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Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

ME3-TELErr XxT I XT ZZ) E XT CSTTTÖETÖKÖ XT.

SZERKESZTŐSÉG:
Hov. a lap szellemi részét illető mindon 

közlemény intézendő :
Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

FI.ÖE1ZETF.S1 DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

'• fii.ElO

Kéziratok nem adatnak visy.a.
B.Tinuut«»tl<jii lévaiak nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Unva az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak killdendAk : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A külföld rólunk.
Nem lehet közömbös ránk nézve, 

hogy milyen véleménynyel van rólunk a 
külföld. Idehaza azt hiresztelik ugyan, hogy 
odakinn azt tartják rólunk, hogy mi va
gyunk a jó öreg lovagias magyar nemzet, 
de ha igy is lenne, vajmi keveset érne ez 
nekünk manapság, amikor a nemzetek jó 
hírneve gazdagságuktól és szociális intéz
ményeiktől függ.

Éppenséggel nem mondhatjuk, hogy 
ebben a tekintetben jó hírnévnek örvende
nénk a külföldön. A nagy német, francia 
és angol lapokat legtöbbnyire Becsből in
formálják a magyar viszonyokról és hogy 
ezek a híradások legtöbbször tendenciózu
san elferdített rosszakaratú közlemények, 
azt tudja minden magyar újságolvasó. Saj
nos azonban, a külföldi olvasó ezt nem 
tudja és miután az ellenkezőjét nem olvassa, 
kénytelen kelletlen elhiszi a rágalmakat. 
1 la meg is jelenik hébe-hóba rólunk egy 
az igazságnak megfelelő közlemény, ezt 
nyomban még annak a lapnak a hasábjain 
megcáfolják a mi ellenségeink. Így történt 
ez legutóbb azzal a könyvvel, amelvet az 
Eighty Club magyarországi látogatásáról 
adtak ki Londonban. Ebben a könyvben 
jó akaratú tárgyilagosággal tárgyalják a 
magyar viszonyokat. Súlyosan ellentmond

T A R C Z A.
A fekete kutya.

A társaság nagyon vidám volt. Ilardy, a 
hatalmas termetű, vad képű orvos vigyorogva 
mutatta a nagy sárga szemfogait, amelyek kái- 
lönös, kusza vonásu, arcának valami ragadozó 
szerű kifejezést adlak.

— Szent Eszkulápra mondom, nincs iga
zatok ! — jelentette Ilardy széles mosolvlyal.

l.avoczki lovag, a cseh bérlő, aki valami
kor katonatiszt volt, idegesen kapott a bal 
oldalához, mintha a kardjára akarna ütni, 
ami — nincs.

— Ne, ne Franci, igv ne beszélj ! Tudod, 
hogy én kényes ember vagyok. Nem szeretem, 
ha meghazudtolnak ! A tiszti kardbojt, amelvet 
viseltem . . .

A derék cseh lovag nem folytathatta, mert 
szavai elvesztek a társaság hangos kacagásá
ban.

— Hagyd el, ismerjük már a folytatást 1
A sárgafogu Hardv pedig nyomatékosan 

ismételte meg .
— Nincs igazatok !
— De miért ? — vetette föl a kérdést hir

telen a komoly Pető tanár. — Bizonyíts! hall
juk az érveidet.

—■ Minden érvein csak egy : nem értitek 
ti ezt a dolgot. Laikusok vagytok hozzá. 

azonban az e könyvről Írott kritika, amely 
nyomban a könyv megjelenése után egy 
előkelő angol napilapban jelent meg. El 
van mondva abban a kritikai cikkben az, 
hogy Magyarország Európa legelmaradot
tabb államainak egyike, melyben a nem
zetiségek borzasztóan el vannak nyomva 
és a munkásság jólétével senki nem tö
rődik.

Ez a cikk alaposan devalválta a ró
lunk megjelent jó könyv értékét. Csak 
sajnálhatjuk ezt azután a nagy ünneplés 
és még nagyobb költség után, amelyet az 
Eighty Club magyarországi látogatása al
kalmával áldoztunk. Kárba veszett ez a 
sok áldozat, nemcsak azért, mert a külföldi 
közvéleményt nem tudtuk helyesen fölvilá
gosítani, hanem azért is, mert a látogatá
sok tulajdonképpeni célját sem értük el. 
Ez a cél abban állott, hogy megteremt
sük a nexust Magyarország és a vállalkozó 
angol tőke között, hogy az itt hozzájárul
jon gyáriparunk fellendítéséhez. Eridig nem 
tudunk semmit sem arról, hogy az angol 
tőke valamit csinálni akarna Magyarorszá
gon. Csak sajnálkozhatunk a fölött, hogy 
az illetékes körök nem tudnak találni kellő 
módot arra, hogy a külföldet helyesen fel
világosítsák a magyar viszonyokról. Pedig 
ez éppenséggel nem nehéz dolog, a Bal
kán államokban sokkal cifrább viszonyok

Ekkor mély gordonka hangján megszólalt 
az ügyvéd, I.áris doktor, az országos hirü kri- 
minálista :

— Már pedig én nem hiszek az elmé
letedben, kedves Hardv barátom. Egészséges, 
ép eszű, ép lelkit embert meg nem ronthat 
semmiféle képzelődés. A természetben nincse
nek rejtélyek, mindennek van oka-foka s csak 
vén asszonyok hisznek a titokzatos hatalmak
ban. Csak ideggyönge ember lehet az, akinek 
életrendjében, gondolkodásában valami válto
zást tud előidézni a képzelődés. Egészséges 
embernek nincsenek agyrémei.

— Bravó, bravó ! — tapsolt lelkesen a 
I.áris beszédére l.avocki, a cseh lovag.

Pető tanár is helyeslőleg bólintgatta a 
fejét, ami a sárgafogu Hardvt dühbe hozta.

— Ostobák vagytok! — harsogta harago
san és minden szó recsegve süvített ki ritka 
sárgafogai között. — Ostobák vagytok. Sohse 
foglalkoztatok ezzel a kérdéssel és mégis vé
leményt nyilvánittok. Én orvostudományi kí
sérleteket tettem és mondhatom, hogy nincs 
kutyább dolog a képzelődésnél. Láttatok beteg 
tvukot ? Amikor leereszti a szárnyait és a 
szemhéjai ráborulnak a szemére. Á képzelő
dés hatása alatt ilyen beteg tvuk lesz az 
oroszlán is.

l.avocki, a cseh lovag fölemelte a liosz- 
szu, sovány kezét és gondolkodva ütötte föl a 
mutató ujját. 

vannak, mint nálunk, az európai sajtó 
mégis óvakodik a hazug, túlzott hitek 
közlésétől, de óvakodnak maguk az illető 
levelezők is. Szerbiában például napiren
den van az, hogy az olyan laptudósitók, 
akik Szerbiáról hazug és túlzott hiteket 
kürtőinek világgá, egyszerűen kitoloncolják 
az országból. Éppen egy magyarországi 
újságíróval, aki egy nagy német lapnak 
belgrádi levelezője volt, esett meg, hogy 
szerb katonatisztek félholtra verték, amiért 
a szerb hadseregről lekicsinylő tudósítást 
közölt a német lapban. Nálunk hemzseg
nek a külföldi tudósítók, akik nyakra-főre 
gyártják az ellenünk irányuló, hazánknak 
ártani akaró közleményeket, melyek aztán 
az európai közvéleményt megtévesztik ha
zánkat illetőleg. Szabadon járnak-kelnek és 
gazdagodnak nálunk az ilyen urak, akiket 
a kis Szerbiából már régesrégett kipofoz
tak volna.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik niég hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

— Na, na! Mónii valamit ez a Hardv.
A derék Lavockinál mindig annak volt 

igaza, aki utoljára beszélt.
Ilardy doktor most már lelkesebben 

folytatta :
— Szent Eszkulápra mondom, link, hogy 

nem tréfa dolog ez. Eseteim voltak . . .
— Halljuk, halljuk! — lelkesedett most 

irár l.avocki.
A sárgafogu doktor ravaszul mosolygott.
— Hogy mindjárt a legközvetlenebb pél

dával kezdjem — mondotta — itt van a La- 
vocki. O katonatiszt volt s olyan nagv a kép
zelődés ereje nála, hogy időnként ráüt az ol
dalára. Azt hiszi, ott lóg még a kardja.

— Na, na I Verflucbter Kéri! — dühön
gött a cseh lovag — csak semmi tréfa.

— Hát jó. Elmondok egy komoly esetet. 
Van nekem egy barátom. Itt lakik a közelben, 
a pusztáján. A nevét tán hallottátok már. 
Bándviiak hívják. Három év előtt költözött 
ioe, de nem mutogatja magát az embereknek. 
Iskolapajtások voltunk, onnan ismerjük egy
mást. Jóidéig nem hallottam róla, egyszer csak 
v.Járni veszett kriminális ügv kapcsán az új
ságokban olvastam egy különös dologról. 
Agyonlőtte a feleségéi.

— Igen, igen, emlékszem az esetre — sza
kította félbe a sárgafogu orvos elbeszélését 
I iris doktor, az országos hirü kriininalista. —

Sirofíit
Emeli az étvágyát és a testsúlyt, megszüfl- 
teti ■ köhögést, váladékot, éjféli lázadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár és orvos ái’al naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor 
„Koöhe** rrtdrU mnnittgnbíH. v

F. HoíTmanu-ka Rorlie A. <o. Haséi (Svájc)
b.n —

' „Roehe*
Kipb.its orvMí rendcliht a ,y.'<y.reiU-<F»

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
Kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter 

a nagymihályi ni. kit. posta- és távírda-hivatal fő
nökévé Gráf József budapesti főtisztet nevezte ki.

Hlvatalvlzsgálat. A kassai in. kir. posta 
és távirda igazgatóság e hét folyamán két napig 
tanéi rovancsolást eszközölt a helybeli postahixa- 
talnál. Fazekas Béla postatitkar volt a rovancso- 
lassal megbízta, aki az igazgatósághoz intézett fel
ierjesztésében azt jelentette, hogy mindent a legna
gyobb rendben talált.

Egyházmegye! hir. A kassai püspök 
Szkurkay l.énárd alespetes sztárai rom. kath. plé
bánost a nagymihályi kerület espereséve nevezte ki.

l'j orvos. Dr. Guttman l.ipót a sátoralja
újhelyi „Erzsebet-kórház" volt alorvosa május ho 
1-én városunkban telepedett meg. I.akasa a Kos
suth Lajos-utcán az Eichenbaum és Cioldstein fék
házban van.

Dénesujfalu jubileuma. Mikent előző sza
munkban is említettük. Dénesujfalu község áttele- 
pülésének 10 éves évfordulóját e héi 7-én fogja meg
ünnepelni. Az ünnepélyen Sulyovszky István, gróf 
Andrássy Dénes uradalmainak kormányzója is részt 
fog venni.

Meghívás. A f. hó 12., 19. és 26. nap
jain (vasárnapokon! mindenkor délután 4 órakor 
tartandó vallásos tárgyit értekezésekre a róni. kath. 
templomba tisztelettel meghívja a magyar közön
ségét Oppitz Sándor rom. kath. plébános. Tárgy : 
az égvén, a család, a társadalom vallásosságának 
szükségé.

— Színészet. í gy értesülünk, hogy Af/Tsrv 
színigazgató társulatával május hó vége fele Xagy- 
mihályba érkezik és a Barnai-szálló kerthelyiségé
ben építendő arénában fogja előadásait megkezdeni.

A városi mérleg. A városi képviselőtes
tület annak idején úgy határozott, hogy a Hercz 
József által felállítani szándékolt városi mérleg a 
Kossuth Lajos-utcán a Z/Ő/l^-féle ház előtt lesz. 
Miután ez a hely azonban e célra nem alkalmas, 
az elöljáróság akként intézkedett, hogy a mérleg 
ugyancsak a Kossuth Lajos-utcán a Fríedman Már- 
ton-íéle ház előtt fog felállittatni.

A vetített képekkel kapcsolatos népszerű 
felolvasások első ciklusa véget ért. Ezen alkalom
mal a nagymihályi ifjúsági egyesület megemlékezni 
óhajt pártolóiról, a közönségről, első sorban pedig 
ügyének lelkes és önzetlen előmozdítóiról, kiknek 
tudása és sok oldalú fáradozása az óriási erkölcsi 
sikeren kívül az egyesület pénztárat is aránylag igen 
szépen gyarapította. Mint már oly gyakran, úgy 
most is meg kell emlékeznünk az ifjúsági egyesü
let lelkes megalapítójáról, Aíathiász József igazga- 

I tóról, ki a szivéhez nőtt egyesületet már mint igaz- 
, gatója is lépten-nyomon istápolja és gondosan őrzi.

Mathiász sikere élénken tükröződik \issza a nagy
mihályi ifjúsági egyesület és tagjainak komoly, tisz
teletreméltó. hazafias magatartásán. Főtiszt. Oppitz 
Sándor rk. plébános volt főrendezője az előadások
nak. A technikai neht zségekről, melyekkel az elő- 

| adásokat megelőzőleg küzdenie kellett úgy a gép 
pontos működését és a képek elrendezését, nem-

■ különben a felolvasott szöveg szükséges módosítá
sait illetőleg, fogalma sincs a közönségnek, mely 
Oppitz szereplését csupán felolvasói minőségében 
ismerte az előadásokol Hogy a közszeretetben álló

: főur súlyos betegség uiún még mindig gyöngélkedő 
állapotban végezte e : vitéz feladatát, sokszorosan 
fokozza a hálát, inelyiyel úgy a közönség, mintáz 
ifjúsági egyesület adó k neki. Dr. Eperjesy Lajos 
ügy véd az idényjegyek eladását volt szives magára 
vállalni. Ha tekintetbe \esszük, hogy szép célt szol
gáló önzetlen fáradozása hozta meg a bevétel orosz
lánrészét. önmagát di-séri ónként vállalt és sok \ e- 
sződséggel járó munkájának nemes volta. Szí
vesen teszek tehát eleget az ifjúsági egyesület meg
bízásának s örömmel tolmácsolom derék ifjaink há
lás köszönetét úgy a közvetlenül fáradozóknak. mint 
a t. közönségnek, mely áldozatkészségével lehetővé 
tette azt. hogy a belépti dijakból befolyt 528 kor. 
20 fillérből leütve az előadásokkal járó kiadásokra 
221 K 07 f.-t, az ifjúsági egyesület tiszta jövedelem
ként 307 K 13 f.-t csatolhat tőkéjéhez. (G.)

Eljegyzés. G Illek Emil helybeli lakos el
jegyezte Guttman Czeczilia kisasszonyt. Guttman 
Jakab helybeli kereskedő leányát.

Simcsik Nándor abarat körjegyző eljegyezte 
Kolonay Jolán kisasszonyt, Kolonay Tamás bá
nóéi körjegyző és neje szül. Alanko-vics Borbála 

í leányát.
Házasság. Dr. Lenorovits Mihály nagy

mihályi ügy véd májir hó 14-én esküszik őreik hű
séget Dr. Griinwald Adolf bocsári orvos leány ának 
Tussy kisasszony nak.

Vasúti menetrend. Május hó 1-ével a m. 
kir. államvasutak menetrendjében több helyen lé-

I üveges változás következett be. Nagvmihály állo- 
' másán a változás abban áll, hogy a reggeli és Uj- 

helyböl jövő vonat 9 óra 20 perckor, éjjel pedig a 
Bpestről jövő gyovsvonat 9 óra 29 perckor érkezik.

A polgári iskola nyilvánossági joga. A 
vallás es közoktatásiig)i miniszter 96626 906. sz. 
rendeletével tudvalevőleg megengedte, hogy Csallak 

j llár oki. polgári iskolai tanító Nagymihályon egy 
, magy ar tannyelvű polgári fiúiskolát állítson fel. Az 

engedély t azonban k itételhez kötötte, melyek több
nyire a magyarság szempontjainak érvényesülését 
célozzak. A nyilvánossági jog megadását pedig 

hangsúlyozta a miniszter rendeletében csak ak
kor fogja megadni, ha a kir. tanfelügyelő jelenté
séből meggyőződik majd arról, hogy az iskolafen- 
tartó a rendeletben jelzett követelményeknek min
denben eleget tett s az iskola működésében és ta
nítási eredményében semmi kifogásolni való nem 
merül fel. A közigazgatási bizottság f. évi február 
hó 11-én megtartott ülésében foglalkozott ez ügy
gyei s Beregszászy István kir. tanfelügyelő kedvező 
jelentése alapján elhatározta, hogy Csollák Húrnak 
a nyilvánossági jog megadása iránti kérvényét pár
tolókig terjeszti fel a miniszterhez. Közbejött azon
ban vármegyénk főispánjának megbetegedése, mi
nek folytán az ügy felterjesztése halasztást szenve
dett s csak Walkovszky Béla városi biró személyes 
interv entioja folytán terjesztettek fel az iratok az 
elmúlt napokban a miniszterhez, a miről Dókus 
Gyula vármegy énk alispánja lev élileg értesítette Wal
kovszky birót. így remélhető, hogy a nyilvánossági 
jog megadása csakhamar perfectté válik.

Állat az emberben. Miként az újhelyi la
pokban olvassuk. Várady Pál deregnyői ref. tanító 
egy 11 éves leány növendékén erkölcstelen rnerény - 
letet követett el. A gyermek szülei az esetet úgy a 
büntető bíróságnál. mint az illetékes egy házi ható
ságnál feljelentették.

Meghívó. Az ország minden részében moz
galom indult meg, hogy a nagy fejedelem Rákóczi 
emlékéhez méltó szobor állíttassák a kuruc Kassa 
városában s vármegyénk központjában, Sátoralja
újhelyben. Ezen nagy, nemes mozgalmat oly mó
don óhajtjuk előmozdítani, hogy folyó évi május 
hó 9-én (áldozó csütörtökön) este 8 órakor az 
„Aranybika“-szálló nagytermében Rákóczi-estélyt 
tartunk, melyen a nagy fejedelem birodalmának rész
leteit 120 vetített képben mutatjuk be, mely nagys. 
Siegmeth Károly úr szívességéből áll rendelkezé
sünkre. A kísérő szöveg is az ö müve. Ezen es
télyre a nagyközönséget ezennel meghívjuk. Belépti 
dij: ülőhely 1 kor., állóhely 50 fillér. Felülfizeté- 
seket tekintettel a jótékony célra köszönettel foga
dunk és hirlapilag nyugtázunk. A tiszta jövedelem 
felerészben a kassai, felerészben a sátoraljaújhelyi 
szobor javára lesz beküldve. Jegyek előre válthatók 
Landesman B. könyvkereskedésében és az előadás 
estéjén a pénztárnál. Nagymihály, 1907. május 1. 
Bajusz Andor. Dr. Eperjesy Lajos, Oppitz Sándor.

A nagykaposi takarékpénztár r. t. elnö
kévé Bernáth Zoltán vajáni földbirtokost, vezérigaz
gatóvá Soltész Imrét, jogtanácsossá Dr. Skultéty 
Viktor ügyvédet választották meg.

Értesítés. Az országgyűlési képviselő vá
lasztók 1908. ér re egybeállitott névjegyzéke a köz
ségházánál 1907. évi május 5-től május 25-ig köz
szemlére van kitéve, annak kiigazítására vonatkozó 

Az asszony megcsalta Bándyt. A Bándv öcs- 
csével. Az esküdtszék a gyilkos férjet fölmen
tette. Igen, igen. Ebben az egész ügyben en
gem az öcscse érdekelt legjobban. Az egv 
komplikált lelkit, gonosz ember lehet.

— Szóval — vette föl elbeszélésének fo- | 
nalát Ilardv doktor — ez a Bándv rendkívül 
szerencsétlen ember. Fél esztendő előtt egy
szer csak sürgősen hívtak engem a pusztájára. 
Éjnek idején. Kocsira ültem és kimenteni 
hozzá. Már messziről lövések durranása hang- . 
zott felém a kastélya felől. A darabont, aki I 
értem jött, igy szólott a kocsisomhoz :

— Hajtson a kastély háta mögé, mert 
külömben épen szembe kerülünk a bajjal. Még 
minket is lelő a nagyságos ur . . .

Végre bejutottam a kastélyba. Bándy az 
ebédlőjében volt és az ablakon keresztül lö- 1 
völdözgetett ki az éjszakába.

— Mit csinálsz ? — kérdeztem tőle a , 
hála mögé kerülve és szeliden a vállára téve 
a kezemet.

Hámnézett, valami rémületcsen eszelős, 
félénk tekintet volt az, azután kimutatott a 
sötét pusztára :

— Nem látod ? A fekete kutya . . .
Nem értettem a dolgot. A fegyvert ki

vettem a kezéből, az ablakokat becsuktam, 
aztán óvatosan, hogy fel ne izgassam, kérdőre

fogtam. Az ottlétem megnyugtatta és okos- 
san, józanul beszélt. I

Elmondta, h< v azon emlékezetes sors
csapás óta, amikor a feleségét elvesztette s az | 
esküdtszék a gyilk isság alól fölmentette, itt 
él a pusztán Dolgozik és felejteni próbál. A 
harmadik héten, h gy ide költözött, egy este I 
a földekről tért haza fegyverével a vállán, 
amikor az árokból hirtelen eléje ugrott egy I 
hatalmas fekete kutya. Semmi különös nem 
volt abban s ő nyugodtan tovább ment. De a 
kutya nyomon követte. Már elérte a kastélyt 
s a hatalmas állt oda is követni akarta. 
Bosszantotta a dolog és a fegyvere agyával 
feléje sújtott. Nem talált és a kutya eltűnt. De 
egyúttal valami különös, emberi hangnak tet
sző, gúnyos kacagást hallott. Azóta ha leszáll 
az est, mindig megjelenik előtte a fekete kutya. 
Ha a tarlón jár, vagy a buzavetések között, 
hirtelen szétnyílik a vetés és fekete, lomha ' 
testével előbukkan az a csúnya, utálatos állat. 
Es otromba testét maga után vonszolva, elkí
séri hazáig. Már félni kezdett tőle. Az az állat 
olybá tűnt föl neki, minha valami gonosz szel
lem volna. Talán a megölt felesége küldte 
hozzá, hogy sírig kínozza. Egyszer rálőtt a 
kutyára. Látta felbilleni és akkor, azt hitte, hogy 
végleg megszabadul tőle. Másnap már újra 
megjelent. Attól fogva bezárkózott a kastélyba 
De hiába volt ez is. A fekete kutya azontúl 
minden éjjel megjeleni a kastély előtt és vo

nítani kezdett. Es ez éjszakáról-éjszakára is
métlődik. Ma is itt vonított az ablakai .előtt, 
azért lövöldözött ki, mint egy eszeveszett.

Eddig ért elbeszélésében ez a szerencsét
len Bándy. Ebben a pillanatban a pusztáról 
egy éles, hosszú, siró vonítás hangzott be a 
szobába. Én is izgatottan ugrottam fel. De mi
kor láttam az én megingott lelkű emberem 
eltorzult arcát, erőt véve magamon mondtam :

— l'gyan, mi különös van ebben Vala
mi csatangoló juhászkutya lehet.

Es azután csillapító szereket rendeltem 
neki. Azóta nem találkoztam vele. Ennek már 
egy fél éve. Talán kigyógyult képzelődéséből 
az a szerencsétlen ember, mert azóta nem 
adott Iliit magáról. Én azt hiszem, a gyilkos
ság, a feleségének megölése zaklatta fel any
ucira a lélckállapotát s innen ered ez a kü
lönös képzelődés, amibe bele is őrülhetett 
volna.

Ilardv doktor elhallgatott, Lavocki lovag 
idegesen iitögette az oldalát, ahonnan hiány
zott a kard.

Es ebben a percben kinyílt a Ilardv dok
tor szobájának ajtaja. Egv dúlt arcú, tébolyo
don tekintetű ember rontott be, akinek lát
tára a társaság tagjai ijedten ugráltak fel.

Bándv ' — kiáltott fel a sárgafogu or- 
| vos meglepődve.

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



kérvények május 5-től 15-ig adhat..k In-, az ezekre 
vonatkozó észrevételek pedig május hó Iti-tól 25-ig 
fogadtatnak el.

Országos vásár. A sárosunkban április 
hé. 29-én megtartott országos vásár kedvezőtlenül 
ütött ki. A rossz időjárás és az állandóan esős idő 
következtében igen kevesen jöttek a városba, bar 
e vásár a leglátogatottabbak egyike szokott lenni.

Uj szépirodalmi lap. Farkas Andor dr. 
szerkesztésével május hó 15-én „Fehér lapok" cin. 
alatt szépirodalmi lap indul meg Sátoraljaújhelyben, 
mely „egészséges vidéki közszellemet és a közmű
velődésnek ideálisabb előmozdítását" tiizte ki célul.

Vadászati jog bérbeadása. A havaji kör
jegyzőségben Mákos, Kisfává, Alsó- és Felsöladács 
községekhez tartozó vadászati jog május hó 11-én, 
a radi körjegyzőséghez tartozó községek vadászati 
joga május 24. és 28-án fog az illetékes körjegy
zői irodában nyilvános árverés utján bérbeadatni.

Pályázat. Az alsóbereczkii körjegyzőség
ben nyugdíjazás folytán megüresedett és 1(100 kor. 
fizetéssel, valamint a szokásos mellékjárulékokkal 
javadalmazott körjegyzői állasra a pályázati kérvé
nyek a sátoraljaújhelyi járás főszolgabírójához má
jus hó 27-ig adandók he.

A cselédtartó közönség figyelmébe. A 
napról-napra gyakoriabbá váló gazda és cseléd kö
zötti peres kérdések elbirálhatása tekintetéből kö- 
teleztetnek a cselédtartó gazdák, hogy : I. azon kö
rülmény, hogy miliő feltételek mellett, t. i. évi vagy 
havi béres minőségben fogadtatik fel a cseléd, a 
szolgálati cselédkönyvben mindenkor az elszegödés 
alkalmával bejegyzendő; 2. a cselédnek a szolgá
latba lépése és a szolgálatból lett elbocsátás napja 
a cselédköny vben feltüntetendő, a törvényes jog
következmények terhe alatt kötelesek a gazdák a 
cselédkönyveket a községi elöljáróságnál úgy a cse
léd szolgálatba léptekor, mint annak a szolgálatból 
lett elbocsátásakor nyilvántartásba vétel végett be
mutatni ; 3. a cseléd félfogadását megelőzőleg a 
beszegodö gazda köteles a volt gazda Írásbeli el
bocsátó levelét bekövetelni, mert ennek elmulasz
tása szolgáltat legtöbb okot a peres kérdésekre ; 4. 
cselédet cselédkönyv nélkül beszegödtetni a legszi
gorúbban tiltatik. Ezen intézkedés ellen vétők a leg
érzékenyebb birságban fognak elmarasztaltatni.

Közs. elöljáróság.
A Rákóczi-estélyt bejelentő falragaszokra 

felhívjuk a t. közönség figyelmét. Személyes meg
győződésünk szerint a lovag Siegmeth Karoly úr 
szívességéből kölcsönzött 125 képet számláló soro
zat nagyon szép és tanulságos : felöleli mindazt, a 
mi a nagy fejedelem személyével és működésével 
csak valamely es kapcsolatban áll. Arcképek, okmá-

A szerencsétlen ember szája görcsösen 
mozgott HCrögve, nyöszörögve dadogta :

— Awfcete kutya . . .
Es eBróf egy nagy fekete lomha állat 

ugrott be ajtón. A társaságban megfagyott 
a vér. Az ijedtség, a rémület első pillanatában 
l.áris dokloi*jjmiiinálisla fölragadott ege szé
ket és rásujtoWtó állat fejére. A fekete kutya 
összeesett. Az ütés elkábitotta és fájdalmasmi 
vonítani, üvölteni kezdett.

Egy pillanat alatt történt ez. Bándv, a 
szerencsétlen ember lecsapolt a kutyára. Meg
ragadta a torkán, szoritotta, tépte s miközben 
ajka szélén habot vert az őrületes indulat, 
hörgőit, kiáltozott és átkozódolt. Itémiiletes 
volt nézni ezt a viaskodó*!. A kntva kétségbe
esetten vergődött, csapkodta magát a padlóhoz 
s végre lomhán elnyúlt. Megdöglött. Bándv 
megüvegesedett szemmel, a száját tátogatva, 
haloltfehéren nézte, aztán valami mély, belső 
tompa hangon kacagni kezdett. Megőrült.

Bándvt az őrültek házába szállították. A 
lekete kutya dolgában l.áris doktor, az orszá
gos hirfl kriminálist:! kért vizsgálatot, amely
nek során különös eredményekre jutottak. A 
fekete kutya pokoli eszméjét a Bándv gonosz
lelkű öcscse találta ki, aki ismerte a bátya 
exalláll lelkűidét s a két év folyamán, amelv 
alatt Bándv a pusztán lakott, négy fekete kutya 
is szerepelt, mint a Bándv rossz szelleme.

Pakots József. | 

nyok. városok, a régi Rákóczi-féle birtokokon el
helyezett várromok, s a most már nevezetes fürdők 
képei lesznek bemutatva. Tekintettel a nagy célra, 
melyet e felolvasással a rendezőség maga ele tű
zött. kívánatos, hogy a látogatás tömeges legyen.

Búcsúszó. A közokt. miniszter Komorjára 
nevezett ki. Sajnálattal itt kell hagynom Xagymi- 
hályt. Jobarátaimnak s ismerőseimnek ezúton mon
dok búcsút. o/„5- Károly.

Kétszer egymásután! Olvasóink figyel
met ismetelten felhívtuk arra, hogy sorsjegyeiket a 
l’örge Frigyes bankházában, Budapest. Kossuth La
jos-utca 4. sz. a. vásárolják. Hogy mennyire iga
zunk volt ezen ajánlásunkkal, azt a legjobban bi
zonyítják a most befejeződött húzások. Szamos oly 
főnyerenieny volt, melyet ezen valósággal szeren
csés bankház vevője ért el. Ismételten nvérték ott 
a legnagyobb nyereményeket. Így most legutóbb 
még egymásután kétszer is. A 18-ik sorsolás alkal
mával lett a 37.553. számú sorsjegyre MXJ.tMM) K 
kifizetve és a 19-ik sorsolásnál 1907. április 15-én 
már ismét a nálunk vásárolt 8881. sz. sorsjegy 
nyerte meg a 400.001) koronás főnyereményt. Oly 
szerencsés esemény ez. a inelv az ösztálv sorsjáték 
fennállása óta még nem fordult elő. A legjobban 
örvendtünk annak, hogy az egész óriási összeg (a 
39278. sz. sorsjegyre eső 100.000 koronás is) Ma
gyarországban maradt. Ezek után a legmelegebben 
ajánlhatjuk tisztelt olvasóinknak, hogy a mostani 
20-ik húzásra sorsjegy megrendeléseiket (egész 12 
kor., fél ti kor., negyed 3 kor., nyolcad 1'50 kor,) 
l)örge Frigy es bankházánál minél előbb eszközöl
jék. mert bizonyos, hogy az egézz viliig részt akar 
venni a szerencsében; igv hat a sorsjegyek a leg
rövidebb idő alatt eladatnak. Azok a megrendelők, 
kik lapunkra hivatkoznak, a legfigyelmesebb kiszol
gálásban részesülnek és mindazon elöntőkben, a 
mit egy elsőrendű bankház csak nyújtani képes.

Legelterjedtebb, legolvasottab, legked
veltebb. Szinte a köztudatba átment mar ez a ba
rom jelző a „Pesti lbrlap“-pal kapcsolatban. S ha 
úgy elterjedt s ha oly kedvelt e lap a magyar ol
vasóközönség köreiben : bizony ára oly erényeknek 
köszönheti, melyekkel más lapok kevésbbé dicse
kedhetnek. Valóban : mindig radikálisan szabadelvű 
volt; függetlenségét mindig megtudta őrizni a vál
takozó kormányokkal, pártokkal es politikai irány
zatokkal szemben ; mindig Ilii maradt a demokrá
cia eszméihez és erényeihez. Tartalomra nézve leg
bővebb és vannak rovatai, melyek népszerűségét 
rendkívüli módon fokozzák Hölgy-olvasói kedvez
ményes áron rendelhetik meg a ma legjobbnak el
ismert divatujságot: a Szabóné-Nogáll Janka szer
kesztésében megjelenő „I)ivat-Salon“-t. Mindezeken 
felül hirdetésekre is legalkalmasabb épen nagy el
terjedtségénél fogva. Ilyenformán a magunk részé
ről is csak ajánlhatjuk megrendelésre a Pesti I Űr
lapot, melynek előfizetési ára negyedévre 7 korona, 
a Divat-Salonnal együtt 9 korona, de megrendel
hető egy hóra is 2 kor. 40 fillér előfizetési áron, 
mely legcélszerűbben postai utalványon küldhető a 
Pesti Hírlap kiadóhivatalába. (V. \ áci-körut 78.t

Művészi kepes levelezo-lapok nagy valasztok- 
han kaphatok Landcsman B. könyvkeresketlesehen.

t öleié. «xork<oz.i. Dr. Kállai József. 
KíN'lóhivMinli iuiivH/.«to Laudai József.

Hirdetések.
ÉRTESÍTÉS.

Vau szerencsénk a n. é. hölgyközön
ség szives tudomására hozni, miszerint 
Kassán több évig folytatott 

női szabó műtermünket
Nagymihályba, a Kolozsváry-féle emeletes 
házba helyeztük át, a hol mindennemű 
loilettek jutányosán és a legújabb modellek 
szerint készíttetnek.

A n. é. hölgyközönség szives pártfo
gását kiváló tisztelettel kérik

Miiller Testvérek.

Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként 

a kővetkező arak mellett árusítom :
Aztali bor 36 kr.
Rácz ürmös 40 kr
Pecsenye bor 45 kr
Muskotály 60 i^,.
Asszu 1901 évi. . 5 frt — kr.

Widder Béla.

Különös figyelembe!
i rendkívül kedvelt alacsony számok 

"I számtól 300^ 
kizárólag a mi gyíijtódénkben 
kaphatók. Ugyancsak a születési 
éveket tartalmazó számok 
18Q1szál,11<)l190Q számig 

A fenti számok rendkívül nagy 
keresletnek örvendenek, ennél
fogva kérjük mielőbbi becses 
---------- megrendelését.-----------

Sogdány S.
Budapest, IV. Károly-körut 20. szám.

Telefon X8 16.

Az I. osztályú sorsjegyek árai: 
sorsjegy K 1.50 '...sorsjegy K 6.— 

‘l, ■■ K 3. ., K 12.
Postai szétküldés utánvéttel, vagy a pénz előzetes be

küldése utált.

Egy jó házból való fiú 

tanulóul 
esetleg fiatal segéd azonnal felvétetik 
HÁNDLER MIKSA úri- és női divatáru
üzletében X'agy miliálv bán.

10 koronát Inktiril meg mindenki, aki öltönyeil R E I C H A D O I. F fér«-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mertek után a legnagyobb választék h a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekben.

‘Bujább divata szabás. Megt endelésck a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



JRki eddig eredméngtelenül játszott az osztálgsorsjátékon 

még eggáltalán nem kísérelte meg abban szerencséjét

c
JELENKOR LESJOBRIETÍFEDÍSI RNIMR!

I

JUti téngleg föngereménghez akar jutni..............................

T) v • pontos és előzékeny kiszolgálásban akar részesülni, 4/VKl az forduljon a legnaggobb szerencseggüjtödéhez . . 

z GAEDICKE bankházához. ■
Hz I. osztály húzása már május hó 23-án és 25-én.

Ezen húzásokhoz ajánlunk:
Egész Fél Negyed Nyolczad sorsjegyet
_Í2.— 6. - 3. 1.50 koronáért.
A pénz beküldéséhez szükséges postai befizetési lapok ingyen s bérnientve.

GAEDIGKE bankház
Budapest, IV. Kossuth Lajos-utca 11.
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HASGHEK és RÓZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKÖ-RAKTAR
- ■ 1 KASSA, Pesti-út 9 a. ... -—

Fi<»k : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagymihálvban 

kőfaragó-üzletet 
= és sirkő-raktárt =
alapítottunk. — Raktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok. lépcsők. 
stl>. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA

VZZ JSa&s-PALA
w;

A
T

S »

N MAGYAR ORSZÁGI KÖZPONT:
FETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. andrássy-út33.

Elárusító ?- e ly :

Brügler Lajos Nagymihály

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vóoxl’liörűt 03.Budopest,

Által • legjutányosabb iralc mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,
gzalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 
tlsztifö-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek. 

tzénagyUjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricze- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden 

egyéb gazdasági gépek.

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

i A gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módon tett értesítésére, 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.

hikopoexől,' 1 fettől k'exdee feljebb, éeexkopoexők'ut íjueemekeknek 7 feltől feljebb, Hagi/nak 
ef/d öl n<i(liixáf/b<iii li~> feltől ei/éxx .>(/(/ fethj. ZZZZZ^ZZE=EZZZEEZ

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden átemeléshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

~ rendelmény nél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. -

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.1

: ======= Siirgiinvczítii: Terrxetlrezési "Vállalat ISTag-^mitiály. ■
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Nyom. Laiidesiiian B. könyvnyomdájában.


