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Karácsony.
Üdvözölt légy szent Karácsony, te édes, 

titokzatos est, a magad kedves meglepeté
seivel !.. .

Üdvözölt légy drága ünnepünk! Hintsd 
szét áldásaidat az egész világra . . . Csilla
god fénye ragyogja be a földet, áraszsza 
sugarait azok elméjébe, a kik a tévedések 
utján járnak s a sötétben botorkálnak . . . 
csüggedten, reményvesztetten .... Édes, 
szent várakozás tölti el jöttödön a sziveket 
s minden gondolat, minden álom a gyer
mek-jézusé. Nincs külömbség kicsiny és 
nagy között ; mindenkinek, apának, anyá
nak abbbn fő a feje, mivel lepje meg sze
retettjét, mivel tegye emlékezetessé a szent 
estét. A te napjaid ... a várakozás öröm
mer várt napjai. Az apró emberek már 
régóta számitgatják ujjaikon, hogy még há
nyat kell aludniok s mi, a kik az élet küzdő 
terén kemény tusákat vívunk, szintén állítva 
áhitozzuk a karácsony békéjét, áldását és 
örömeit!

Karácsony ! Kinek szive nem vidul fel 
e szó, ez ünnep hallatára ?! Nagv napja ez 
a keresztény világnak! Egy gondolatban 
dobban meg egy félvilág szive ma s ez a 
gondolat két rövid szóban jut kifejezésre: 
Béke !... Szeretet!...

Szivünk megtelik kegyelettel, hálával, 
a mint lelki szemünk előtt felragyog a 
bethlehemi jászol, az emberiség legnagyobb 
eseményének színhelye. Jézus a Megváltó s 
vele a jobb jövendő: a hit, a remény és 
a szeretet időszaka megszületett. Ez erősiti 
a küzdőt, reményt önt a csüggedőbe, fel

TÁRCA. 
Karácsonyi történet.

Nem, így nem gondolta a jövőjét. Gyer
mekéveiben merész és nagy reményeket fűzött 
az élethez. Hisz annyiszor mosolygott neki a 
szerencse és hintett útjaira illatos rózsákat . . .

Oh, az akkor volt, mikor pajkos kicsi lány 
volt. Bátyái már nagy fiuk, kamaszok voltak, 
amikor ő még az abcé titkaiba lett beavatva. 
Apja, anyja, Ernő és Károly bátyjái elkényesz- 
tették. Előjátékszernek tekintették, ellentmondás 
nélkül teljesítették minden kívánságát és bol
dogoknak érezték magukat, ha hangos kacaját 
hallhatták vagy nagy kék szemei sugároztak 
az örömtől . . .

És ma? . . . Szülei rég elköltöztek és 
Ernő bátyja is konok betegség áldozatául esett. 
Csak Károly él talán még. Ki tudhatja?

Több, mint öt éve, hogy eltűnt. Tán mégis 
csak elemésztette magát ? Búcsúzó levelében. 
melyet Erzsiké húgának irt, határozottan ki
emelte, hogv ama szívtelen hölgynek bizonyára 
nem szerzi meg ezt az örömet. Oly rajongással 
szerette ezt a hölgyet, egész életét, minden 
érzelmét neki szentelte. Csakhamar azonban 
tapasztalnia kellett, hogy forró érzelmeit csal-

FERENGZ JÓZSEF KESERUVIZ

kelti a közömbösökben szunynyadó nemes 
erőket.

Valóban, az ember legnemesebb részét, 
a szeretetnek benne lakó erejét juttatja ér
vényre a karácsonyi ünneplés; születési 
ünnepe annak, a ki maga volt a szeretet 
s a ki megajándékozta az emberiséget a 
legnagyobb s legáldásosabb eszmével : a 
trstvériség, egyenlőség is szabadság eszméjével. 
Jézus megjelenésére megfényesedetf az em
beri élet sötét égboltja s az ádáz haragban, 
gyülölségben élő népek, nemzetek döbbenve 
ismertek egymásra: ime! mi mindnyájan 
testvérek vagyunk.

A megfosztott gyermeki ártatlanság, 
az elvesztett paradicsom gyönyöreire való 
visszaemlékezés napja ez ; a megsiratott múlt, 
az édes reményt fakasztó jövő ünnepe; a 
szerénység és alázatosság iskolája, mely az 
ember valódi állását és származását meg
fejti nemcsak, de sőt azon örvendetes és 
vigasztaló igazságot is hirdeti, hogy az 
ember egy felsőbb lény képmása és termé
szetének sorsosa.

Azért a karácsony nagy ünnepének 
jelentősége teljesen áthatja az emberi szive
ket, s ez nemcsak belső érzésekben, hanem 
külsőségekben is megnyilatkozik, hisz a 
jótékonyság ekkor termi legszebb, legáldás- 
dusabb virágait. A gazdag, a bőségben levő 
meghallja a szegény, a nélkülöző szavát 
s megosztja vele fölöslegét; mágnások, 
egyesületek, közhatóságok e napon vállvetve 
igyekeznek enyhiteni, elhallgattatni a szen
vedésnek, a nélkülözésnek panaszait. És 
méltán. Az emberiség, mint egy nagv szív
ben egyesülve, dobbanik meg a karácsony

fának, érdemetlennek szentelte és az élettől 
duzzadó, vig fiatal ember kínjait csak az a 
remény enyhítette, hogy törhetetlen hűsége az 
imádott leányt meg fogja hatni és végül mégis 
sikerülni fog neki őt oltárhoz vezethetni.

De reményei egv csapásra megsemmisül
tek és ábrándozásaiból kegyetlen módon ki lett 
szakítva. A leányt más jegyezte el. Károly tar
tott attól, hogy ezt túl nem éli. Ivásnak adta 
magát, elhanyagolta hivatalát, elzüllött és egy 
nap . . .

Hogy dobog Erzsiké szive ha a gonosz 
órákra visszaemlékezik. Még látja szétdult ál 
cát, kínos arcvonásait, még maga előtt látja, 
amint elbúcsúzik tőle, állítólag azért, hogy 
napi kötelességeinek teljesítése után lásson. 
Oh, ő akkor mindjárt sejtette, hogy Károly 
bátyjában valami végzetes elhatározás érlelő
dött meg. De Károly csak kitérő választ adott 
neki és megnyugtatta . . . azután jött az a le
vél, oh! bár soh’ se kapta volna meg!

Most egész árvára maradt a nagy vá os- 
ban. Semmi rokonérző szív, senki, aki törődött 
volna vele. Eddig zeneleckék adásával tartotta 
fenn magát, most visszavonult, — szégyelte, 
hogy bátvja ismeretlen helyre eltávozott, nyom
talanul eltűnt.

A bensejében toborzó első vad orkán után
ee

Lapunk mai száma 6 oldalra terjed. 

szent hangulatában, áldva, imádva a meg
született Üdvözítőt.

Karácsony ünnepe : ez az emberiség 
egyenlőségének tana, mely nem túri meg 
a lealázkodó rabszolgaságot: mert szeretet
tel, örömmel átkarol mindent és mindenkit. 
És ma, a Megváltó születésének napján, 
nincs oly elborult lélek, nincs oly elfásult 
szív, melyen át ne ragyogna egy sugár a 
megváltás igézetéből, az emberi üdvösség 
reményéből.

Tengerek hullámain rengő hajó-óriá
sokban, nagv városok fényes palotáiban, 
csendes falvak apró viskóiban, rengeteg erdők 
pásztorkunyhóiban mindenütt lelket éde- 
sitó, szivet zsongitó érzelem rezdül meg a 
karácsonyi glória hangjaira. Az emberiség 
szerencsétlenei, remény vesztett hajótöröttjei 
az életnek, fellélegzettek a szeretet fuvalla
tán és felébred lelkűkben a reménység, a 
hit, a béke és a boldogság után epekedő 
szeretet.

Nincs ennél drágább kincse az ember
nek. Mert hisz a szeretet a békesség talaja 
és a békesség a szeretet virága. A hol a 
szeretet ott a béke; a hol a béke ott a 
boldogság!

Es a szeretet és békesség szent misz
tériuma a bethlehemi éjszakán keletkezett, 
született; az volt az emberiség újjászületé
sének éjszakája. Ezt hirdette az angyali szózat 
Jézus születésének éjszakáján Bethlehent 
környékén, ezt hirdeti karácsony ünnepén 
szerte a nasvvilágon s hirdeti nemcsak ma, 
de folyton-folyvást Mert szeretet nélkül 
nincs béke, béke nélkül nincs boldogság és 
akkor az ember üres, elégedetlen, démona, 
nyűge, terhe az életnek s önmagának.

a bánat és kények órái következtek. Elhatá
rozta, hogy kézimunkával keresi meg kenyerét, 
ne kelljen annyit érintkeznie emberekkel. Ke
servében csak egy vigasztalója volt, a munka. 
Kora reggeltől késő estig dolgozott és azután 
is kelletlenül tette félre munkáját, pihenés és 
nyugalom csak gondolatait, kedélyét foglalkoz
tatták és marcangolták. A ki a világ zűrzavaros 
zajában sohasem állt egyedül, önmagára ha- 
gvatva, aki a lelki visszavonultság sivárságát 
sohasem érezte, az nem ösmerheti a magába 
zárkózottság kínjait.

Erzsiké oly szívesen áhítozott azután, 
hogy egy rokonérző szívhez közeledhessék. De 
•okkal félénkebb volt, semhogy társaságot ke
ressen, kedélyállapota sem serkentette erre. 
Tört remények melyekből oly sok jutott osz
tályrészéül, bizonyára nem bátorították arra, 
hogy idegen emberekkel közömbös, semmit
mondó udvariassági frázisok árán ösmeretséget 
kössön. Sivár egyhangúságban múltak napjai. 
Látszólag érzéketlen és apathikus külső alatt 
bensejében folyton irtózatos vihar tombolt és 
rágódott szivén.

Bátyját, mint eltüntettél és elvesztetett, 
rég els’rta már és mégis mindig reménykedett 
még, hogy valaha visszontláthatja. Oly szívesen 
remélünk, hajszoljuk kedvenc gondolatainkat,

az egyedül olismert kelle
mes izü természetes
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Megszületett: a .Szereíeí és angyali szó 
röpült át a világon: „békesség n földön a 
jöakaratu embereknek !‘‘

Azért karácsony ünnepe, hacsak egv 
napig is, mindenkor a béke és szeretet 
ünnepe. Ünnep a palotában és a nádtödeles 
viskóban ; az istenfélő szivében és az elé
gedetlenek lázongó lelkében, mely ezen ün
nepen lecsendesül, mert meglágyítja a sze
retet. Oh. hisz annak születését ünnepeljük, 
a ki vérét ontotta mindnyájunkért, a ki 
maga roll az égé. Mdogitii örök Szeretet s ki 
szent örökségül, törvényül hagyta: -szeres
sétek egymást '~

Igen, az a bethlehenri jászol parancs
ként imigy szól hozzánk, ma még inkább, 
mint valaha:

„Szer#--! szereli ki szivét hozza hozzád

S . leld szivedre, a ki hón szeret

Tudod, nn tartja fenn a nagyvilágot ?

A «zeretet. csupán a szeretet ' 

Ha ez nem élne, ez nem járna köztünk 

Mi *em járnánk, csak örvény é» rom telet:. 

A gyűlölet az őrük éj maga, 

Villáma tan, de nincsen csillaga...”

Béke 1. . . Szeretet! . . .
Ezt hirdetik ma az ég angyalai, ezt 

tanítja maga a bethlehetni jászol. Halgas- 
sunk a békét, szeretetet hirdető angyal sza
vára ne csak karácsony ünnepén, kedveseink 
körében, de mindig és mindenütt, hol ember 
emberrel, érdek érdekkel találkozik, avagy 
ütközik. Es ne a rideg önzés, a gyűlölet 
legyen tetteink vezére, hanem a szív isteni 
virága: a szeretet, mely nélkül nincs bol
dogság a földön.

L’dvöz légy karácsony! szép ünnepe a 
szeretetnek, mely annyi vigasztalást hozott 
a világra s annyi őrömet derített az emberi 
szivekre!

F*lku. Demeter János.

Ol-va.sóizilElxoz 1
Lapunk a következő újévtől kezdődő- 

leg Vili, évfolyamába lép. Nyolcz év óta 
szolgálja híven és lelkiismeretesen városunk 
és vidékének közügyéit, jövőben is előbbi 
prograintuunkhoz híven egész lelkesedéssel 
szándékozik a közérdeket szolgálni, hazati- 
ságot, műveltséget, anyagi és szellemi kul
túrát terjeszteni s előmozdítani.

ha egyedül vagyunk. Erzsiké lelki szemei előtt 
megjelent Károly délceg alakja, cirógatta és 
megcsókolta őt — fájdalom csak képzeletben. 
De hogyan volt, hogy ez az álomkép azonnal 
eltűnt, valahányszor más valakire gondolt, más
valakire, aki oly deli, oly csinos, oly férfias 
és oly nemes. Hogy ki volt ? Istenem, ki tud
hatná ezt ? Erzsiké maga sohasem ösmerte, csak 
sejtette. De hogy léteznie kell, azt érezte, hatá
rozottan remélte, sőt éppenséggel biztosan 
tudni vélte.

Vájjon fel fogja-e keresni Erzsikét: vájjon 
fel tudja-e majd találni rejtekhelyén, ahol 
szemlátomást elhervad? . . .

Es ismét fehér hőlepel borította a házakat 
és az utcákat. Erzsiké is úgy érezte, hogy szive 
körül jégkéreg képződik. Szinte borzongott arra 
a gondolatra, hogy ismét egyszer bekövetkezik 
az a nap, melyet gyermekkorában mindig oly 
áhítozva várt. Karácsony közeledett. Mig más 
halandók örömmel gondollak a szép, ihletés ka
rácsony estére, addig nála az arra való emlé
kezés csak kínos érzületeket keltett. Kivel 
örülhessen világos mécsü. dúsan megrakott és 
gazdagon diszitett karácsonyfa mellett a Meg
váltó születésén? Ki adna neki figyelmessége 
(amijeiét valami ajándékkal vagi kim k adhatna 
ő ajándékot ? Kinek okozott but-bánatot, hogy

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 föl
szilien tartása fogja különösen célunkat ké
pezni s független véleményűink nyilvánításá
ban és a tények megítélésében feszélyezve 
soha nem leszünk, lkif gunk tartani minden 
téren bátran.

S ha érdemszámba fog vétetni működé
sűnk. ebből az oro-zLínrész 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,
a „F-hő-Zemplén* feleli* tzerkestfőj .̂

Tisztelettel felkérjük azokat a t. 
előfizetőinket, a kik még hát
ralékban fannak és a kiknek 
előfizetése lejár, hogy azokat 
mielőbb megnjitani. illetre a 
bátraié k o k a t kiegyenliten i 
szi reskedjenek, nehogy a lap 
szétküldésében fennakadás 
álljon be.

.1 kiadóhiratal.

VEGYES HÍREK

— Boldog ünnepeket kirónunk tisztelt 
olvasóinknak és munkatársainknak.

— Képviselőnk. Gróf Hadik fíarkó'Zy 
Endre, kerületünk országgyűlési képviselője, e hó 
22 én városunkban időzött, a inly alkalommal a 
Casinót is meglátogatta, a hol két órán át időzött 
és az összegyűlt tagokkal élénk oszmecs* rét foly-

vele ezen a szent napon szives őszinteséggel 
kibékülnie kelletnie .’

Mily máskép volna, ha itt lenne Károly 
és ő — ő, kit még nem is ösmer. De nem 
volt-e még fiatal, nem őrizte-e meg erényeit, 
nem volt-e Istennek tetsző és szorgalmas? 
Szemérmes vissza, onnltságában, ernvedetlen 
munkásság közti m igánosságában keze serény 
tevékenysége révén gy kis megtakarított pénzre 
tett szert és megleli tős bizalommal tekinthetett 
volna jövője elé, ha folytonos mélasága nem 
keserítette volna el életét . . .

Karácsony estéje van! Elszállította volt 
kész munkáját, egy csésze teát akart még ma
gának főzni s azut. .i nyugalomra térni. Minek 
is maradna ébren Buzgó imát lebegett, egv- 
ket darabka fát rakott még kis kálvhácskájába 
és akkor kopogtattak az ajtón

Egy küldöucz lépett be, kezében csillogó 
karácsonyfával, hóna alatt nagy csomaggal.

— Kcnderesi Erzsiké kisasszony ? — 
kérdé.

— En vagyok, válaszolt Erzsiké. — De 
mégis azt hiszem, hogy téved. Valószínűleg a 
szomszédnak szánták ezt a küldeményt. Olt 
sok az apró gyermek. Vigvje csak oda.

— Oh nem, kisasszony. Ez egészen bizo
nyosan az öné. Az az ur, aki nekem e tárgya

Ütött a vidéket és vármegyénket érdeklő ügyekről. 
Jól eshetett képviselőnknek, hogy a Casinó egye 
sülét tagjai, hirt véve, hogy Öméltósága ott időzik, 
nagyobb számban gyűltek össze.

— Uyogy szertár áthelyezés. Tolray Imre 
gyógysz-rész, a Czibur fék házban évek hosszú 
sora óta elhelyezve volt gyógyszertárát, saját újon 
nan épült házába helyezte, a hol azt a modern 
követelményeknek megfelelően rendezte be.

— Óvodai ünnepély Folyó évi deczetn 
bér h’» 22 én tartotta a nagymihályí iskolai gond
nokság és tantestület évente tartani szokott kará
csonyi ünnepélyét, moly, mint rendesen, most is 
fényesen sikerült. Több, mint 160 gyermek és a 
város közönségéből hölgyek és urak nagy számban 
j lelitek meg, kik gyönyörködve szemlélték a 

i megajándékozott apró nép örömét.
Vf doktor. Ifj. Polányi Géza, Polányi 

Géza kir. közjegyző Ha, deczember hó 20 án. a 
kolozsvári m. kir. tudomány egyetemen, a jog 
tudományok tudorává lett avatva.

Értesítés. Vasárnap, folyó hó 28 án, az 
áll. elemi iskola szokott tantermében, úrvacsora 
osztással egybekötött istentisztelet tartatik. miről 
a helybeli ev. ref. hívek ezúttal is tisztelettel 
értesittetnek. Virág József, ev. ref. lelkész.

— Sylreszter-estély. A nagymihályí ( ’asino 
egyesület folyó évi dtezember hó 31 én, helyisé
geiben. zártkörű estélyt rendez, mely tánczezal 
lesz egybekötve.

— Kereskedők figyelmébe. A kereske 
deleiniigyi miniszter a folyó évi deczember hó 
28 ára, vagyis vasárnapra, az eddigi szokásoktól 
eltérően, a vasárnapi munkaszünetet nem fíiggesz 
tette fel.

— Megfagyott czigányok. A múlt lé tén, 
a nagy hideg folytán, Vásárhelyen és Kákóczoii 
is, úgy megfagyott czigányt találtak A hatóság 
intézkedés** folytán a járásorvos a hullákat meg 
vizsgálta és miután kétséget kizáróan konstatálva 
lett, hogy a halált a meglagyás okozta, a további 
eljárás megszüntettetett.

X megyei választások iránt nagy az 
érdeklődés. A főjegyzői állás be öltése heves köz 
delemmel fog járni különösen. A városunkban lakó 
bizottságok deczember hó 21 én, a nagymihályí 
Takarékpénztár helyiségében, Czibur Bertalan el
nöklete alatt bizalmas értekezletre gyűltek Össze s 
megállapodtak abban, hogy a nagymihályiak régi 
szokásához híven, ez úttal is közös és egyesüli 
erővel fogják a közönség érdekeit a választásokon 
képviselni.

— Nagy idők tanú fa. Pajkoaty László 
Zemplén vármegye nyugd. utbiztosa meghalt e hó 
lilikén Koskóczon. Az elhunyt, mint az ungvári 
gör. kath. papnevelő-intézet hallgatója lépett be 
1848. deczemberében honvédnek. Részt vett a 
kassai s Munkács mellett a podheringi ütközetek

kat átadta, határozottan ideutasitott. Nem tehe
tek róla, de itt kell hagynom ezt a holmit.

— En meg nagyon szépen köszönöm, de 
nem fogadom el. Vigvje csak megint el!

— Hogyan ? — hangzott a folyosóról egy 
mély hang. — Te visszautasítod az ajándé
komat ?

— Károly! — kiáltott föl Erzsiké velőt- 
rázó sikolvlval.* * •

— Igen, Károly, legjobb barátjával, Osz
kárral. Itt vagyok egészséggel és jó kedvvel ! 
•ler a keblemre, drága húgom! Íme, Oszkár, 
nézd meg csak kis hugocskámat !

Itt volt hát egész valóságában Károly és 
ő is; első pillantásra magösmerle őt, ő volt az 
akit már oly régen szeretett, akire várakozott.

Ez aztán ismét egyszer vig karácsony volt
Károly elmondotta, hogyan utazott tengerentúli 
vidékekre, ahol megismerkedett Vellei Oszkár 
honfitársával; hogyan tettek ott szert nagy 

| vagyonra és hogyan akarnak most itt közös 
| kereskedelmi cég alatt letelepedni. Barátja 

megunta a folytonos kóborlást, nyugodt otthont 
akar alapítani es mivel az amerikai miss-ek 
sehogyse tetszenek neki, idehaza óhajt magá
nak hitvestársat keresni.

♦

Melyik leányt szemelte ki magának. Elta
lálod-e, kedves olvasó ?



Melléklet a „Felső-Zemplén" SÍ. számához.

ben a 2. zászlóaljnál, mint őrmester; végig küz 
Jötte a szabadságharczot egészen a zsibói fegyver
letételig Kazinczy alatt.

— A nagymihályi izr, jótékony nó- 
egylet, saját alaptőkéjének gya apitá>ára, Nagy- 
Mihályban, a Barnai szálló óssz» s termeik n. 1903. 
január hó 5 én, eleven újsággal egybekötött táncz 
estélyt rendez. Helyárak: Élőhely 3 korona, álló 
hely 2 korona. Kezdete 8 órakor. Helyek elöje 
gyezhetök Landesman B. úr könyvkereskedésében. 
— Műsor: Eleven Újság. Irta. Szávay Gyula. 
Átdolgozta : Holló Andor. Előfizetési felhívás : Kartus 
Elza űrhölgy. Vezérczikk : I’sépy Zoltán úr. Táv 
iratok—Czáfolatok: Holló Andor és Richtzeit Vil 
mos urak. 7'drcza: 1) Dal: Widder Erzsiké űr 
hölgy. 2 Irén és Adolár Novella : Polányi Te ka 
úrhölgy és dr. Polányi Géza úr. l'anügy : 1 Rovat 
vezető : Polányi Ettyke úrhölgv. 2) Ej órarend : 
Pogány Aurora úrhölgy. Sport: Fröhlich <’ory úr
hölgy. Hírek : Rovatvezető : Dezső Sárika úrhölgy. 
Ilirek: Polányi Torka, Pogány Aurora, Widder 
Erzsiké, Fröhlich Gvttike, Glück Margitka, Glück 
Erzsiké úrhölgyek, — I’sépy Zoltán, Füzesséry 
Emil, Leuchtman Lajos, Lavotha Ödön, Polányi 
Jenő, Richtzeit Vilmos úrak. Rendőri rovat: Dr. 
Spiegel Ödön úr. Vye/f tér: Rovatvezető: dr. K' llner 
Mihály. Lavotha Ödön és Rónay Sándor úrak. 
Kritika: Holló Andor úr. Szerkesztői üzenetek: 
Szőllősi Sándor úr.

Esküvő. Friedman h Sándor fürészgyári 
igazgató folyó hó 30 án esküszik örök húséget 
Tyrnauer Herminke kisasszonynak, Tyrnauer Isidor 
homonnai lakos leányának.

A megyei hát iránt nemcsak a vár 
megyében, de a szomszéd I ng és Szabolcsban is 
nagy érdeklődés mutatkozik s minden jel arra vall, 
hogy a bál. a mely január hó 10 én lesz megtartva, 
úgy erkölcsi, mint anyagi siker tekintetében meg 
fog felelni a várakozásnak.

— A Ko/ututh-fizoborbizottriág id. Mecz 
ner Gyula elnöklete alatt S. A. l'jhelyben. 1902. 
november hó 22 én tartott ülésében elhatározta, 
hogy a gyűjtést folytatni fogja s e végből a helyi 
bizottságok és a főszolgabírókhoz megkeresést intéz. 
A főszolga bírák különösen oly irányban kerestet 
nek meg, hogy az egyes községek évi költség 
vetésébe jelzett adományok nyilvántartassanak és 
beszolgáltassanak. Konstatáltatok, miszerint eddig 
elé 34197 kor. 32 fillér folyt be a szobor alapra.

— A vármegyei pénztár átadása. A 
vármegyei pénztár átadását és átvételét állami és 
vármegyei vegyes bizottság eszközli 1903. évjan. 
hó 2 ától kezdve. Az átadásnak jövő évi január 
15 ere meg kell történni, mert azután mindennemű 
pénzkezelést az állampénztár eszközöl. Az átadás 
és átvételnél közreműködő bizottság áll az állam 
részéről: 7alapkőtics Vazul m. kir. pénzügyigaz
gatóból, Bratzidn -farkas István számvevőségi fő 
nőkből és Moldovdnyi Géza adótárnokból, inig a 
vármegye részéről Hat ólai Etele alispánból, bongó 
Gy. Géza vármegyei főszámvevőből és Arnőthfalvy 
Tivadar vármegyei föpénztárnokból.

— A homonnai jótékony nőegylet 1902. 
évi d< czember hó 31 én, sylvester estéjén, a Stefánia 
szálló összes termeiben, jótékonyczélu és tánccal 
egvbekötőút felolvasó, dai és szavalati estélyt rendez.

— A Pesti Hírlap jubilál. Az uj évvel 
fennállása 25 ik évfolyamába lép a Pesti Hírlap, 
mely immár negyedszázad óta szolgálja a magyar 
kultúra, szabadelvüség és demokrácia érdekeit s 
az évek hosszú sora alatt mindig meg tudta őrizni 
függetlenségét kormányokkal, politikai pártokkal 
és társadalmi osztályokkal szemben egyaránt. A 
Pesti Hírlap mindig a legelőkelőbb liberális publi
cistákat látta vezércikkíró munkatársai sorában. 
A szépirodalom legelső munkásait számíthatta min 
dig tárcaírói közé. Azok közt van ma is Mikszáth 
Kálmán, Tóth Béla. Gárdonyi Géza. Kóbor 'Tamás, 
Murai Károly, Bede Jób, Abonyi Árpád, Tömör 
kény István, Homok stb. A Pesti Hírlap egyik 
legkeresettebb napi olvasmánya az Esti levél, 
melyben a legszellemesebb magyar író Tóth Béla, 
szól az aktuális eseményekhez. A Pesti Hírlap 
minden képviselőházi ülésről élénk tollal irt karco 
latot is közöl. A t. Házból cim alatt. Mindennap 
közöl bőven szerkesztői üzeneteket, nagy vegyes 
magyar sakkmester magyarázataival. Eredeti tárcán 
kiviül a Pesti Hírlap mindennap közöl külföldi 
Íróktól is egy egv rajzot, elbeszélést. A Pesti Hír 
jap színházi, sport es tőzsde rovatai legnagyobb 

es legváltozatosabb. A Pesti Hírlap előfizetői min
den évben díszes kiállítású nagy képes naptárt 
kapnak teljesen díjtalanul s a Szabóné-Nogáll Janka 
áltál szerkesztett Divat-Salon című pompás divat 
lapra fél áron fizethetnek elő. A Pesti Hírlap az 
összes napilapok közt legnagyobb terjedelemben 
j lenik ni* g : hétkötnap 20—2K, vasárnapokon 
32—.>2 oldalon ; héttőn is többel ad mint más 
lapok S helyett 12 oldalt . A Pesti Hírlap 1903 iki 
nagy képes naptárát újonnan belépő előfizetők is 
megkapják, ha legalább negyedévre egyszerre 
küldik be az ebifizetési dijat jan—márciusra 7 
korona). A Divat Salonnal együtt negyedévi elő 
fizetési ár 9 korona. Előfizetéseket a Pesti Hírlap 
kiadóhivatalához Budapest, V., váci körút 78.) 
1< gjobb utalványon beküldeni. Ugyancsak a kiadó- 
hivataltól mutatványszámokat lehet kérni.

— Az eazlári vérvádról szóló két kötetes 
óriási feltűnést keltő munkájával most készült el 
Eötvös Károly. E nagy szenzációt keltő művet, 
melynek bolti ára 12 korona, januárban teljesen 
ingyen kapja meg mindenki, a ki most előfizet 
az „Egyetértés4, re IV., Vármegye utcza 11 . Elő 
fizetési ár: évnegyedre 10 korona, egy hóra 3 
korona 60 fillér.

— A Mátyás Illák, Ha van vig és elmés 
újság, amely olvasóinak kellemes és derül: órákat 
szerez. úgy ez a lap kétségen kívül a „Mátyás 
Diák" amelyről köztudomású, hogy Magyarország 
nak nemcsak legnagyobb szabású, de legjobb 
élclapja A „Mátyás Diák" egyúttal a legelter 
jedtebb vicces újság is, s alig van hely az ország 
bán, ahol lelkes és vidám olvasói ne lennének. A 
„Mátyás Diák" most tizenhatodik évfolyamába 
lép, hogy tóvá' b elismerések között, diadallal 
fussa útját, nagy örömére a mulatni szerető ma 
gyár közönségnek. A „Mátyás Diáku minden 
' gyes számában 35—40 karrikatura, adoma illuszt 
ráció é- művészi rajz jelenik meg. Szövege úgy 
a politikai, mint a társadalmi életet ötletesen 
figurázza. Vig elbeszélései és humoreszkjei magas 
színvonalon állanak. Versei csattanósak es találóak. 
Rendkívül válogatott s gondos összeállítású talányai 
foltétien szórakoztatók. — Egys óval a „Mátyás 
Diák" ma már versenyen kívül áll s elmondhatjuk, 
hogy ha van valami boldogság, úgy ez a „Mátyás 
Diák" olvasójának lenni. A „Mátyás Di-.k" Murai 
Károly szerkesztésében, kiváló humoristák közre 
működésével a Vodianer F. és Fiai cég kiadásában 
jelenik meg. Előfizetési ára negyedévre 3, félévre 
ti. egész évre 12 korona. A .Mátyás Diák" kiadó 
hivatala Budapest. Sarkautyus utca 3.) bárkinek 
is készséggel is küld mutatványszámot.

— Farkasok évadja. Nem hiába, hogy 
szokatlan keményen és szívós tartóssággal követel 
helyet magának a tél, a természet megszorult vad 
jait is emberlakta közelségbe hajtja a nagy ur: az 
éhség. E hó 10 én Koskóczon, a falu kellő köze 
péből vitt elegy farkas egy juhat, Kis Kemenczén. 
az urad, erdőségeiben pedig hajtásban ejtettek el 
egy egy farkast Peiszerle József urad, főerdész és 
Mayernyik János urad, erdész. A homonnai ura
dalom erdőségeiben rendezett hajtóvadászat alkal 
mával is volt farkas látható.

— Hazáért és szabadságért. Ez a címe 
a „Budapest" képes politikai napilap most folyó 
regényének, mely Ábrái Károly, a veterán jeles 
iró tollából került ki, s a mely a Rakóci szabadságharc 
dicsőséges történetét mondja el szerfölött érdekesen. 
Egyáltalán el kell ismerni, hogy a „Budapest" 
mindig rendkívül érdekes regényeket közöl, a 
melyek egyike állandóan könyvalakban jelenik 
meg. De más tekintetben is valóban megérdemli 
a „Budapest" azt a rendkívüli nagy támogatást, 
amelyben immár egy negyedszázad óta ország 
szerte részesül. Vezércikke t orsz. képviselők Írják, 
köztük Kossuth Ferenc, a függetlenségi párt nagy
nevű elnöke. Tárcarovatában az irodalom majd 
mind' gyik jelesével találkozhatunk. Hírei frissek 
és megbízhatók. Közgazdasági rovatában nagy 
súlyt helyez a gazdák és iparosok érdekeire. Illuszt
rációi alkalomszerűek, — legtöbbnyire naponként 
két három képet is hoz. Vasárnaponként a főlaphoz 
egészen díjtalanul humorisztikus heti mellékleteket 
csatol, teli pattogó élccel és kacagtató adomákkal. 
Ugyancsak ingyen kap minden előfizetője egy tar 
talmas és díszes naptárt. S terjedelméhez mérten 
aránylag igen olcsó. Egy hóra 2 korona, negyed
évre 6 korona. Mutatványszámot kívánatra bárki 
ingyen kaphat. Megrendelések, előfizetésok a „Bu 
dapest" kiadóhivatalához Budapest, Sarkautyus 
utca 3.) intézendők.

— A bortermelők és általában a borá 
szattal foglalkozóknak vélünk jó szolgálatot tenni, 
ha felhívjuk figyelmüket azon körüményre, hogy 
idén a szüretkor uralgott sok esőtől a szőlő rotha 
dúst kapott és ettől penész gombákkal lett méte 
lyezve. Az oly hibás szőlőkből nyert uj borok nem 
tisztulnak, m« gtörnek, megbámulnák, sőt ha kellő 
időben m m gondoztatnak, egészen elromlanák. Az 
ily uj boroknt legjobb mihamarabb a beteg seprő
ből lefejteni és az. arra alkalmas, inirenymentes 
kénszeletrkkel kellőkép átkénezni. Ily javított 
mirenymentes kénszeleteket készit Schönbeck 

Imre Esztergomban a következő minőségek és 
árakban. Az l es fajta az üres hordók jó karban 
tartására való, egy 50 dekás csomag ára 40 fillér. 
A 3 as fajta az egészséges, uj és öreg borok át- 
kénezéséhez, csomagja 1 korona; az 5 ös fajta a 
hibás, beteg borok gyógyításához való, egy csomag 
ára 1 kor. 60 fillér. Az idei uj borokhoz az utóbbit 
kell használni. A vele kezelt borok hamarabb 
megtisztulnak, eltarlhatók és szállíthatók lesznek, 
és a mi a fő, nem kapnak kénbüzt (Eiuschkig 
szagot) a mi a régi méreg tartalmú büdös Einsch- 
lagnál elkerülhette!) és ez okozza a nagy fej és 
gyomorfájást. Ezen kénszoleteket a készítő vidé
künkön kellő kép szándékozik megismertetni, miért 
is mintákat és használati utasítást bérmentve küld. 
Ismét eladóknak kellő jutalékot enged.

— Vj napilap, „Magyar Világ" cim alatt 
Budapesten uj politikai napilap indult meg. Felelős 
szerkesztője Benedek Elek, főmunkatársa földes 
Géza. Előfizetési ára egész évre 16 korona s igy 
a többi napilapoknál jóval olcsóbb. Szép jövő áll 
előtte. Olvasóinknak mi csak melegen avulhatjuk.

— A reklám. A kereslet és kínálat leg
gyorsabb, legkényelmesebb és legolcsóbb közveti 
tője a hirdetés reklám, mely előmozdítja a forgal
mat. befolyásolja a versenyt és az árak alakulását. 
A hirdetés az anyagi siker kulcsa, mely kitárja az 
üzletek és vállalatok kapuit a nagy közönség előtt; 
egy hatalmas mágnes, mely a kereskedőhöz vonzza 
a vásárlókat. A reklám bűvös hatása époly befo
lyást gyakorol a kereskedelemre és iparra, mint a 
nap cs >datevo ereje a növényzetre; tehát époly 
nékülözhetlen, mint a gőzgépnek a gőz, növénynek 
a viz. embernek a levegő. Állandó, ésszerű és 
ügyes reklamirozás minden gyári-, kereskedelmi-, 
ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az 
éltető elme ; dúsan kamatozik és idővel befektetett 
tőke ezerszeresét hozza meg. Hogyan, hol és mi
kor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és lég 
olcsóbban, megtudható az „Általános Tudósitó" 
hirdetési osztályánál tulajdonos Leopold Gyula 
szerk'-sztő) Budapest, Erzsébet-körút 54, ahol ki 
váló szakértelemmel, felülmúlhatatlan pontossággal, 
odaadó lelkiismeretességgel és nagyon olcsón eszkö
zölnek bármiféle hirdetéseket, reklámokat úgy az 
összes budapesti és vidéki, mint az összes kűl 
földi lapokban.

A magyar közönséghez Minden magyar 
ember tegye a szivére a kezét és valja meg őszin 
tón önmagának : szabad e tétlenül néznünk tovább, 
hogy ebben az ezeréves magyar hazában hogyan 
hanyatlik a magyar faj uralma ? Pusztulunk anya 
gilag, sülyedünk erkölcsileg és lépésről lépésre 
veszítjük a talajt lábaink alól. Visszavonásba és 
viszálykodásba merülünk ; holott minden erőnket 
egyesítve kellene megfeszíteni arra, hogy a mienk, 
a magyar fajé legyen az uralom földben, iparban, 
kereskedelemben, pénzügyben, politikában, egy 
szóval a nemzeti élet minden megnyilatkozásában. 
De ha ezt akarjuk, akkor a léha közömbösségnek, 
az unott nembánomságnak egyszer már véget kell 
szakítanunk A magyar társadalmat, a müveit 
magyar középosztályt e tekintetben súlyos mulasz
tás terheli. Évtizedeken ál tűrte azt, hogy agyába, 
szivébe, családi szentélyébe a nemzetietlen és er 
kölcstelen szellem behatoljon és ott gyökeret ver 
jen, hogy azután kiforgassa tiszta, nemes, nemzeti, 
ősmagyar gondolkozásából és az által könnyű szer 
rel idegen szellem, idegen érdekek vontató köte
lére fűzze. A saját pénzén, a saját erejével növelte 
nagyra a magyar közönség azt a saj ót, a mely 
a komoly, higgadt, hazafias gondolkodást kiölte 
közéletünkből és helyette belevitte a léhaságot, a 
könnyelműséget, a nagy nemzeti érdekek semmi 
bevevését, a nemes, hazafias törekvések kigúnyo
lását. Csakis a magyar nemzeti gondolkodás eme 
szomorú átalakulása magyarázza meg mai köz 
állapotainkat ; csakis nemzeti gondolkodásunk eme 
megromlása tette lehetővé, hogy a magyar kézből 
kisiklik a magyar pénz, a magyar föld, az ország 
szellemi és anyagi vezetése. Bartha Miklós és 
Holló Lajos orsz. képviselők egy évtizednek nehéz 
munkáját szentelték arra, hogy a sajtóban meg 
teremtsenek egy olyan orgánumot, amely a ma 
gyár faj ezen önvédelmi harcának legyen zászló 
vivője. Az általuk teremtett „Magyarország" nem 
egy sziikkörü politika hirdetője, hanem az egész 
magyar társadalom lelkiismeretének és közfel 
fogásának őszinte megnyilatkozása. Mérsékelt a fór 
mákban, de bátor az igazság hirdetésében. Követ
kezetes a nagy célok szolgálatában. — A „ Magyar - 
ország" nem csalja a közönséget vásári Ígéretekkel 
a maga körébe ; szomorú is volna, ha a müveit 
közönség cifra értéktelen ajándékokkal engedné 
magát és magyar lelkületét félrovez'tni. A „Ma 
gyarország“ szerkesztősége kiváló újságot akar 
nyújtani a magyar közönségnek. Hiszen ina már 
általánosan elismert dolog, hogy zsurnalisztikailag 
a legjobb lap a „Magyarország," amely a család 
minden tagjának kiváló szellemi élvezetet nyújt. 
Ez a lap szándékosan kerüli a l ’-ha, erkölcstelen 
és üres élcelődéseket, mi a magyar ember leiké 
hez sohasem illet. E helyett válogatott, bő olvas 
mányokat, kitűnő regényeket, tárcákat, szellemes



apróságokat és elsőrangú megbízható értesüléseket 
közöl hasábjain. A .Magyarország” szerkeszt ségé 
nek élén Lovátxy Márton dr. őrsi. képviselő felelős 
szerkesztő áll, kit a legelső magyar ir i gárda 
vesz körül és támogat a munkában. Minden érte 
sités a lap részére, előfizetés és más küldemények 
csak ezen cimén küldendők: „Magyarország napi 
lap*. Budapest.* — Minden további címezés fölös 
leges. — Előfizetési árak a rendesek. Egv hóra 
2 kor. 40 fillér., negyedévre 7 kor., télévre 14 
kor., egész évre 2* kor. A magyar társadalom 
bizonyára sorakozni fog a „Magyarország” nagy 
céljai köré és támogatásával lehetővé teszi azok 
megvalósítását.

— .4 magyarosodás érdekében, A kor 
mány a magyarosodás érdekében messze kiható 
intézkedéseket tervez. E szerint 1903. évtől kezdve 
a kereskedők és iparosok, egyszóval bármiféle 
cimtábla felirata csak magyar lehet, csak magyar 
szövegű űrlapok bocsáttatnak forgalomba és csakis 
azon kereskedők könyvei fogunk hitelességgel bírni, 
melyek az állam nyelvén vezettetnek. Ez az in 
tézkedés ki fog terjedni úgy a fővárosra, mint az 
ország egvébb városaira és községeire.

— A vármegyei köxponti én gyám- 
pénxtár 1902. évi deczember bő 31 én miiködé 
sét beszünteti. 1903. évi január hó elsejétől fogva 
a vármegyei központi és a gyámpénztár teendői a 
vármegye székhelyén le«’ő kir. állampénztárra adó
hivatalra . a vármegyei számvevőség teendői pedig 
a kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számve 
▼őségre számvevőségi kirendeltségre) Hibáztatnak 
át: ennélfogva az említett naptól kezdve, a vár
megyei pénztár és a számvevőség eddigi ügykörére 
vonatkozó minden beadványt és hivatalos levele 
zést a királyi állampénztárhoz (adóhivatalhoz^ ille
tőleg a kir. pénzügyigazgatósag mellé rendelt szám 
vevöséghez (számvevőségi kirendeltséghez kell 
czimezni.

— Ingyenes disxmti ajándék. Aki e 
címet elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép 
lelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről. Budapestről, kél szárnyra e hir. — 
A .Pesti Napló” Magyarországnak e legrégibb 
pártoktól és klikkektől teljesen független, szabad
elvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kara 
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen in 
gyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal 
diszitett .Zichy Mihály Album* ot. E valóban 
értékes és nagy irodalmi becscsel bíró müvet — 
melynek az .Aibenaeum* kiadásában megjelent 
eredetije' 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvart kiadásában Karácsonyi ajándékul m< gkapja 
a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es meg
kapják díjtalanul azok az uj előfizetők is. akik 
egész éven át fél, negyedévre vagy havonkint, de 
inegszakitás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra

— Naptárak ax 1903-ik érre nagy 
választékban kaphatók Laudtxman B. könyv- és 
papirkereskedésében.

CSARNOK.
Az uj ruha.

Tegnap délben a Központi pályaudvar körül 
kóborogtam egy kollégámmal. A munkás utcza 
tájékán egy ismerősnek látszó alakot láttunk, a ki 
elmerülve tárgyalt egy hordárral. Kételkedve néz
tünk feléje s majdnem egyszerre kiáltottunk föl 
mind a kettőn:

— Nini, ez Balázs . . .
Közelebb mentünk és figyelmesebben meg

néztük, — csakugyan Balázs volt. Valaha egy 
iskolába jártunk vele s akkor tanároknak és tanu
lóknak csak egy véleményünk volt róla, hogy 
Balázs, mint parlamenti vezér, vagy mint miniszter 
elnök fogja bevégezni pályáját. Könnyed, geniális 
és ügyes volt, a professzorok nem mondhattak 
előtte ostobaságot, mert kinevette őket, felső gim
nazista korában egyszer politikai csikket irt egy 
elterjedt napi lapba. A tehetősebb apák, a kiknek 
egy ügy ü fiaik voltak) bánatosan mondogatták, mikor 
a Balázs csodálatos tehetségeit emlegették előttük :

— A jó Isten is csak igazságtalan, mint az 
emberek. Egynek mindent megad, a másiktól a 
legkisebbet is megvonja . . .

Balázs azonban nem lett miniszterelnök, 
egyetemi korszaka alatt kellemetlen viszonyok közé 
keveredett s egyszer csak elhallgatott róla mindenki. 
Mikor a többi kollégái már mind a diplomájuk 
rétén keresték a kenyerüket, Balázs még mindig 
ötven forintért dolgozott egy híres védőügyvéd 
oldalán.

Két vagy három év óta nem láttuk s most 
inegütödve néztük végig. Balázs szánalma* szí 
tuáczióban volt, kopottan, megtépve suttogott a 
hordárral, czilindere és czipői nagyon rossz napok 
ról beszéltek. Rojtos kézelője kibukkant piszkos 
kabátjából, — Balázs egész alakja szinte >zem 
lehetőleg fejezte ki. hogy napok óta nem evett. 
Közelebb mentünk h -zza ■ •* m-•ittuk.

— Szervusz öreg, hogy kerülsz ide?

A homloka csúcsáig elpirult és hirtelen le 
sütött’ a szemét.

— Tegnap érkeztem, dadogta, a holmim még 
künn van a pályaudvaron.

Nyilvánvaló hazuj *4 volt ez s mi szánalma 
>an néztünk végig ra Balázs kínosan harapta 
az ajkát, látszott, hogy töltetlenül szívesen venné, 
ha a fold jóságosán megnyílnék alatta.

Hívtuk, hogy Ki- rjen el bennünket s a 
Kerepesi utón felültük egy villamos kocsira. A 
kocsiban ült egy fiat;, t-szony, a szegény Balázs 
félénken húzódott meg < legbelső sarokban. Olyan 
kicsinyre összezsugorodott, mint egy sündisznó s 
bátortalanul tekintett kifelé a kocsi zuzmará* 
ablakán.

A Nemzeti színháznál leszálltunk s miután a 
kollégámmal egy egyért" pillantást váltottunk volna, 
igy szóltam Balázshoz

Menjünk be valami kávéházba, ott elbe 
szélgeth* tünk egv félórácskát.

Meglapulva, ügy i lenül baktatott végig Balázs 
a fényes, bronzszinü kávéházon, a melynek nagy, 
világos ablakain át betűzött a téli napsugár. A 
kassza cognacos poharai szivárványod fényben csil
logtak s vakító sugarak szöktek végig a tlmás 
kannák ezüstjén. Oly előkelő és szép volt minden 
itt Balázs derengv- ült le az egyik asztal mellé 
s óvatosan húzta be toprongyos czipöit, nehogy a 
vendégek meglássák.

A pinezér kissé fitymálva kérdezte tőle :
— Mit parancsol?
Balázs szemérmesen súgta, anélkül, hogy a 

fehér márványasztalról föltekintett volna :
— Szíveskedjék egy kávét hozni, egy forró 

kávét.
A szivem elfacsarodott az ügyefogyott ember 

láttára és egyszer a vállára tettem a kezem :
— Légy őszinte, te nagy nyomorúságban vagy. 

Nekünk mindent elbeszélhetsz, hiszen gyerekkori 
pajtások vagyunk.

Balázs letette a kanalat, könnyei végig foly
tak arczán.

— Jó, mondta, tudjátok hát meg. Ot nap 
óta nem ettem meleg ételt, tiz nap előtt adtam ki 
a legutolsó busz krajezárornat. Azt hiszem el kell 
pusztolnom . . . egy kutya se néz rám jó szemmel. 
Nem mehetek emberek közé, nem kérhetek senkitől 
jóakaratot, hiszen ki áll velem szóba, ha ezzel a 
külsővel felkeresem. . . . Nem merek villamosra 
ülni, mert az emberek elhúzódnak mellőlem. . . 
Tisztességes kávéházba le sem ülhetek, mert a 
vendégek kinéznek . . . Arra sincs erőm, hogy 
megöljem magam, mert nyomorúságomban még 
gyáva is vagyok. . . .

Mikor Balázs megitta a kávéját, igy szóltunk 
hozzá :

— ^"jj velünk, majd csinálunk valamit. . . . 
Bevittük egy borbélyhoz, a ki megnyirta. 

egy fehérneműd boltban kemény mellvérlü, hófehér 
galléros ingeket és kézelőket vásároltunk a szá 
mára. A belváros egy szabó üzletében pedig húszon 
két forintért pompás öltözetet vásároltunk. Az 
emberek nem is tudják, milyen potom árért lehet 
ruhát szerezni Budapesten. A Balázs sötétkék, 
huszonkét forintos ruhájának, melyből gyönyörűen 
vált ki egy világos nyakkendő, a Váczi utczán és 
az Andrássy-ulon s- m kell magát szégyelnie.

Valahol egy pár csinos czipőt is vettünk s 
Balázs egyszerre fényes gavallérrá vedlett át a 
szemeink előtt. Sohasem láttam ilyen csodát: a 
meggörnyedt bátortalan Hu egyszerre kiegyenese
dett, szemei csillogni kezdtek, egy finom hajfürt 
kaczéron omlott le magas homlokán Balázs rágyúj
tott egy szivarra s kényelmes, rengő lépésekben 
kisért bennünket végig a belváros elegáns utczáin.

— Nagyszerű kilátásaim vannak, — mondta 
szivarozva. — egy politikus gróf régen Ígéri, hogy 
velem íratja meg a inemoirejait. Ez hozna a kony
hára pár ezer foriulot, akkor aztán könnyen be
szélek a világgal.

Látszott, mint-léi- vissza szivébe a remény, 
bizalom, mint formálódik meg lelkében a jövő 
színes képe. Egyszerre fürgévé és elméssé lett, 
szellemes apereue-k* t mondott az ismerős járó 
kelőkre, szóval Balázs a régi Balázs volt ismét, a 
kit a miniszterelnöki székre predesztináltak a gye
rekkori pajtások.

Együtt mentünk ebédelni s Balázs hanyagul 
szólt a pinezérnek :

— Hé, barátom, adja csak idébb a mustárt.. .. 
A fiiét jól legyen sütve. . . . Hozzon egy forró 
kávét, de gyorsan mozogjanak a lábai. ...

Úgy beszélt, mint egy ur, a ki megjelené
sének értekével teljesen tisztában van. Harminczöt 
forint áru különböző ruha egyszerre elméssé, vi 
dárntná, *őt okossá tette ezt a szomorú, elcsüggedt 
és szinte ostoba ficzkót.

Ebéd után, miközben bő- s óvatossággal vágta 
le a szivarja végét, igy szólott mosolyogva :

Néha vannak perczeim. mikor elhagyom 
magam. ... De terriugettét, nem kell engem fél- 
ten*......... h»n • uv jó idő. meglássátok, a mikor
a lábam alá gyűröm ezt az egész együgyű cső 
cseléket. ...

Szoniaházy István.
b elei ' */<■! Dr. Kállai József.

1 ' -a - Dr Kellncr Mihály
Kiadoliivataii : .vezető Landai József.

Hirdetések.
2567/1902. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy özv. Dencsik Jánosné 
szül. Kertész Júlia nagy mihályi lakos végrehajta 
lónak, valamint az ezennel a 2582 902 tk. számú 
árv. rési kérvény folytán csatlakozottnak kimondott 
nagy mihályi tak. pénztár ipar és kereskedelmi 
l ink végrehajt.?’ónak Prebehajla Antal kiskorú 
Prebehajla Mária Verőn és Anna, mint Bujdos 
Anna térj. Prebehajla Jánosné végrehajtást szenve
dett jogutódai és örökösei végrehajtást szenvedettek 
elleni 200 kor. illetve 400 kor. tőkekövetelések 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi 
kir. járásbíróság területén lévő a nagymihályi 
482. számú tjkvben 1027. hr. sz. a. felvett bei 
sőség és felülépit mén vekből B. 22—23. sorszámok 
alatt Prebehajla Antal kiskorú Prebehajla Mária 
kiskorú Prebehajla Verőn és kiskora Prebehajla 
Anna mint végrehajtást szenvedő Bujdos Anna 
Prebehajla Jánosné örökösei s illetve jogutódai ne
vén álló illetőségre 1334 koronában ezennel meg 
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fenneb megjelölt ingatlan az 1903. évi 
január hó 13-ik napjának délelőtti 9 
Órájakor a nagymihályi kir. jbiróság tlkvi helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nők becsárának 10%-át vagyis 154 korona 
40 fillért, készpénzben, vagy az 1881. LX t.-c. 
42 § ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november 1 én 3333. sz. alatt kell igazságügy 
miniszteri rendelet 8 § ábankijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. c. 170 §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszeü elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihály, 1902. évi október hó 31-én.

Garbinsxky, kir. aljbiró.

2568. sz. tkvi. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Grünfeld Salamon 
nagymihályi lakos végrehajtatónak Bujdos András 
végrehajtást szenvedett elleni 290 kor. tőkeköve 
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében, a 
s. a. újhelyi kir. törvényszék (a nagymihályi kir. 
járásbíróság területén lévő Nagy Mihály község

ben fekvő a nagymihályi 482 száinu tjkvben 
1027. hrsz. a. felvett belsőségből a felülépiimé- 
nyékből s B 8 sorsz. alatt Bujdos András végre
hajtást szenvedő nevén álló ingatlanra az árverést 
2650 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat 
tanok az 1903. évi január hó 15-ik napján 
délelőtt 9 Órakor Nagy Mihálvon kir. jbiróság 
mint tlkv hatóság iroda helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 265 koronát kész
pénzben. vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. § ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügymi
niszteri rendelet 8 ik §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX t.-c. 170. § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
zsabályszerü elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihálvban, 1902. évi október 31 én.

Garbinnxky, kir. albiró.

Egy nagyobb lakás
az Alsó-utcában a Sznistsák-féle házban 
január i -tői kiadó, esetleg ugyanezen ház

. szabad kézből

eladó.
Bővebb felvilágosítás nyerhető Sznistsák 

Nándor szolgabirótól Ungvári.



Minden ember
isin-ri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá iu«x 1385 drb. ' 
nélkülözhetetlen tárgynak, mim eKy finom párisi 
női brosclie Simili briliánsokkal, I pár fülbevaló 
Sírni i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és in;- 
gomb doubl aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, tinóin nyakkendő tű. linóm 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négvrétít 
zsebtentatartó, toalett tükör etuibifn, 3 tinóm zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szí pákával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 frt 1*0 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból : R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz viss/.a.idatik. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

Intelligens urak foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniük e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, ^melyek rög
tön továbbittatnak Mellekjövedelemjel. alatt az 

..ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához
Budapest, VII., Erzsébet-korut 54.

Az Országos Pályázati Közlöny 
utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negy edévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben kiild’a kiadóhivatal Budapest, Rökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a' kiadóhivatal.

Sfyószentpéteri

darabos szénre 
előjegyzést elfogad bármily 
mennyiségre a nmihályi vasúti 

teher pénztár nők.
jRra métermázsánként 80 kr. az állomáson.

Egy szép mangalica kan Szabó 
István urad, tiszttartónál Mál- 
czán előnyös ár mellett eladó.

509. V. rz.4V. wz.
1902: Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-iz. 
102. §-a értelmében ez.enuel közkírró teszi, hogy a s.-a.-újhelyi 
kir. töt vényszék 1902. évi 2593. számú végzése következté
ben Dr. Kellner Mihály ügyvéd által képviselt (Jalszécsi 
takarékpénztár javára Novák József ellen 1107 kor. s jár. 
erejéig 1902. évi szeptember hó 17-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján felülfoglalt és 1990 kor. becsült 
következő ingóságok u. ni. bútorok, lovak tehenek nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n.-inihályi kir. j bíróság 1902. évi 
V. 253/2 számú végzése folytán 1 H»7 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1902. évi január hó 17 napjától járó 6°/0 kamatai, 
*/i“/o váltó dij és eddig összesen 66 kor. x5 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig A.-Körtvélyesen 
alperes Novák József lakásán leendő eszközlésére 1902. 
évi dec. hó 29-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs ir n alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek 
javára ;s elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1902. évi dec. hó 5-ik napján.

J’ellen Jóxnef,
kir. bírósági végrehajtó

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz, 

102. §-a .-Kelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nsgy. 
mihálvi kir. járásbíróság 1902. 8p. 316/3 számú végzése 
következtében Dr. Kellner Mihály ügyvéd áltat képviselt 
Lehocky Miklós javára Novák József ellen 12 korona s jár. 
erejéig 1902. évi julius hó 30-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt és 3790 koronára becsült 
következő ingóságok u. in. bútorok és egyébb ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek » nagymihálvi kir. bíróság 1902. 
évi V. 208/3. számú végzése folytán 42 kor. .tökekövete 
ennek *1902. óv> julius hó 8-ik napjától járó ő°/e kamatai 
’/•% vált-> dij és eddig összesen 71 kor. 50 fillérben biróilag 
m ir megállapított költségek erejéig Alsói Körtvélyesen alperes 
N >vák József lakásán leen-ló eszközlé'- re 1902. év! dec 
ho 29-ik napjanak d. e. 11 órája határidőül kitü- 
zetik, és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t.-c. 107 és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet igérónek becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfogla’.tatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
v -Ina, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt N.-Mihályon 1902. évi dec. hó G-ik napján.

l‘elles Jóxxef,
kir. bírósági végrehajtó.

Glüek Mór JMagy-JVIihály
ajánlja az

Eperjesi Népbank Kalyhagyar
Tiszta fehér, barna, zöld, chamois. majolika stb. színű csiszolt 

CSEREPKALYHAIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el es számos kitün

tetésben reszesblnek.
Jutányos árak mellett a legiolidabb kivitel biztosittatik. 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitoi végzik. Egész 

épületek kalyhaberendezéset tetemes árengedménynyel vállalom el.

Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.
r £egjobb minőségű fontán és Jfortland Gément nálam jutányosán beszerezhető.
1»- -r—- x— wr—, —.xx>. .------ .-xr- •->- -xx.X— —C— —>• — — xx

Goldstein Adolf
épület- és diszmü-bádogos

lámpa, üveg és porczellán kereskedése

NAGY-MIHÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr , sör és evö-készletekbtn 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika fali díszekben 
barna kőedény és zománczozott edényekben, 

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.



A PESTI NAPLÓ karácsonyi ajándéka

ZICHY MIHÁLY ALBUM.
A Pesti Napló » mt-ly .-1-hgv- Madách Ember trageduját. Arany 

balladáit Zlohy Mihály kepeivel K*t--na J-/-. Bank bar at.
San.l<T Hymfy szerelmeit remek «llumb.< tf-*gHh.% le^ut < Kőitek
Albumát adta elvan inak kara- - -i»yi ajándékul az id« n az *>d- •igi <1 i* n «g) ■ d 
•aabaau -iisxl-en. tartal->iuban netne-tk az r-idigi ai «nd«-ki>hat f<- Hiuul •* k->ny vpi •• ••n

men-t di«zmtivet. a Zichy Mihály Albumot;
Zlohy Mihály kepeinek vá zat-tt, intp >zán« al un l-.i f- u- alt gyű ’■

a Kolt’k All-uiuan.il nagy óbb és <'.i«xaaobb alakban
Zlohy Mihály világhírű művészi terűit lécnek lw •sít. legszebb fest

ményeit és rajzait vl<;■< n..•.alv. .z . -ií*/ negyven mulapon. am<-lj-i. 
tuindszyikvhe/ legkiválóbb esztétikusaink es mttbiraloink -
gyara/.at-K ui-tan remek kivi;.- . mu ip--ku.sk egy gyönyörű színnyo
mású lesx, olyan amilyen ud-lig a tg . ént ru.magyar -!i»z:.. tl-w

A uegyven p<>inpaa n>ülap- t a ki**-: «z veget e- Zichy Mihály egyénisé
gének és változatos életpályájának regenyes rajzat ut Zi.l>y rajza
utau k > gazdag bekötési tabla fogta

gg** A Pesti Napló e nagyazabasu diszmüvét :iz Athén.- .liiitj.-i ki. A 
Zichy Mihály Albumot amelynek ára az Athenaeuin eredeti kiadasaban 90 
korona a !»<*«•.. Napló uj > • 1..< :> .« »t< - ;.>< ajándékul Pesti
Napló minden állandó <• •/.. t <. Es megkapjak díjtalanul azok az előfizetők is. akik 
egész even at fel. negyede* vagy havonkint. de megszakítás nélkül fizetnek elő a 
Pesti Naplóra.

I

KEIL-LAKK
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.
1 nagy palack ára 1 frt 35 kr 1 kis palack ára 68 kr.

Szagtalan
padló-viasz ..Glória *

• gj óbb ét r. - v • . . i . . • . -
kemény padló számára.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. hearanyozására. 

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér ,.GIasur‘-fénymáz
legjobb szer mosdo-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
t>—6 Mindenkor kaphatók :

GLÜCK MÓR e. -m 1 NAGY-MIHALY.

KARÁCSONYRA
a legújabban megjelent dísz
müvek, ifjusági iratok- es ké- 
)es-köny\ok. almanachok, al- 
)umok. ima-, emlők- es zseb-

stb. stb mesés olcso arak mellett nagy választékban 

kaphatok

LANDESMAN B.
könvv- és papirkerckidősében Nagy-Mihálvon.

Hirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a 

Gálszécsi Takarék- és Hitelpénztár.

Erdész
j8 éves nős, a ki Eulenburgban (Morva
ország) végezte az erdészeti akadémiát és 
kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, mint 

főerdész, vadász-vezető állást keres.
Ajánlatok > Erdész# jelige alatt e lap 

kiadóhivatalához küldendők.

Köhögés es rekedtseg ellen nincs jobb a 
RETHY-fele 

pemetefű-cukorkánál.
de vásárlásánál vigyázzunk, 

es hatarozottan RÉTHY felet kérjünk, mivel 
sok haszontalan utanzata van.

IV Egy doboz ara 60 fillér. "Vn
Csak Réthy-félét fogadjunk el !

I 
I 
I

uiuan.il
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A PESTI NAPLÓ karácsonyi ajándéka

ZICHY MIHÁLY ALBUM.
A Pesti Napló < n ■ ly v ! Ii^elv .M . Iá. h Ember tragedt tját Arany 

balladáit Zlohy Mihály kepeivel Katona Jo/m T Bank bár. át. Ki-tn h i\ 
" • Hymfy szirtiméit remek Albumba fnglalvA á* i<»gutól•> * i Kulu k 
Albumát adta in.«k kara - i>yi ajándékul, az idén a/. v • >. i <1 i- i-• £' •
BSab.iAU. tÜAxben tártál inban t.. un - ik az eddigi mi indékubat fubiiiuul •* N my' putctm

Zichy Mihály Albumot olvadóinak 
karivvoiiyi ajándékul.

Zlohy Mihály kepeinek vál imp zán- »1 umb.i i t.-inónyi-t
* Kolt'k Albumánál nagyabb é» díszesebb alakban,

Zlohy Mihály világhírű tinivé.zí termeié i nek lu vat. legszebb fest
ményeit és rejzslt : .■l.vl.ía ii.n.V au ez a .li-ziii negyven mul&pon. amely I. 
mindezyikehez legkiválóbb • ■xtétikuaaink es mablraloink :< <i. - vi-irmi 
gyzrazat. t. A vami.au remek kivit.- ü ni. sp-knak <-sry r.gyönyörű zzínnyo- 
mssu le«z, lyau amilyen v-l-'.ig ali£ . m : mány i- !i«r u-ei

A negysen p-mpás mióap- t a ki-é -z .vécét Zichy Mihály egyénisé
gének ée változatos életpályájának regenyea rajzat lamu.ínt Zi.-i.v rajza 
után k. >zúlt gazdag bekötési tabla t .■' < < i_.ni r-> .lt»z - k : ti .

t Pesti Napló « tn(.’y»zal.á»ii .hvz.inilvet az. Athén .. .. . .11,itta ki. A 
Zlohy Mihály Albumot -k .......  ■ Ath.., eredeti kiadasaban 90
korona » P»«:i \ >p|. k. . , <u kara - ;.y ajándékul . > Pesti
Napló mii. l-n álland.. e. ’ - t’ ». Es megkapjak díjtalanul árok az előfizetők is. akik 
egész even at fel, negyedév vagy havonkint. de megszakítás nélkül fizetnek elő a 
Pesti Naplóra.

-LAKK
(Glasur) 

legkitOnóbb mázoló-szer puha padló számára.
1 nagy palack ára 1 írt 35 kr. 1 kis palack ára 08 kr.

Szagtalan

padló-viasz ..Glória**
• gCjvbb é1.< gv «■ ZVH.ld i»ViV.*/.t -ti

kemény padló azámára.

Fehér ..GlasurMenymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
6—6 Mindenkor kaphatók :

GLÜCK MÓR cégiül NAGY-MIHALY.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására. 

1 kis palack ára 20 kr.
4

író-, rajz- és lesleszeli szerek, 
illődéin levélpapír újdonságok,
stb. stb n-.esés olcso arak mellett nagy választékban 

kaphatok

LANDESMAN B.
könvv- és papirkerekedésében Xagy-Mihálvon.

Hirdetmény.
o m o n n á n

Dr. Toronszky Elek házában 
fiókot nyitott a

Gálszécsi Takarék- és Hitelpénztár.

Erdész
38 éves nős, a ki Eulenburgban (Morva
ország) végezte az erdészeti akadémiát és 
kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, mint 

fóerdész, vadász-vezető állást keres.
Ajánlatok »Er(lész« jelige alatt e lap 

kiadóhivatalához küldendők.

I11

Köhögés es rekedtseg ellen nincs jobb a 
RETHY-fele 

pemetefű-cukorkánál.
de vásárlásánál vigyázzunk, 

es hatarozottan RÉTHY-felet kérjünk, mivel 
sok haszontalan utanzata van.

BW* Egy doboz ara 60 fillér. "TJC
Csak Réthy-félét fogadjunk el !

Mindsn háziasszony

8yoin. Laudfuinau B, köny m vonul íjában.

vami.au

