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A hitelezők szezonja.
Újév beálltával a hitelezők szezonja kö

vetkezik. Nem kér belőle se a hitelező, se 
az adós, de szükség szerint bekövetkezik 
minden uj évben, úgy a hitelezők, mint az 
adósok szezonja.

A hitelező boszankodik először is azért, 
mert hiteleznie kell. Vannak vevők, a kik 
egész éven át hozómra rendelnek. Nem sze
reti őket a hitelező, mert a kereskedő csak 
akkor csinál jó üzleteket, ha pénzét forgat
hatja, kamatoztatja. De hiteleznie kell, mert 
készpénzen vásárolt vevőitől nagyon keve
set kap, ilyenek kevesen vannak s ha van
nak is, akkor nem tud konkurálni, vagy ép
penséggel nincsenek készpénzfizetői, a mi
kor tehát hiteleznie kell, mert különben be
csukhatná egészen a boltot.

Szükségképpen aztán beáll a hitelezők 
szezonja. Az adós rettenetes lelkiharcon megy 
keresztül ilyenkor. Mert vagy fizet, s ilyen 
esetben a legtöbbször uj adósságot csinál, 
vagy nem fizet, ilyenkor aztán perelnek, a 
mi újból nagy kiadás. Sehol ilyen kicsiny 
országban nincs annyi sommás-per, mint 
Magyarországon és alig van kultúráljam, a 
hol oly költséges volna a jogvédelem, ahol 
az árverési hirdetmények egész raja van ki
függesztve a bírósági hivatalok ajtóin.

E bajt a fentebbiekkel konstatáltuk. 
Most csak annak a kifejtése tartozik a lapra, 
hogy találjunk valamely speciális gyógyszert 
a hitelező—adós bajainak orvoslására.

TARCZA.
A szárnyaskerék árnyékából.

Irta : KEMÉNY JÓZSEF.

Vera kendőt borított a vállára és a var
rásával lámpagyujtáskor átment a szomszédba 
Takácsékhoz, akik a pályaudvar közelében, sok- 
lakóju bérkaszárnyában laktak. Fejlésben el
maradt, vézna gyermek volt a sorompóőr fiatal 
leánya. A nélkülözés, a korai gondok nyomait 
viselte. Apja a falatot vpnta el szájától — mint 
mondani szokás — hogy Verát taníttassa. El is 
végezte a leányok kereskedelmi tanfolyamát; 
többnyire azonban nem volt állása. Szegénynek 
szegény a szerencséje. Hát otthon segített any
jának a háztartás körül; ráfért a sok gyermek
kel megáldott, korán elöregedő asszonyra a se- 
gi ,ég. Egyetlen szórakozása volt a leánynak, 
ha ilyenkor munkájával átmehetett Takácsné- 
hoz, aki szívesen átengedte neki a varrógépét 
és jóltartotta szóval.

Nem valami mulatságos dolgokról beszél
gettek, hisz a szegény embert ritkán éri öröm. 
A baj meg árnyékként lépked a nyomábar ' éra 
beteg apját panaszolta: meddig bírja még a 
huszonnégy órás szolgálatot künn a sorompó 
mellett, szélben, fagyban?! A kocsirendezőné 
meg az urán sopánkodott, aki évek óta szalad
gál a vágányok közt forró nyáron, zivatarban, 
hóförgetegben egyaránt. Emlegeti is szegény 
feje eleget, mikor úgy reggelenkint fáradtan

Megvalljuk, hogy nekünk magunknak 
nincs valami megváltó ideánk, mert az adott 
körülmények között az volna az ideális ál
lapot, ha valaki financirozná a hitelezők költ
ségeit. kiadásait, ha tudnók előteremteni azt 
a sok pénzt, mely eltüntetné az emberek ar
cáról a sok felhőt.

No de hol van az a kincsesbánya, a 
mely a teremtés e nagy molochjának kíván
ságait ki tudná elégíteni ? Mesébe se illik 
ilyen idea, mert hazug volna minden be
tűje. A gondolkozás ereje azonban a pénz
nél is erősebb. Nagy baj az, hogy az em
berek keresetükön felül költekeznek, de ta
lán az is baj, hogy vannak olyan kereske
dők bőséges számban is, akik könnyelműen 
hiteleznek, ugrasztják a vevőket, rábeszélik 
a közönséget, csakhogy üzletet köthessenek. 
Főleg piszkos konkurenciával dolgozó ke
reskedők házalják be az emberek házát, hogy 
csak vegyenek, nem törődve hitelképesség
gel vagy szavahihetőséggel, ők csak árul
nak. Ezzel tönkreteszik a tisztességes keres
kedők hírnevét, de egyben a fizetni szerető, 
fizetni tudó közönség hitelképességét is.

Az orvoslás tehát e<en a téren kere
sendő. Ez a gyógyszer biztosan ható, min
denki előtt világos. Az, hogy a kereskedő 
megvárhassa adott portékájáért a pénzét, az 
jog, az, hogy az adós fizessen, kötelesség ; 
de viszont, hogv a vevőközönség meg le
gyen kiméivé a könnyelmű hitelezéstől, szin
tén jog, az pedig, hogy a kereskedő tisz
telje a vevőközönség pénztárcáját és jöve

esik ágynak, hogy öregséget kezd érezni csont
jaiban. Másnap aztán megint csak nekiindul a 
szolgálatnak Csak ezen a zimankós télen vol
nánk már túl ! A vonatok rendetlenül közle
kednek, a vágányok megtelnek nem továbbít
ható kocsikkal. Napról-napra bajosabb a ren
dezés. A főnök ur lármázik a hivatalnok úrral, 
a hivatalnok ur lehordja a kocsimesteri, a ko
csimester ur leszidja a kocsitolókat. — Hát ne 
átkozza meg a szegény ember azt a percet, a 
mikor a síneket meglátta?

— Aztán tudja, Vera lelkem — sóhajto
zott tovább Takácsné — Gáspár sora sem in
dul jobban.

A leány fölpillantott varrásáról. Színtelen 
arcán árnyék suhant át.

— Ma kaptam vissza a tizedik kérvényét. 
Másfél esztendeje dolgozik ingyen. Pedig, hogy
biztatta az igazgató ur, mikor az érettségi után 
a nagyprépost őnagysága kártyájával alkalma
zást kért. Hogy azt mondja: >Csak maradjon 
itt öcsém. Biztos a jövője. Majd meghirdetem 
a pályázatot, kinevezem díjtalan gyakornokká. 
Néhány hónap se telik bele, ha levizsgázott, 
megkapja valahol a díjas állást.*

A város végén felsüvöltött a gyári kürt.
— Jaj, hat óra már! Szegény fiam mind

járt itt lesz és még hideg a vacsorája. Maradt 
déiben egy kis főzelék.

Azzal sietett is ki Takácsné a konyhába. 
Vera egyedül maradt. Vékony ujjai, melyekre 
a nehéz házimunka szürke barázdákat mélyí
tett, szaporán forgatták a tüt. Amikor alkalma- 

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

delmi forrását, szintén kötelesség. Termé
szetesen nem azt mondjuk ezzel, hogy a 
jó kereskedő jó áruit ne ajánlhassa tisztes
séges fizetségért, olcsó pénzért. A külföldi 
kereskedelem is csak úgy lett híressé oda
haza is, nálunk is, mert széleskörben hir
dették az áruk jóságát.

Mi csak azt célozzuk, hogy a köny- 
nyelmü hitelezésnek és a könnyelmű vásár
lásnak a kellemetlen szezonja mind elma
radhat, ha vásárló és árusitó egymás érde
keit tiszteletben tartja.

Fontos kereskedelmi érdek ez minden
képpen, mert a könnyelmű hitelezés termeli 
a csődöket, a könnyelmű adósságcsinálás 
kevesbíti a nemzeti vagyont és dúlja fel a 
családok békéjét. S habár gyógyíthatatlan
nak látszott is ez a baj, a társadalmi felfo
gás összetartó elhatározása ezen a téren is 
jelentős eredményeket érhet el és nem fog 
kínálkozni a kellemetlen téma sok rossz éle 
faragására és ami a fő, a nBudapesti Köz- 
löny« legszomorubb rovata, az aárverési 
hirdetmények« nem fognak nevelni árverési 
hiénákat, akik eleddig is annyi ember leje 
alól húzták ki a párnát. x.

Január hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 
Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük deczember hő végével lejárt, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

■. b ■!>) számadásaiiucoail mi is ren 
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplén“ kiadóhivatala.

zásban volt, meg tudott egv-két koronát taka
rítani. Egy kis vászonra >kelengvére« valót. 
Most is Gáspárra gondolt, akivel együtt jártak 
be annak idején vonaton az iskolába, mikor 
még künn laktak a rendezőben. Együtt ebédel
tek délben száraz kenyeret, ha az iskolaszolga 
jókedvében volt, egy tanteremben, máskor meg 
a sétatér egy árnyékos padján. Most már fel
nőttek : a városban laknak. Újra közös a sor
suk, küzdelem a balvégzettel, melynek mindig 
megvan egy szalmaszála, cgv göröngye, mit ut- 
jokba tehet. Verának nincs alkalmazása, Gás
párt az állam dolgoztatja — ingyen.

A szomszéd kutyája szűköl az udvaron. A 
következő percben benyit a fiatal ember.

— Jó estét, Verus! — köhécseli.
— Jó estét, Gáspár. Mi baj ?
— Förtelmes köd ereszkedik alá. Szegény 

apám, megint nehéz éjszakája lesz. — Hallotta 
Verus: már ismét >megjöttem.< Végzést kap
tam. >A kért állás másnak adományoztatott.*  
Oda van a tizedik koronás bélyeg.

— Fizetést nem kap, de bélyeget köve
telnek tőle. Igazság ez, Gáspár?

— Hja, a törvény — törvény.
— Emberek csinálták.
— Meg emberek szenvedik. De megkere

sem esténkint a bélyegre valót. Akadt protek- 
torom a Heggeli Lapnál. Dr. Málnás beszerzett 
korrektornak . .. Anyám, talán már elég meleg 
a vacsorám.

— Hozom, fiam.
— Igyekeznem köll. Szombaton sok a ja-



Olvasóinkhoz!
Lapunk 1906. január hó elsejével a 

XI. évfolyamába lépett. Tizenegy év óta 
szolgálja híven és lelkiismeretesen városunk 
és vidékének közügyéit, jövőben is előbbi 
progratnmunkhoz híven egész lelkesedéssel 
szándékozik a közérdeket szolgálni, házas
ságot, műveltséget, anyagi és szellemi kul
túrát terjeszteni s előmozdítani.

Vezéreszménket mindenkor a nemzeti 
érzés képezte, ebben látjuk ma is azt a soha 
nem múló feladatot és czélt, a melyért küz
deni minden időben készek vagyunk.

Helyi ügyeink istápolása, azoknak fel
színen tart:ísa fogja különösen célunkat ké
pezni s független véleményünk nyilvánítá
sában és a tények megítélésében feszélyezve 
soha nem leszünk. Ki fogunk tartani min
den téren bátran.

S ha erdemszámba fog vétetni műkö
désűnk, ebből az oroszlánrész közönségünket 
illeti, melynek minden tényezője közrehatott 
munkásságunk kifejtésében. Mi csak köteles
séget teljesítünk, midőn a közvélemény szó
csövévé szegődünk.

S midőn a n. é. közönséget arra kér
jük, hogy mint eddig, a jövőben is pártolja 
lapunkat, fogadja ezt ezentúl is szívesen, 
kérelmünk egyben oda irányul, miszerint az 
anyagi támogatást se vonja meg tőlünk, lé
vén az egyik feltétele annak, hogy kötele
zettségeinknek képesek legyünk eleget tenni.

Meg vagyunk róla győződve, hogy’ tö
rekvéseink mellett, kérelmünk nem marad 
pusztában elhangzott szó.

Dr. Kállai József.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés, A király, miként a Rende

leti Közlönyben olvassuk, a karácsonyi előléptető 
sek alkalmából Buzay Sándor m. kir. adóhivatali 
gyakornokot és Lrőhlich Zoltán ügyvédjelöltet a 
kassai m. kir. 9. honvéd gyalogezrednél szolgált 
egyéves önkénteseket ugyanezen ezredhez hadna
gyokká nevezte ki.

Stubenfoll Kálmán rimaszombati kir. törvény
széki segédtelekkönyvvezetŐ a sztropkói járásbiró 
sághoz telekkönyvvezetővé neveztetett ki.

vitani valón). Vasárnapra bő olvasmányt vár a 
közönség. Ejfél utánig megkeresek talán más
fél koronát ... Be jó édes ez a répa I... El
sején aztán lesznek uj pályázatok: megkockáz
tatok ismét egy bélyeget. Még rám talál moso
lyogni a szerencse. Azaz — ránk, ugye Verus ?

Kívül megzörgették a konyhaajtót. Bakos, 
a kocsitoló jött.

— Adj*  Isten, szomszédasszony I
— Fogadj’ Isten, szomszéd. Mit hozott.?
— Gáspár ifjur . ..
— Mi az, Bakos bácsi ? Kerüljön beljebb.
— Köszönöm. Az ifjurral akarnék szólni. 

Péter ...
— Apám üzent valamit ? — kérdi Gáspár, 

miközben megijed hangja rémült rezgésétől.
— Hogyha . . . kijöhetne . .. hozzá ... egy 

... kicsit . ..
— Mi az, szomszéd? Talán baja cselt az 

uramnak ?
— Dehogy, — felelt Bakos bizonytalanul 

— a 9-es már kiment nagynehezen, hát azt 
mondom neki, hogy hazanézek az anyjukon)- 
hoz. Heggel, mikor szolgálatba indultam, pa
naszkodott, nyögött. Megnézem, mondok, nincs-e 
már valami újság?... Hát akkor kért Péter, 
hogy legyek szives Gáspár ifjurat kiszólitani.

— Már mehetünk is. Legyen nyugodt édes
anyám — szólt a fiatal ember riadt tekintetét 
elfordítva — mindjárt itt leszek. Addig vissza
teheti a tányért a tűzhelyre. Viszontlátásra, Vc-

Pajkotsy Gyula sztankóci gör. kath. lelkész 
Szécaudvarra, Liptczky Bazil pedig Oroszhrabócra 
lelkészekké neveztettek ki.

— Műkedvelői előadás. A nagymihályi 
ifjúsági egyesület műkedvelői előadása lényéé er 
kölcsi és anyagi sikerrel folyt le. Öröm dagasz
totta minden benazülött nagymihályi kebelét, látva 
az iparos családok ifjúságának ekkora haladását 
a magyarosodás terén. Aki tudja azt, hogy még 
csak nem is régen ugyanabban a körben milyen 
ritka volt a magyar szó, csak az tudja méltatni a 
nagy haladást és igazán hazafiui öröm és lelkese
dés fogott el bennünket az előadás estéjén. Min 
den szereplő a legnagyobb buzgalommal igyeke 
zett megfelelni feladatának és várakozáson felül 
töltötte be mindegyik szerepét. Különösen ki kell 
emelnünk : Hubert Berta, Fetterik Teréz, Antony 
Etelka és llerczik Margit kisasszonyokat, akik ki
tünően találták magukat szerepükben és ügyesen 
mozogtak a színpadon. Elismeréssel kell adóznunk 
Fabér Fereucz, Fetterik István, Kiéin Sándor, Bellák 
Gusztáv, Zseltvay Sándor, Mattsenyik Ede és Mar 
kavics Lászlónak is, akik nagyban hozzájárultak 
az est sikeréhez. Nagyon helyén való volt az az 
eszme, hogy az ifjúság népszínművel lépett a nyil
vánosság elé, itt domborodott ki a magyar jellem, 
a magyar érzés. Dicséret és elismerés illeti az ér 
demekben gazdag s buzgó igazgatót, Mathidsz Jó
zsefet és Grilnhuf József tanítót ; utóbbi rendezte 
az előadást és fáradtságot nem kiméivé, heteken 
át buzgólkodott a siker érdekében és betanította a 
darabot. Az eredmény megmutatta, hogy hasznos 
munkát végzett és ez buzdítsa őt a jövőben is. 
Meg kell emlékeznünk még Kákos György’ miiasz 
talos és Hencz János fényképészről, a kik a szin 
padi díszleteket Ízlésesen állították elő. Az előadást 
tánc követte, mely a reggeli órákig tartott, táncos 
és táncosnő annyi volt, hogy a nagyteremben alig 
lehetett mozogni. — Az előadást közkívánatra f. 
hó 7 én vasárnap megismétlik.

— A nö egyleti bál miként már megírtuk, 
20 án lesz és nagyban folynak az előkészületek. 
A táncot műkedvelői előadás fogja megelőzni. Színre 
kerül Dr. Holló Andor és Dr. Holló Zoltán bohó
zata : „Tűz van.“ Szerepelni fognak : Horváth Sán- 
dorné, Poldnyi Tériké és Garbinszky Nelli urhöl- 
gyek, továbbá Dr. Eperjcsy Lajos, Szállási Sándor 
és Dr. Poldnyi Géza. Az előadás iránt nagy az 
érdeklődés és jegyekre már most lehet előjegyezni 
Landesman B. könyvkereskedésében.

— Farsang. A nőegyleti és ipartestületi 
bálon kívül még két bál lesz ez idén és pedig a 
Sanatorium egyesület és a tűzoltó egyesület javára. 
Mindkét táncmulatság, de különösen a sanatoriumi 
fényesnek Ígérkezik, amennyiben az előbbi bál 
rendezőségébe a vidéki intelligencia teljes számban 
fog bevonatni.

rus! — Amint kiértek az utcára, megragadta 
Bakos karját.

— Ne titkolja, baj érte az öreget; érzem, 
láttam az arcán.

— Siessünk, ifjú ram.
— Jaj ! — kiáltott G áspár. A szivébe görcs 

markolt. Egy pillanatra mcgállott, aztán futás
nak eredt az állomás felé. A piroslámpásos férfi 
elmaradt mögötte a ködben.

Gáspár a váltóállító toronyhoz rohant; a 
széles ablaksoron sápadtan tört át a világos
ság. Embercsoport árnyéka alaktalankodolt a 
halavány fényfolton, ügy bukott közéjük az ifjú. 
Hörögve fagyott ajkára a sikoltás :

— Apám!
Formátlan tömeg sötétlett a hordágyon. 

Csak sejteni lehetett, hogy ember. A marcona 
vasutasok könyezve nézték, mint borult a fiú 
apja összezúzott tetemére. A főnök és az orvos 
elmentek volt. Nem akadt már dolguk az ügy 
körül. A *csöndes<-kompánia  várt rájuk. A hi
vatalnok intézkedett:

— Csicsav és Kovács vigyék a kapuhoz, 
a hullakocsi mindjárt itt lesz. Aztán indult a 
forgalmi irodába, hogy jelentését megírja.

A torony falán megcsendült a harangjel
zés, a gyorsvonat a szomszéd állomáson van. 
Szabaddá kellett a vágányt tenni. Tiz perc az 
idő A kocsimester magasra emelte lámpását s 
sípjába fújt. A tartalék mozdony megmozdult 
néhány kocsival a raktár felé. A fékre, hágcsóra

— A százas bizottság január hó elsején 
az összes választolt tisztviselők fizetését kifizette. 
A bizottság ez utón is felkéri a közönséget, hogy 
az állami adó 25 százalékát bocsássa a bizottság 
rendelkezésére, hogy a fizetéseket továbbra is tel
jesíthesse.

— J. szegények támogatására a társa 
dalom minden rétegéből kiveszik egyesek részű 
két, ki élelmi szerekkel, ki tüzelőanyaggal, mások 
ruhával járulnak hozzá a nyomor enyhítéséhez. E 
héten Grosz Ignácz három vaggon tüzelőanyagot 
osztott szét szegény emberek között, Markoviét 
Éliás larztoinéri lakos pedig tíz zsák burgonyát 
küldött az izr. nőegylethez, hogy az szétosztassék. 
E nemesszivü emberbarátainktól vegyünk példát 
és siessünk filléreinkkel a nyomor enyhítéséhez.

— Esküvő, Lám Elemér ungvári gyógysze
rész folyó hó 3 án esküdött örök hűséget Poydny 
Aurora kisasszonynak. A polgári kötés a szülői 
háznál volt és ugyanott áldotta meg a fiatal háza
sokat Kozlay József pazdicsi ev. ref. lelkész. Az 
esküvő után sziikkörü ebéd volt az örömszülőknél 
és a fiatal pár az esteli vonattal utazott el.

— A bíróság ügyforgalma, A nagymi 
hályi kir. járásbíróságnál az elmúlt évben az ügy 
forgalom a következő volt: Sommás per 591, fize
tési meghagyás 220, örökösödési ügy 271, végre
hajtási ügy 476, elnöki pedig 92 volt. Ezenkívül 
vegyes polgári 228, fizetési meghagyásokra vonat
kozó megkeresés 30 esetben fordult elő. A büntető 
osztályban 743 panasz, 59 büntető megkeresés, 
307 vegyes büntető, 15 anyakönyvi, 15 vizsgáló
bírói ügy fordult elő. A polgári megkeresések 
száma 135 volt. A telekkönyvi hatósághoz 3413 
ügydarab érkezett be ; ezekből 622 tulajdonjogi 
bekebelezés, 55 zálogjog törlési, 11 előjegyzési, 
326 zálogjog bekebelezési ügy szerepel. Az átirt 
ingatlanok értéke 32.108.688 K volt. A zálogjogok 
1.149.346 K erejéig kebeleztelek be. Zálogjogok 
553.849 K erejéig töröltettek.

- A villamos világítás immár az utcá
kon mindenütt működik, a város át is vette a vi
lágítást a vállalkozótól, illetve bizottságilag konsta 
táltatotl, hogy a vállalkozó a szerződésszerű köte
lezettségeknek eleget tett. Ez alkalommal említjük 
azt is, hogy az állomás helyiségeiben szintén a 
villamosvilágitás fog legközelebb bevezettetni.

— Orosz szökevények vannak ez idő sze
rint városunkban, még pedig asztalosmesterek. A 
szerencsétlenek zsidó vallásnak és a forradalom 
elől menekültek hazájukból. Csakhogy itt sincsen 
nyugtuk, hiába akarnak dolgozni, a hatóságok arra 
kényszerítik őket, hogy vonuljanak vissza hazá
jukba és ez az, amitől irtóznak a sorsüldözöttek. 
Ugyanis katonaszökevények egyben és az orosz 
kormány mindazokat, kik a védkötelezettség alól 
kivonják magukat, irtóztató büntetéssel sújtja.

kapaszkodó kocsitolók némán hallgatták a ke
rekek csikorgását, melyekre ráfagvolt szeren
csétlen bajtársuk vére.

Gáspár kábultan állott a kocsimester mel
lett. Gondolat nem fért agyába. Nem is hallotta 
talán a vén altiszt szavait.

— Szegény Takács I Régi szorgalmas em
berünk volt. Itt történt. A hídmérlegre kellett 
egy kocsi szenet állítani. A tartalék lassan ha
ladt, Takács a láncot kiakasztotta s »előre«-t 
sipolt. Amint aztán az ütközők alatt ki akart 
bújni a nekilódult kocsik közül, elcsúszott a fa
gyos talpfán. >Nem szabad. — mondja az uta
sítás. De az csak Írott malaszt. Nem ragaszkod
hatunk hozzá, mert akkor sohasem végzünk a 
munkával. Majd rá mondják, hogy gondatlanság.

Gáspár ott ül a nyomda Ovegfülkéjében. 
Várja az oldallcvonatokat. A holnapi újságból 
kell a sajtóhibákat kiirtani. Maga sem tudja, 
hogy jutott oda, arra sem emlékezik, hogy a 
tördelő dünnyögött valami késedelemről, kfl- 
lönórázásról. A szedőgyerek hozza a még ned
ves levonatot. Gáspár szeme gépiesen siklik el 
a sorokon. Szive fájdalmasan sajog, amint ol
vassa :

— Szerencsétlenség a pályaud
var o n. A maga gondatlanságának lett véres 
áldozata ma este Takács Péter kocsirendező . . .

Gáspár nem lát többet. Könnyei ráhulla
nak a festékszagu kefelevonatra . . .



— Sylveater trtély. Az olmult év utolzó 
napján városunk intelligens közönsége a Casino 
helyiségeibe gyűlt egybe és kedélyes vig hangú 
latban búcsúzott el az ó évtől. Táncz is volt, mely 
a reggeli órákig tartott.

— állomáx blivlténe. Minden oldalról 
felmerül a panasz, hogy az állomás helyiségei ki
csinyek és éppenséggel nem felelnek meg a cél
nak. Az irodai helyiségek is oly szőkék, hegy azok
ban alig lehet mozogni. Fait Artúr föellenör, az 
állomás főnöke már több Ízben előterjesztést telt 
a kibővítés iránt és a miskolczi üzletvezetőség 
szintén kérelmezte az igazgatóságnál a pályaudvar 
és helyiségei bővítését. Csakhogy mindez nem ér 
sokat, az igazgatóságnál ad acta teszik az eféle 
ügyeket és marad minden a régiben. — 11a célt 
akarunk elérni, akkor mozgalmat kell megindítani 
és addig járni az intéző körökhöz, addig sürgelui 
a dolgot, mig eredményt el nem érünk.

— Ax ipartentület elnöksége ezúton ér 
tesiti t. tagjait, hogy hivatalos helyiségeit a Ka 
lyinovszky féle házból a Gyúródik György féle 
házba helyezte át.

— Nagy idők tanúja, llomonuán dec 
hó 30 án hunyt el Lakóéit s Ottó mérnök, 1848 iki 
honvédhadnagy 77 éves korában. A köztiszteletben 
állott férfiúnak temetése 31 én délután ment végbe 
nagy részvét mellett.

— A járdák átjárók a síkos idöjá 
rásban annyira veszélyessé váltak a gyalogközle
kedésre, hogy csak a legnagyobb elövigyázattal 
mehetünk végig a városon. Egyes házak előtt pe 
dig teljesen lehetetlen elhaladni, vastag jégréteg 
boritja a járdát. Számtalanszor szólaltunk fel ez 
ügyben, úgy látszik azonban, mindez nem hasz 
nál. Meg kell szoktatni a közönséget a rendhez, 
az pedig nem lesz előbb, mig többen érzékeny 
büntetést nem fognak fizetni. Van erre vonatkozó 
szabályrendeletünk, alkalmazni kell azt mindenki 
vei szemben kérlelhetlenül.

— Kösxönet nyilvánítás. Tolvay Imréné 
úrnő önagyságának többrendbeli viseltes ruha ado
mányáért, és Deák Jenő urnák, aki újévi gratulá
ció megváltása czirnéu a szegény tanulók felruhá 
zásához 5 koronával járult, hálás köszönetét mond 
a tanítótestület.

— A Xemplén vármegyei Gazdasági 
Egyesület sxakirtekexlete. A in. kir. földmi- 
velésügyi kormány a len-, vagy kcndertermeléssél 
gyári feldolgozás céljából foglalkozni óhajtó gazda
közönség részére a beruházási kölcsönből nagy 
mérvű anyagi támogatásokat engedélyezvén, a mó
dozatok ismertetése céljából a Gazdasági Egyesii 
let Füredy Lajos budapesti m. kir. gazdasági szak
tanár ur szives közreműködésével Sátoraljaújhely
ben f. hó 14-én délelőtt 10 órakor a vármegyeházán 
értekezletet tart, melyre az érdeklődő gazdák mi
nél nagyobb számmal való megjelenését kéri

az elnökség.
— Színészet. Sátoraljaújhely város tanácsa 

Szabadhegyi Aladár színigazgatónak engedélyt 
adott 12 szini előadás megtartására. Szabadhegyi 
jelenleg Bánfán működik s e hó 20 án szándéko
zik megerősített társulatával Sátoraljaújhelyben az 
előadásokat megkezdeni.

— Tanügyi kinevezés. A vallás és köz- 
okt. m. kir. miniszter a berettői állami iskolához 
Kardos Lajos áthelyezésének hatályon kiviil helye
zése mellett Kemény István tanítót állandó helyet
tesül nevezte ki.

— Szomorú statisztika. A belilgyminis- 
terium most teszi közzé az 1905. év október ha 
vában Magyarországon tüdővészben elhunytak szám
adatait. A kimutatás szerint említett hóban elhunyt 
tudóvészben az egész országban 5454 egyén. A 
Tisza jobbparti megyéiben 401 egyén, ezek kö 
zött első helyen áll Zemplén vármegye 78 el
hunyttal.

— Anyakönyvi statisztika 1905. decein 
bér hó 1 töl 1906. január 1-ig.

Születtek : Jevcsák János és Kuncsik Antó
nia leány, Csicsák János és V'ardzik Erzsébet fiit, 
Gáliéit Izsák Hermáim és Prensz Fáni leány. Gn 
dász Vendel és Friminer Mária fiú, Fedor János 
és Sztoila Anna leány, Vider Márkusz és Jakttbo- 
vics Csarna leány, Kocsotka Feodora (törvényt.) 
leány, Hoszpodár András és Hos/.podár Julianna 
fiú, Póttá Ferenez és Kocselyko Anna leány, Zi 
váu József és Kalinovszki Jozeriin leány, Grieger 

József és Fáber Jozefin leány, Sinka László és 
Bartko Mária fiú, Rónay Alajos és Krausz Mária 
fiú, Guzdyj Anna (törvényt.) leány.

Haláleietek : Matejcsik Katalin 30 éves sza
kácsnő, őzv. Hocztnan Jánosáé szül. Maszcibruch 
Erzsébet 84 éves, özv. Paradics Józsefné született 
Sepitko Mária 75 éves napszámos. Edelstein Róza 
5 éves gyermek, Minyo János 2 hónapos gyermek, 
Popovics .láuosné szül. Lukacsko Zsuzsanna 70 
éves napszámos, Fedor Borbála ti nápos gyermek, 
Szabó Adám 44 éves kubikos, Záborszky Jenő 4 
hónapos gyermek. Matejszkv József 30 éves városi 
rendőr, \\ ágner Lajos 26 éves béres, Januosek 
József 33 éves csipkés, Piugor János 40 éves me
zőőr, Samudovszki György 41 éves kovács, özv. 
Havanesák Mihályné szül. Dzsupa Mária 84 éves.

Hdsazzdg : Mayer Ferenez és Molnár Irén.
Az elmúlt évben születtek 201 en, haláleset 

összesen 154 volt, ebből kórházi halott 46, házas 
ságot kötöttek 41 en.

— Pályázati felhívás A sikelnéraák bu
dapesti állami intézetének első osztályaiba a kö
vetkező tanévre 45 uj növendék fog felvétetni. Ezen 
kivül a felsőbb osztályokba felvételt nyernek oly 
siketnémák is, akik eddig valamely vidéki inté
zetben tanultak ugyan, de akiknek szülői időköz, 
ben a székesfővárosba, vagy annak közelébe köl 
tűztek. A vidéki fl- osztályú intézeteket végzett si 
ketnémák itt a VII. és Vili, osztályokban folytat 
hatják tanulmányaikat. Végül a megfelelő felsőbb 
osztályokba felvétetnek olyan gyermekek is, akik 
népiskolai tanulmányaik közben siketülvén meg, 
ott megtanulják a beszédnek szájról való leolvasá
sát s ez utón elemi ismereteiket kiegészítik. A fel
vételek vallásra, nemre és nemzetiségre való tekin
tet nélkül a folyamodványok beérkezésének sor
rendjében fognak eszközöltetni. Az érdeklődőknek 
részletes fájékostatást és felvételi nyomtatványokat 
díjtalanul küld az intézet igazgatósága. (Budapest, 
VIII. Mosonyi-ut 8- szám.)

— Igazi /ügyetlen ujzág, mint a közel 
múlt napok eseményei is igazolták, a Hírlap. 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása sem félemiit, tte meg, amint nem 
ijedt meg soha semmi hatalomtól, hanem hirdette 
és hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény nyil
vánításáért. Liberális és demokratikus elveket val
lott immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban fog haladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
S ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol
vasóközönség. melynek igy a szive szerint tud be
szélni. Magyarország legkedveltebb és legelterjed 
tebb lapja azzal hálálja meg a nagy pártolást, hogy 
ugyanazon árért sokkal nagyobb lapot ad, több 
olvasni valót nyújt, mint más újságok és minden 
előfizető díjtalanul kap egy diszes kiállítású nagy 
képes naptárt. Ez a naptár az 1906. évre már 
megjelent és minden újonnan belépő előfizető is 
megkapja, ha negyedévre egyszerre küldi be a 7 
korona előfizetést. Van a Pesti Iűrlapnak divat
lap melléklete is, melyet féláron rendelhetnek meg 
a lap előfizetői. Ez a Divat Sálon. A Pesti Hírlap 
a kiadóhivatalnál (Budapest. Váci-körűt 78.) meg
rendelhető egy hóra 2 K 40 f. és negyedévre 7 
korona előfizetési áron, mely legcélszerűbben posta
utalványon beküldhető. A Pesti Hírlap és Divat- 
Sálon együtt (a Pesti Hirlap nagy képes naptárá
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. o'vasóközönségünk figyelmébe.

— A politkai helyzet szenzációs hírei 
mellett nem kisebb szenzációt kelt az a disz.mü, 
mely most jelent njeg a könyvpiacon és ami még 
csodálatosabb, ezt a diszmüvet ingyen szerezheti 
meg magának mindenki. Az ,Ország Világ- ha
zánknak ez a legszebb, legtartalmasabb képes he 
tilapja már évek óta minden év karácsonyán egy- 
egy gyönyörű „Almanach*  kai ajándékozza meg 
előfizetőit, és az elmúlt év leggyönyörűbb irodalmi 
terméke volt az az Almanach, melyet az Ország- 
Világ 25 éves fennállásának jubileuma alkalmából 
juttatott ingyon ajándékul előfizetőinek. Az Ország 
Világ mot is méltó maradt önmagához. Az az A1 
manacb. melyet most karácsonykor adott minden 

' előfizetőjének — annak is, aki most fizet elő az 
Ország Világra 8 koronával félévre — a legszebb 
a leggyönyörűbb, ami valaha könyvpiacon megje 
lent. Ennek az ajándékkönyvnek fényes, pazar ki 
állításával semmiféle hazai avagy külföldi mü nem 
vetekedhetik. De a tartalma is olyan. A magyar 
iróvilág minden jelese együtt van e műben. Nem 
ajánlhatunk tehát jobbat és hasznosabbat lapunk 
olvasóinak, mint, hogy fizessenek elő az Ország 
Világra, hazánk o legrégibb, legelterjedtebb, lég 
szebb és legtartalmasabb hetilapjára, mely ajáni 
dókul többet ád, mint amennyi a lapnak egész év- 
előfizetési ára. Az „Ország Világ*  előfizetési ára 
negyedévre 4 korona, felévre 8 korona, egész évre 
16 korona. — Az előfizetési pénzek a kiadóhivatal 
cimére: Budapest, V. Hold utca 7. sz. küldendők.

— Az egézzzég el öntözdHáza. a Kathrei 
ner-féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tisonöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a láp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 

méreg anyag (kofeln) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kalhreiner-féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, dejóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp-maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
.Kathreiner- névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Modern hirdetési iroda. Úgy a bel 
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az .Ál
talános Tudósitó*  hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan pontosság
gal teljesiti az összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg
termetté a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, sőt mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet körút 41. szám alá helyezte.

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

felkérjük azon t. olvasóinkat, kiknek elő*  
fizetése lejárt, nemkülömbsn azokat, 
kik az előfizetési dijakkal hátralékban 
vannak, hogy a múlt számunkhoz csa
tolt utalványon az előfizetést megújí
tani, illetve a hátralékot beküldeni szí
veskedjenek. ^Tisztelettel:

A KIADÓHIVATAL.
Felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali mii vezető : JÓZSSÍ.

Hirdetések.
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A háziasszony gondos
kodásán múlik a tú
lid üdve, boldogsága!

A Kathrelner-féle 
Kneipp-maláta kávé 

előállítási módszere révén
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Kathreiner 
kellemes fzü, az egészséget előmozdító és 
olcsó,ez által a legmegbecsülhetetlenebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak!

Minden vásárlásnál hangsúlyoz
zuk kifejezetten a Kathreiner 
nevet és csak eredeti csomagokat

> kérjünk Kneipp pátervédjegygyel
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Eladó ház.
A főutcán levő Oleioh-féle ház, 

a melyben Jelenleg a nagymihályi 
gazdasági bank (őnsególyző) helyi
sége van, szabadkézből eladó és jú
lius hó 1-én átvehető.



NYOMTATVÁNYOK,

m. m. községi-, ügy-

védi-, köt- és körjegy-

tót hivatalos, továbbá

takarékpénztári és

egyéb intézeteknél

szükségelt n yom ta tvá -

nyok. báli- és laka-

dalmi meghívók, táb-

lázatok, gyász lapok.

névjegyek, egyházi-.

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok, fal-

ragaszok stb. stb. a

legrövidebb idő alatt

pontosan készíttetnek.

*
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LANDESMAN B.
KÖNYV- é. PAPIRKERESKBDÉ8Z

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34.

A nagyérdemű közönség szives figyel
mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy 
nvomtatvánvaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutányosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landesmatt B.

EICHENBAUM LIPÓT
------- - =s=
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház.)

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget van 
szerencsém tisztelettel meghivni

BUTORRAK PÁRÁIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű stilszerQ bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő iztésteljes áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

íButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
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Iszákosság 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 
m világ minden szóbeszéde n tar 
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly esen 
desen és biztosan hat. hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégesak nőm 
is s» jti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit böki 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyeu és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá. 
rok és ügyes üzletemberek lettek

Az intézet, mely a COZAPUR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és kö'tség 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. sz.
Vágj*  ki ezen szelvényt 

és küldje még m*  az inté
zetnek. ^Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok iO fillérre bér- 
menteaitendők).

COZA INSTITUTE
(DepL 497.)

62, Chanoery Lane. 
London, Anglia.

Bor eladás.
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogy az idei szüreten na
gyobb mennyiségű borokat vettem és azon kel
lemes helyzetben vagyok, boraimat a következő
legolcsóbb árban adui :
Beregszászi 1905. évi literje házhoz 32 kr.

» 1904. » » » 36 kr.
* PK)4. > » uradalmi 44 kr.

Sóslói, Kövidinka, Risling, Mustos fehér, 
Burgundi Schiller, Kadarka literje 40 kr.
Sóstói Karhenet » 50 kr.
Hegyaljai 1904. évi » 50, 60 és 80 kr.
Beregszászi uagyban hordókban 22 kr.
Sóstói » » 26 kr.
Nagy raktárt tartok régi hegyaljai, szamorodni 
és gyógy borokban, likőr, rum, szilvórium kü
lönlegességekben stb.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
kiváló tisztelettel

Koszt enbaum Mór
bornagykertsketlö.
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— fogtechnikus —
NAGYMIHÁLYON
-------Műterem____

a Rákóczy-utczán.

Készít minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat amerikai módszer szerint, 
gyökerek eltávolítása és szájpadlás nél
kül. Bégi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak. Készít por- 
cellántöméseket, melyek úgy színben, 
mint erőben, a fogéhoz hasonlítanak.

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes utcán egy 
3 szobából átló lakás, esetleg üz
let/telt/ iségnek is kiadó. Bővebbet 
Scszták Antal háztulajdonosnál.

MEGNYÍLT
a híres magyar alföldi Gémes-féle ***|

házi kenyér sütöde !
Van szerencsénk a t. közönség tudomására adni, miszerint 

a már Magyarország legtöbb városaiban általunk felállított minta
szerű berendezéssel Nagy tűi hál ybnn is

W a 1 f ő 1 d.1

házi kenyér sütődét
állítunk fel. Hírneves házi kenyerünk, mely' több bel- és külföldi 
élelmezési kiállításon a legnagyobb dijakkal, nagy aranyéremmel 
és több rendbeli díszoklevelekkel lett kitüntetve, különös tisztaság
gal, háziasán alföldi asszonyok által készíttetjük, melyről a jó ke
nyeret fogyasztó t. közönség személyesen is meggyőződhetik.

Kérve szives pártfogásukat, teljes tisztelettel

Magyar alföldi Gémes-féle házi kenyér sütöde vezetője :

Luehtman J-lerman
_________ Nagymihály., Kossuth Lajos-utcza 12. szám.________

Nyom. Ludeamu B.

Vezérszó: Minden darab szappan a Schicht névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől. ......

Schicht-szappan!
(Szarvas vagy kulosazappan)

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

Tótn]lnn • 25-000 koronát fizet Schioht György cég
UVldlldö, Aussigban. a ki bebizonyítja, hogy szappana 
===^_—a „SchichC névvel káros keveréket tartalmaz.
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