 §-a 
értelmében 1907. évi május 10-tól 18-ig a község
házánál közszemlére van kitéve.

Sok az eszkimó, kevés a fóka. Az Is
tenben boldogult /‘elles József halálával megüre
sedett nagymihályi bírósági végrehajtói állásra a sá
toraljaújhelyi kir. törvényszék elnöke tudvalevőleg 
pályázatot hirdetett. A pályázati két heti határidő 
f. hó 7-én lejárt s constatálható, hogy nem keve
sebb, mint (>5 pályázó adta be a kérvényét ezen 
állásra. A pályázók között nagy számmal vannak 
nyugalmazott rlienmás katonatisztek, ügyvédjelöl
tek, ösjogászok, stb. Miután a protekció niég min
dig aranykorát éli. hozzávetőlegesen sem lehet meg
állapítani, hogy ki lesz az a szerencsés (?) flótás, 
akit ez állásra való kinevezés végett a miniszter elé 
terjesztenek, no meg akit a miniszter kinevezni fog.

Gondatlanságból emberölés. ()rdas- 
falván e hó 7-én délután sajnálatraméltó szeren
csétlenség történt. Fitz Mihály odavaló legény in
cselkedett menyasszonyával, Mihalko Máriával, ép 
midőn fegyver volt a kezében. Tréfásan azon kér
dést intézte a leányhoz: „lőjjelek-e meg?," mire 
a leány azt válaszolta : „ha úgy tetszik neked, nem 
bánom !“ Egyszerre eldördült a fegyver és a le
ány — kit a golyó fején talált nyomban össze
esett és szörnyet halt. A megindított vizsgálat ki
derítette. hogy csupán gondatlanság forog fenn.

Országos vásár. Butkán május hó 8-án 
országos vásár tartatott, a melyen a szarvasmarha 
és juh felhajtás igen nag\ volt. Szép árakat is ér
tek el a gazdák és különösen nagy kereslet volt 
a növendék marhákban.

Pestiket elitélték. A kir. tvszék Szarvas 
Festik Mihályt, a hírhedt rablóvezért tíz évi tegy
házra Ítélte. Mig büntetését leüli, nyugodtak lehe
tünk. de ha kijön, az biztos hogy újból kezdi mű
ködését.

Felhívás. A legszigorúbb kötelességévé 
teszi a község elöljárósága Nagymihály község la
kosságának. hogy a kártékony és rendkívül nagy 
mennyiségben jelentkező hernyók és cserebogarak 
irtását eszközöltesse, mert a legközelebb megtar
tandó ellenőrzés alkalmával mulasztásban találtak 
az 1894. évi XII. te. 95. §-a értelmében érzékeny 
birságban fognak elmarasztaltatok

A gyermek szamárhurutos. Ne késsen 
tehát megkérdezni az orvostól, hogy mit tart a 
„Sirolin-Roche" nevű szerről. Számtalan orvosi 
vizsgálat eredményeként megállapittatott, hogy 
szamárlmrut gyógyításánál semmiféle más szer 
nem állja ki a versenyt a „Sirolin-Roche“-al. A 
köhögést szünteti és gyorsan egészben elmúlik. A 
gyógyszertárakban kapható „Sirolin-Roche" telje
sen ártalmatlan, nem izgat és a gyermekek kelle
mes jó ize miatt szívesen veszik.

Egy munkás-család szerencséje. Regi 
igazság, hogy a hol legnagyobb a szükség, leg
közelebb a segítség. Különös hálával emlegeti ezt 
az igazmondást az a szerény munkás-család, mely 
a szerencsés sors jóvoltából a fenyegető szükség
ben tisztes vagyonhoz jutott. A szorgalmas derek 
családfő önhibáján kivid munkáját, kenyérkerese
tét veszítve, hiába kopogtatott uj munka, uj fog
lalkozás után, mindenütt zárt ajtókra talált a 
munka liijján. A szerény otthonba már-már a 
fenyegető nyomor költözött, midőn a szerencse egy 
sugara ismét boldogságot varázsolt a kétségbeesett 
családi körbe. A derék munkás ugyanis a jobb 
napokban megtakarított fillérekből osztáhsorsje
gyet vásárolt és ujjongó örömmé változott kétségbe 
esése, midőn a napokban a Gaedicke A. buda
pesti bankház, melynél a szerencsés sorsjegyet vá
sárolta, arról értesítette, bog} a (>().( KM) koronás 
főnyereményt nyerte meg. A Gaedicke bankház, 
melynek a szerencse állandó kísérője, nyolc nyol
cadban adta el a sorsjegyet és a munkás-családon 
kivid még számos szerény sorsú kis embernek 
teremtett jólétet.

Az a szerencse, amely Dőrge l'rígyes 
bankházát (Budapest, Kossuth Lajos-utca l.i tün
teti ki kegyeivel, határozottan meseszerü. A mu-

így nyerjünk, r.s termesze 
a legtöbb megrendelés, ahol 
lehet érni. Ez tehát logikus és egy 
nem áll egyébből, mint levelező-la| 
gyet megrendelni. (Egy egész 1~ fél ('.

or.

gyár királyi szab, osztály-sorsjátéknak egyetlen hú
zása nem múlik el a nélkül, hogy ezen azonnali 
nyeremény-kifizetéseiről híres cég egy tetemesebb 
összegről szóló örömhírrel ne örvendeztetné feleit. 
Ismételten s ezúttal kétszer egymásután itt nyer
tek meg az elérhető legnagyobb nyereményt. Sok 
más nagy nyereményösszegen kívül nevezett bank
ház legújabban 1907 április hó 15-én 400.000 koro
nás nyereményt fizetett ki es rövid idővel azelőtt 
úgy e cég. mint az üzletileg hozzátartozó elárusí
tok (>00.000 K., |-szer 4oo.(»oo és ‘JoO.Oöo K . 3-s/or 
100.000 K.. 3-s/or 8 .(>(»(» K„ 2-szer 7O.0OO l\.. 
3-s/or (>•».< h n• koronát fizettek ki. I / igazán mesébe 
illő szerencse es senkisem csodálkozhatik a fölött, 
hogy a vevői körében oly népszerű főclárnsitóhely 
napról-napra rohamosan nagyobbodik. Miért is 
játszunk tulajdonképen ? Bizonyára csak azért, 
hogy nyerjünk. Es természetszerűleg ott történik 

azt Icglu inny ebben' el 
“gyszerü, de végül 
i-lapon egy sorsje- 
12 kor., egy fél 

kor., egy negyed 3 kor., avagy egy nyolcad 1 k< 
50 fillér.) Mindenesetre azonban figyelmeztetnünk 
kell tisztelt oh ásóinkat, hogy megrendeléseiket 
rögtön eszközöljék, mert a meg eddig soha nem 
létezett óriási eredmények mellett, melyeket Dőrge 
Frigyes bankháza, Budapest, Kossuth Lajos-utca 
4.. folytatólagosan fölmutatott, nem lenne különös, 
ha széltében-hosszában ismeretes szerencseszámai 
a legrövidebb idő alatt el nem adatnának. Kívá
natra a cég e szerencseszámokat 45051 78808 
55930 75(156 55(>94 50083 50852 tisztelt olvasói 
részére néhány napig rezerválja.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik, amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ; ők azt kipróbálták és ezen 
jó tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
áltál személyesen meggyőződnek.

Vegyen, úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15 20 gramm, Franck-kávé-pótlékkal, ami felesége
konyhájában bizonyára meglesz. 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzá) azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. Legjobban tenné, ha a pa
lackot azután egy árnyékos helyen a földbe ásná, 

mivel az ital akkor liíis, friss marad.
1 la azután szomjas, akkor igyék ezen Franck- 

főzetből egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, 
hogy szomjúsága 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.

Művészi kepes levelezo-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

E.l.l.ó Dr. Kállai Jözief.
Kiadóhivatali iiiíiv«z«to Landai József.

Hirdetések.
Vasúti menetrend.
— Srvénges 1907. május 1-töl. —

Indul Nagymihályból :
Budapest felé

Heggel 5 óra .31 perez.
Délután 2 óra Ül perez.
Este ö óra 0.3 perez.

Kassa felé
Heggel 5 óra .31 perez.
Este 6 óra 03 perez. ,

Mezö-Laborcz felé
Délelőtt 9 óra 20 perez. |
Délután 2 óra 57 perez. |
Este 9 óra 29 perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 12 perez.
Délután 2 óra 44 perez.
Éjjel 9 óra 24 perez.

Mető-Laborci felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez,
Este 5 óra 5.3 perez.

715/1907 tk sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mint telek- 
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Hildák 
Mihálync szül. Lukács Anna vegrehajtatónak Mi
kulik Simon és neje végrehajtást szenvedő elleni 
300 korona tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a nagy mi hál vi kir. j bíróság területén lévő 
a nagycsebbi 136. s... tjkvben A. I. 484 hrszám 
alatt felvett s B. 6. sorszám alatt Mikulik Simon 
nevén álló illetőségre 345 korona, továbbá a nagy- 
esebbi 212. sz. tjkvben A I. 91. hrszám alatt fel
vett belsőségből a B. 2. sorszám alatt Mikulik Si- 
m<tnné szül. Budák Mária nevén álló illetőségekre 
752 koronában ezennel megállapított kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ing,idanok a. 1907. évi május hó 29. nap
ján délelőtt 9 Órakor Nagycsebb község Jurájá
nak házán.e megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 34 korona 
50 fillért, 75 korona 20 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. törvényezikk 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november 
1 én 3333. sz. a. kelt igm in. rende let 8. § ában ki 
jelölt óvadékképes éitékpapirban a kiküldött ke
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe 
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1907. má’eius hó 21 én, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir albiró.

Ház eladás.
A Kapitány-utca 8. számit ház szabad 

kézből azonnal e ladó. Bt ivebb felvilúgositást 
nyújt Kalinovszky Sándor háztulajdonos.

128.
i.io7. v z. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végreh ijtó az 18M1. évi LX. t.-ez. 102. 
tj h értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi kir. 
jártd Íróságnak 1906. évi Sp. 345 5. szánni végzése következ
tében I>r. Vajda Józst-f ilgvvéd által képviselt Hreha Mi 
liály javár i Winkler Jené éllen loo korona s járul, erejéig 
1907. évi február hó 21-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1100 koronára becsült következő 
ingóságok u. in. lok-unobii és cséplőgép stb. nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir.járásbíróság 1907. 
évi V. 25/1. számú végz<>e folytán 100 K — f. tőkeköve
telés. ennek 1906. decz. hó 30-től járó 5’/e kamatai •/»•/• 
váltódij s eddig összesen 69 K 22 fillérben bir-’-ilag már meg
állapított költségek erejéig Lazonyban alperes Winkler Jenő 

1907 évi május hó 14-én 
délelőtt 10 óraja határidőül kitiizetik és ahhoz, a venni 
szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1 MM 1. évi LX. t.-cz. 107. és 
10**. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
igér-mek, sxilknég esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felilltöglalt tták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1 MM 1. évi LX. t.-cz. 120. § a 'rtelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1907. április hó 29. napján.

Szondy István, 
kir. bir. kiküldött



Jlki eddig eredménytelenül játszott az osztálysorsjátékon
JELENKOR IfíJOBMtWfEMSNmai

Jlki
Jlki
Jlki

még egyáltalán nem kísérelte meg abban szerencséjét 

tényleg főnyereményhez akar jutni..............................

pontos és előzékeny kiszolgálásban akar részesülni, 
az forduljon a legnagyobb szerencsegyüjtödéhez . .

S GAEDICKE bankházához. “
Az I. osztály húzása már május hó 23-ár> és 25-én.

Ezen húzásokhoz ajánlunk:
Egész Fél Negyed Nyolczad sorsjegyet

6. 3. 1.50 koronáért.
A pénz beküldésihez szükséges postai befizetési lapok ingye 1 s bérnientve.

GAEDIGKE bankház
Budapest, IV. Kossuth Lajos-utca 11.

PALA

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK

AT5CHEK LAJOS
BUDAPEST. andrássy-út33.

Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály.
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ji stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk. n
rí A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk J1lf 
nJ kiváló tisztelettel rd 

j]Lf 
pJ HASCHEK es ROZSA. ij
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MEGHÍVÁS.

A „Málcza és Vidéki Takarék és Hitelegylet mint Szövetkezet*

t. c. tagjai az 1907. évi május hó 21-én dél
előtt 11 órakor Málczán az ev. ref. népiskola 

tantermében tartandó

Rendkívüli Közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg. hogy az alap
szabályok 35. §. alapján minél nagyobb szám
ban megjelenni szíveskedjenek, mivel ha a köz
gyűlés nem lesz határozatképes. 14 nap után 
újból közgyűlés fog tartatni, melyen az ott je
lenlevők minden további tekintet nélkül vég

érvényesen fognak határozni.

A közgyűlés tárgyai:
1. Felügyelő-bizottsági elnök lemondása folytán, felügyelő

bizottsági elnök megválasztása.
2. Felügyelő-bizottsági tagnak felügyelő-bizottsági elnökké 

történt megválasztása esetén egy felügyelő-bizottsági tagnak meg
választása.

3. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal 
írásban az igazgatóságnak beadandók.

Kelt Málczán, 1907. május hó 5-én.

Az igazgatóság.

1

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi£ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.

A gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módon tett értesité: éré. vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendelmény átvé
tele végett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

i

hikoporsők 1 frttól kezűre feljebb, érezkoporsókat gyermekeknek 7 fettől feljebb, naggnak 
=1 egg öl nagyságban feltől egész ,'>OO fetig. -----

Az „Első Nagyntiliályi Temetkezési Vállalat** elvállal kápolnák, lennek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb

■ i elük linétiy iiél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. **

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.

Nyom. Lande&in.tu B k<>n^vuyomdújában.


