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Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérmentetlen levelük nem fogadtatnak el.
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kiadóhivatal:
Unva az előfizetőnek, hirdetési éa nyilttéi 

díjak küldendők : 
Lindeiman B. könyvnyomdája.

Tisztelt olvasóinkhoz !
A „Felső Zemplén11 1904. évi január 

hó elsejével kilenczedik évfolyamába' lép.
Sok viszontagságon mentünk kérésziül 

ezen idő alatt és hogy lapunk megbirt küz
deni a nehézségekkel, melyek eléje tornyo
sultak, csak azt mutatja, hogy van létjogo
sultsága.

Mi úgy véljük és ezt büszke önérzettel 
merjük állítani, hogy teljesen függetlenek 
vagyunk és hogy a megkezdett útról soha, 
senkinek a kedvéért egy pillanatra sem tér
tünk le, nem kerestük senkinek kegyét, ba
rátságát, hanem haladtunk kitűzött czélunk 
felé.

Ez lesz elvünk a jövőben is !
Munkásságunk jutalmát abban találjuk, 

hogy a legjobbak velünk tartanak és er
kölcsi súlyúkkal támogatják lapunkat. Ez 
biztat bennünket a további munkára.

Ezúttal mélyen tisztelt olvasóink szives 
figyelmét felhivjuk azon körülményre is, 
hogy lapunk már legközelebb

K" POLITIKAI 
hetilappá fog alakulni, hogy ekép módunk
ban lehessen a közügy érdekében hatható
sabban közreműködni s már eleve jelezzük, 
hogy programmunk pártonkivüli lesz 
és az 18(>7-es alapon véljük hazánk önálló
ságát fejleszteni.

Az 1867-iki kiegyezés törvényben biz
tosított jogainkkal akarjuk a gazdasági ön
állóságot és az önálló magyar hadsereget 
kivivői és hisszük, hogy fokról-fokra az idő
vel békés utón meg is fog valósulni.

Városunk és vidékünk érdekei továbbra 
is legfőbb gondoskodásunk tárgyát fogják 
képezni és most különösen, midőn városunk 
korszakot alkotó munkálatok kivitele előtt 
áll, minden egyes körülményre világot fo
gunk vetni, hogy közönségünk mindenkor 
és mindenről tájékozva legyen.

T A R C Z A
Karácsonyfa alatt.

— lluniorosz.k. —

Még alig voltunk kút hónapos házasok, a mi 
kor ránk virradt a karácsony szép és magasztos 
ünnepe.

Kicsi feleségem, no meg aztán a magam ked 
véért is, csak úgy megültük ezt a szép, kedvesen 
poétikus ünnepet, mint ahogy otthon, kedélyes 
családi körben szokták megülni, szóval barátságos 
és szerelmes csókokkal fűszerezett vacsora után, 
mi is ineggyujtotluk a karácsonyfa apró gyertyács- 
káit.

Amint olt üldögéltünk a barátságos fényt tér 
jesztő zöld fácska alatt, gyermekéletünk nem egy 
apró örömo és bosszúsága jutott eszünkbe.

Hej, micsoda gyönyörű karácsonyok is vol 
tak nálunk. Kilencz gyermek örömtől sugárzó arca 
állta körül a hatalmas fenyőt és mindannyin vágyó 
pillantásokat lövell talapzatára a hol vágyaink meg- 
testülése volt látható.

Ez a karácsony est, kissé szomorúnak ígér 
kezelt, amennyiben feleségem árva leány volt (a 
hozománya az árvaszéknél volt elhelyezve, persze 
nem Aradon, Krivány ur felügyelete alatt) az en 
szüleim távol Inktak, hivatalom meg nem engedte,
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A magyarosodás szent eszméje folyton 
szemeink előtt lebegett s a jövőben is az 
lesz vezércsillagunk.

Midőn programmuiikat fentiekben kör- 
vonalozznk. igeijük, hogy a szépirodalmi ro
vatra is kiváló súlyt fogunk fektetni és a 
napiesemenyekról olvasóinkat híven fogjuk 
tájékoztatni.

Ily törekvések mellett reméljük, hogy 
a n. é. közönség es t. olvasóink sem fognak 
hidegen maradni és kérjük ezek folytán to
vábbra is az anyagi és erkölcsi támogatiist.

Nagy-Mihály, 1903. deczember 24.
Hazafias üdvözlettel

Dr. Kállai József,
a nFelso-Zemp)énu felelős szerkesztője.

Szent karácsony.
Béke és dicsőség ! £
Ah! mily kedves hangzású, mily esz

ményi két fogalmat hirdet ez angyali szó!
Ki hallott valaha ennél örvendetesebb, 

fenségesebb szózatot ?
És ez a világra jött Megváltónak, az 

Ur Jézus Krisztusnak bölcsődala. Égből 
alászállott angyalok zengték először Bethlehem 
ragyogó csillagos ege allatt, az éj néma 
csöndjében.

Szent karácsony napján Dicsőség és 
Béke megcsókolják egymást. Édes testvérek. 
Mert azzal a dicsőséggel, a mit szent kará
csony ünnepén Jézus hoz le az égből: együtt 
száll földre a béke is. Viszont az a béke, 
mely karácsony szent ünnepén menyből a 
földre leszállót!, isteni glória fényévé, Istent 
dicsőítő áldozat tömjénfiistjévé finomodik s 
úgy leng fel vissza az égbe, mint az olajfák 
illata reggel.

hogy a karácsonyi ünnepeket náluk töltsük és igy 
egyedül maradtunk.

En .. magam részéről némi önzéssel nem igen 
törődtem vele, amennyiben igy zavartalanabbal 
Ívheteit turbékolni, de a karácsony esti hangulat 
bizony-bizony még a turbékolásból is kizökkenti 
az embert.

A feleségem törte meg az ünnepélyes néma 
ságot.

— Hej, ha most egy pár apróság futkározna 
körül a karácsonyfát, akkor bezzeg nem volna oly 
unalmas a karácsonyi est. Se neked, sem nekem.

— ügy hál neked unalmas az én lársasá 
gomban egyedül cltöltened az estélyt ? — kérdőm 
kissé méltatlankodva.

No tudod nem úgy értem, hanem hál magad 
is beláthatod, hogy a gyerek élénkíti a házat.

— Persze, p« rsze, ha most itt tizenhárom 
gyerek futkosna körülöttünk és egyik jobban or 
ditana mint a másik, akkor mindenesetre élénkebb 
volna a házunk. Egyik sírna, nem volna megelé
gedve a kapott ajándékkal, a másik meg a füledbe 
fújná a legszebb áriákat uj trombitáján, a barma 
dik a negyedikkel összeveszne s igy tovább

— Eredj te gyermekevé kanibál, kell is ne
ked a gyerek. De nem is lesz neked sohasem

Ezl már kissé elszontyolodva mondotta az 
én kicsike feleségem.

I'.s a misztikus varázslat illúzióiban 
szinte halljuk már az angyalok öröménekét, 
látjuk a mennyei glóriafényt a a ragyogó 
csillagokat, melyek azzal a boldog éjjel 
gyuladtak ki az ég tiszta boltozatán, mi
dőn a világ l dvözitője Betldehemben meg
született. . . .

Es a legboldogabb érzelem rezeg át, 
sziviinkön-lelkünkön.

A szent karácsojfyest. ártatlan örömeire, 
a családi kör édes^ melegére, szelid költé
szetére gondolunk, mely a karácsonyfa ara
nyos dióival, pici viaszgyertyáival, cukorkái
val és ajándék csecse-becséivel annyi gyö
nyört nyújt és boldogságot áraszt szülőknek 
és gyermekeknek egyaránt.

Oh boldog és örökké felejthetetlen illit- 
sió, lelkűnkben megszentelt idealismus! Mert 
htU nindezt a kis Jézus hozza ajándékul.

Mint zordon télben az örökzöld fenyő 
látára megeleveníti, fölviditja az ember sz: 
vét: szintoly vigasztalással s reménynyel 
teljes a világra nézve a karácsony, Krisztus 
születése.

Ajándékul hoz három oly kincset, mely- 
lyel nem ér föl a világ minden aranya, 
ezüstje. Ezek a kincsek : a hit, mely földi 
létünkre fényt delit: a remény, mely az élet 
szenvedéseit megédesíti és a szeretet, mely 
minket Istennel egyesit s a mely egyedül 
dicsőíti meg az embert.

Ezt a három ajándékot látom én ra
gyogni, zöldelni s piroslani azon a karácsony
fán, melyet a kis Jézus a világnak hoz.

Karácsony : az idők telje.
A világra jött isteni Megváltó két szél

sőséget olvaszt egybe, mikor egyesit két oly

— Mit, már minthogy én nem szeretem a 
gyereket ? En ki világ életemben magam is gye
rek voltam ! Hiszen akkor csaknem vettelek volna 
el feleségül téged, mert te vagy a legnagyobb, 
egyben a legbájosabb gyerek. De bizony volna 
csak egy fiam, olyan puskát, kardot vennék neki 
karácsonyra, hogy valahány forrongó macedón van, 
mind ott hagyná turbános szecska magazinját, úgy 
megijedne még csak a látásától is.

— Persze kardot, puskát veszel a fiamnak, 
hogy megvágja, megüsse magát. De biz’ azt én 
már nem engedem. Fiúnak könyv való, attól oko
sodik. Semmi sem lesz abból a puskából, kardból.

— Pedig én már csak azért is puskát, kar 
dót veszek a fiamnak, hadd piruljon ki arcocskája 
a nemos hévtől, ha kezébe veszi, hadd érezze ma
gában a férfi bátorság legszebb erényéi, mely he
vít és teltre késztet.

Könyv ? l’gyan kérlek csak nem akarsz lu- 
nevelni fiunkból ?
Nem is katonát. Hogy elvigyék a bábomba ?

Hogy ott leszúrják, lelőjék. Itt már pityeregui 
kezdett az én kis feleségem, úgy hogy már kezdtem 
alább hagyni valamicskét a nagy hangból.

— < >h, én szegény fiam — jájveszékelt to
vább az asszony, katonát akarnak nevelni belő
led. Jaj nekem, jaj neked.

De drága kis feleségem, azért még ne

dóst

Lapunk mai száma 6 oldalra terjed.
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dolgot, a mik szükségkép kizárják egymást; I gadhoz a szegényt, a szenvedőt! Légy ereje 
mikor a végest a végtelennel, a létforrását 
a semmivel, az életet a halállal összeköti. 
Megfosztja magát saját örök dicsőségétől, 
isteni fönségét egyesíti a mi alacsonvságunk- 
kal, abszolút függetlenségét a mi szolgasá
gunkkal. véghetetlen nagyságát a mi hitvány
ságunkkal. Azért a szent karácsony méltán 
az isteni erők legfőbb nyilvánulata, az Isten 
hatalmának tetőpontja, akaratának netovábbja 
a minél nagyobbat már Isten sem tehet, 
tehetett.

A karácsony szent ünnepe nemcsak 
szivünket melegíti föl, hanem nagy és át
ható szeretetre isgyulaszt. Hiszen a karácsony 
nemcsak az értelem ünnepe, hanem legkivált 
a szívé is. Es épp azért dicső ünnep a 
karácsony.

Boldog ember, akinek szive belsejében 
e napon megfoganik a felebaráti — Isten 
parancsolata — szeretet virágmagva s nem 
vész ki csirájában másnapon, de sőt teljes 
pompájában fejlődik ki a jóság és irgalmas
ság talajában, a nemes és emberbaráti cse
lekedetektől táplálva; boldog az, kinek lel
kében fölragyog a hit mécsese e napon s 
nem alszik ki többé, hanem örök derült, 
meleget, világosságot áraszt maga körül min
denkire, kit a teremtés müve révén az Ur 
testvérünkké tett; boldog az, kinek elméje 
ma a bethlehemi jászol borongó homályából 
fölérzi, hogy mily' sokat kínál de mily' ke
veset kér tőlünk a világ Megváltója: hogy 
t. i. elég irgalmasságának egyetlen nap, 
egyetlen röpke pillanat, hogy' az örök üdvös
ség legyen jutalmad!

Arra tanit a szent karácsony, hogy’ le
gyünk jóltevők, emberszeretök, vallásos hivő 
emberek : hogy legyünk e napon tökéletes 
keresztények, hogy lelkünk, ha csak pil
lanatra is, de betekinthessen a 
országába.

Szent karácsony’ isteni lelke ! 
bánat van öntsd oda a vigasztalás 
balzsamát; a hol vergődő, tépelődő, hara
gos lelket találsz: gyógyítsd meg a bocsá
nat, engesztelödés reményével! Szeretetlenség 
helyett szeretetet, hitetlenség helyet hitet 
támaszsz! Bátoritsd a csiiggedőt, emeld ma-

menyek

A hol 
enyhítő

pityeregj, hiszen nem muszáj azért neki még kato
nának lennie, e szavaknál igyekeztem közelebb 
férkőzni hozzá, de ö haragosan eltaszitott.

— Eredj, távozz, gyilkosa gyermekemnek. 
Ne lássalak. Aki rossz apának, rossz az feleségnek 
is, azaz rossz az asszonynak . . ., dehogy rossz az 
férjnek. Hiszen tudod, hogy Kiss József jeles köl
tőnk is igy mondja valahogy a Simon Julcsa ciinü 
költeményében.

— De kérlek ne haragudj, lásd nekem ez 
fáj, — vétóra én védöleg közbe.

— Nem bocsájtok meg neked. Oh én sze
gény gyermekem. Ezzel zokogva borult a pamlagra.

— Nem tudom mitévő legyek.
A kis gyertyácskák Jézus fácskáján szomo

rúan pislákolva nézték a családi jelenetet és viasz 
könnyeket poesogtattak nagy megindultságukban.

— Uh minő szomorú karácsony est 1 Szive
met marcangolta a fájdalom, de férfiúi büszkesé
gem tiltotta, hogy magamat még jobban lealázzam.

— Nem. nem engedek, — gondoltam magam
ban. Engedékenységem szomorú következmények 
kel járhatna. Még csak az kellcno, hogy minden
ben az asszonynak tegyek eleget. A fiam nevelé
sébe nem engedek semmi beleszólást. Annak terü
lete szent hely, avatlan lábnyoma nem taposhatja.

így azután szép lassan annyira bolovallam 
magamat az ellentállásba. hogy nem is reméltem, 
hogy hamarosan oltakarodliatik az a sötét felhő, 
mely családi boldogságunk verőfényes egét cl- 
homályositá. 

az erőtlennek, reménye a reménytelennek, 
özvegyek, árvák menedéke, kincse !

Igen ember! ki a bethlehemi jászol 
titka birtokával Isten szivének miive lettél: 
e szent napon rajta légy, hogy meglegyen 
mindenütt a szeretet egyenlősége, melyben 
és melynek erejével meg van a kiegyenlítés, 
ez egyedüli minden embert gyógyító bal
zsam, hogy ma minden hang, mely az ajkak
ról száll, az örömről beszéljen, minden érzés, 
mely a szivekből fakad, reménykedve törjön 
az ég felé és minden imádság boldogító 
hálát rebegjen a szent karácsony napján 
született „örök szeretetnek".

Szent karácsony napja van!
Nagy, igazán dicső ünnep, a melyen 

az egész világ egyetlen vallomást tesz arról, 
hogy e nap senki másé, — csak Istené, 
csak a Megváltóé.

A templomokban ismét zeng az ének, 
a hatalmas tornyok harangja újra megkon- 
dul és hivó szavára a templomokba özönlik 
a tömeg. Az ablakokból kimosolyog a kará
csonyfa sok pici lángja, terített asztaloknál 
örvend az emberiség kicsinye és nagyja.

Hadd örvendjenek, mulassanak az ártat
lanok Jézuskával; hadd erősödjék a gyer
meki szív, a hit, remény' és szeretet igaz
ságaiban ; hadd fiirödjék meg a bűvös-bájos 
szent karácsony est aranyos illúzióiban, — 
hogy legyen majd mire építenie egykori 
boldogságát.° B Demeter János.

Ellőfizetési fellii-vás.
Január hó 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük deczember hó végével lejárt, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig ..érjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplén" kiadóhivatala

VEGYES HÍREK.
— Boldog ünnepeket kívánunk lapunk 

t. olvasóinak és kedves munkatársainknak a ka
rácsonyi ünnepek alkalmából.

Hirtelen erős csengetés zavart fel tépelődő 
gondolataimból.

Feleségem mint ijjáról elpattant nyílvessző 
székkelt fel a pamlagról s igyekezett szemeiről 
az clhullajtott könnyek nyomait lehetölog eltüntetni, 
a mi azonban sehogy sem akart sikerülni.

Én várakozó álláspontra helyezkedtem.
Az ajtó feltárult és azon édes anyám s édes 

apám léptek be.
Örömkiáltással borultunk nyakukba.
Mire kibontakoztunk a forró ölelkezésekből, 

már behozták a nagy csomagokat is, melyok a 
karácsonyi meglepetéseket rejtették magukba.

— Ilyen későn érkeztek, minő meglepetés. 
Oh be kedvesek maguk, — ujjongta az ón piczi 
feleségem.

Édes anyám jóságos szóméi azonban aggódva 
tekintettek feleségemre.

— Olga, te sírtál. Mi bajod. 8 szemrehányó 
lag pillnntást vetett reám.

En egész hajam gyökeréig elpirultam, mig 
kicsi feleségein égszínkék szemeiből két kövér 
könycsepp szivárgott elő.

— Istenem, csak nem vagy betog, tuda
koló aggódva az én jó anyám.

— Nem vagyok beteg anyácskám, csak kissé 
összepöröltünk fia urával. Mit szól hozzá. Erőszak 
kai katonát akar fiamból nevelni.

— Dehogy akarok, dehogy akarok — vág
tam közbo indulatosan — csak nem engedem, 
hogy könyvmoly váljék belőle.

Karácsonyfa-iZnnepély. A nagymihályi 
áll. kisdedovóba folyó hó 22 én délután 3 órakor, 
— a szép számban megjelent közönség, áll. iskolai 
gondnokság és tanítótestület jelenlétében — tarta
tott meg a szokásos karácsonyfa-üunepély. Ez ünno 
pélyt, mely alkalommal a szegény gyermekek téli 
ruhával is elláttattak — Sulyovszky István kir. ta 
nácsos bőkezű alapítványa és Nagymihály város 
jóltcvő lakóinak áldozatkészsége teszi lehetővé. 
Öröm volt látni a sok apró gyermeket, kik a nekik 
juttatott adományért hálaképen szebbnél szebb ver 
sikékkel iinvözölték a megjelenteket. E helyütt 
mond a nagymihályi áll. iskola tanítótestülete, a 
szegény tanulók részére nyújtott adományokért 
hálás köszönetét.

— Képviselünk. Gróf Hadik- Barkóczy 
Endre v. b. t. t., kerületünk országgyűlési képvi
selője, ki egy hosszas betegség után teljesen fel
épült és az elmúlt héten már a delegációk ülésén 
Bécsben részt is vett, legközelebb választói meg
látogatására városunkba érkezik.

— A töke-terebes—varannói vasút 
ünnepélyes megnyitása e hó 22-én történt s azóta 
a vonalon rendes a közlekedés. Mint értesülünk 
még a jövő év folyamán akarja Pallos Ignátz 
építési vállalkozó egész Kapi állomásáig a voualat 
kiépíteni.

— műkedvelői előadás. A nagymihályi 
ifjúsági egyesület 1904. évi január hó 30-án a 
dalárda közreműködésével szinielőadást rendez, 
melyet tánc követ. Az ifjúság Almási Tihamér 
„A ministerelnök bálja*  és Almási Tihamér a 
„Rendelő óra*  cimii egy felvonásos vigjátékokat 
fogja előadni. — A részletes programra legközelebb 
fog közzététetni.

— Jóváhagyott szabályrendelet. A bur
kolás ügyében a város képviselő testületé által al 
kötött szabályrendeletet a vármegye törvényható 
sági bizottsága jóváhagyta és egyszersmind feljo
gosította a képviselő testületet, hogy a burkolási 
és csatornázási költségek fedezésére 50 éves tör- 
losztéses kölcsönt vegyen fel. Miután a járdázásra 
vonatkozólag beérkezett ajánlatok tanulmányozását 
a kiküldött bizottság még ez évben befejezi, bizo
nyosra vehető, hogy a végleges döntés január 
havában meg fog történni, úgy hogy a kövezési 
munkálatok tavaszkor meg fognak kezdődhotni.

— Értesítés. A nagymihályi ev. ref. fiók 
egyház tisztelt tagjait van szerencsém értesiteni, 
hogy f. év december 27 én <1. e. 10 órakor — az 
állami iskola szokott tantermében — úrvacsora 
osztással egybekötött istentiszteleo lesz. Nagymihály, 
1903. dec. 22-én. Klain Sándor, egyh. jogyző.

— A sertés tolvajok. Említettük, hogy 
Muha Mihály bankszolgától az elmúlt héten két 
hizott sertést loptak. A csendőrség két cigány sze
mélyében a tettoseket kinyomozta és letartóztatta.

— Édes anyám édes apámra, az meg mi 
reánk tekintett kérdő pillantással, mint a ki egy 
botüt sem értene az egészből.

— De hát kiről van szó az istenért — kérdé 
ijedten édes anyám.

— Kiről, hát a fiunkról, (eleit egyszerre én 
meg a kicsi feleségem.

— A fiatokról ? Hát hol van ?
Must azutan összenéztünk, én meg a piczi 

feleségein. Pirosak voltunk mint a főtt rák. Csak 
most vettük észre szégyenkezve, hogy arról vesze
kedtünk, a mi még nincs. Arról még csak a mi 
lehet, Isten s az idők engedőimével.

Mintegy vezényszóra egymás karjaiba repül
tünk s kacagni kezdtünk edesdosen, szívből, mint 
két gondatlan pajkos veréb.

A harag s neheztelés kirepült szivünkből s 
helyébe a szerelem s boldogság melege költözött.

Kacagás között meséltük el, miképen vesz
tünk össze a fiunk karácsonyi ajándékán, a fiunkén 
a ki még nincs is. ,

A két jó öreg mosolygós, sugárzó arczczal 
hallgatta csattogó beszédünket s mindegyik karja 
közé kapva egy egy gyermekét, könnyes szemek 
kel rebegték :

— En kis madaraim, minő nagy gyermekei 
vagytok az Ur Jézus Krisztusnak I

Pallos Árpid. 
Ái



í A „FELSÓ-ZEMPLÉN“ karácsonyi melléklete.

cnc£.

Békesség szent napja, szépséges karácsony ! 
Ha újra ráborulsz erre a földgömbre,
Jöjj hozzám nagy csöndbe' . . .
Jöjj hozzám titokban, ne lássam a fényed, 
Ne tudjam, hogy várnak árvák és szegények! 
Békesség szent napja, szépséges karácsony! 
Altass el, ringass el, szép, szelíd álomba, 
Pihenjek mámorba',
A mikor ünnepet fakaszt a szeretet: 
Akkor én búsongó, elhagyott ne legyek!

Keserves fájdalom égetné a lelkem, 
Ha látnám ragyogni a czifra fenyőfát, 
Gyötörne az önvád,
Zokogás fojtaná a torkom a szivem,
Mert sokszor mondtam kínomba : „Nincs Isten!« 
Ma pedig azt vallják emberek angyalok, 
Ltfélen a merre halandó andalog. 
Zsong-bongják üdvdalok,
Hogy a miért annyi sok bánatos szív epedt: 
Jéghideg jászolban Megváltó született.

Megváltó! Messiás! — Tehozzád is esdem, 
Én, kinek tagadó lelkét föl nem gyújtod, 
Maradjak lesújtott!
Maradjak hitetlen, én mindent kiállók, 
Mint a hadsereggel vértezett királyok.
Csak nyugton aludjam, ne lássam, ne tudjam, 
Hogy a mig káprázó nagyúri kastélyban. 
Szent karácsony éj van,
Addig rozzant viskók sivár belsejében : 
Betlehemi nóta nem csendül az éjben.

Irgalom! — hogy imigy vádollak én téged — 
Föl ne kelts ám azért, hagyj éjbe merülten.. .. 
Sugarad körültem
Ne gyújtson világot, sötétség szakadjon 
Elárvult szobámba, ajtón és ablakon. . . .
Ne lássak semmitse abból a világból,
Ezen a két napon, mely dúsnak világot — 
Nem kell e fényárból!
Bántana a béke, fájna a szeretet,
Ha nem érné balzsam a sok vérző sebet. ■ . .

Karácsony I Remélem, megteszed kérésem. 
Jézuska ! Remélem, nem kérlek hiába, 
Énekbe, imába’;
Remélem, a mire csillag lesz az égen: 
En tündérálomban alszom csodaszépen. . . . 
S álmodom karácsonyt, a minő ha lenne, 
Rajongással, hittel borulnék elébe,
Ha hozná méhébe
Az örök szeretet olthatatlan lángját,
A mely felpörkölné a szegények jármát! . . .

Sugár József.

Legenda a fenyőfáról.
— Karácsonyi mese. —

Béges-régen történt, akkor, a mikor a jó 
Isten a világot megteremtette, Ugy-e bizony, 
hotív ez elég régen volt ? A föld puszta volt 
és sivár. A jó Isten fölakarta ruházni selymes 
fűvel, lombos fával, tarka virággal. Intett a ke- 
zével — s egymásután támadt elő a főidből a 
déli pálma, a karcsú jegenye, a susogó tölgy, 
a bókoló fűz, a sok pompásnál-pompasabb gv u- 
mölcsfa. Es mosolygott a jóságos szemeve es 
egymásután sarjadt elő a pihés pázsit közül . 
tömérdek gyönyörű virág : a büszke rózsa, a 
szemérmes ibolya, a híjnál fehérebb liliom . 
a fürtös gyöngyvirág. Es mind hálásán moso
lyogtak vissza a jó Istenre, hogy okét i jin 
szépen megteremtette.

Akkor azt mondta a jó Isten :
— Édes fáim, szép virágaim, megterem

tettelek benneteket, hogy viruljatok es illatoz
zatok és árnyékot és gyümölcsöt adja ok az 
embereknek, a kiket azután logok megttu in
teni s akik élni fognak az egész világon. De 
én azt akarom, hogy nektek is jo l<> g 
gyen. . , .

Nosza, rajta, válasszátok ki magatoknak a

♦ -♦ •
♦ -
♦

föld kerekségén azt a helyet, a hol élni akar- . 
tok. Először is halljuk a pálmát : hol akar gyö- 
keret verni ?

A pálma meghajtotta kevélv fejét az l'r 
előtt és feleié :

— En ott akarok élni, Teremtőm, a hol 
legmelegebben tűz a napsugár és a hol a nyár 
örömei nem szűnnek meg soha Nem akarom, 
hogy leveleimet letépje az ősz, nem akarom, 
hogy megcibáljon a kegyetlen téli szél. Virulni 
akarok örökké !

— Te. nem is olyan rosszul választottál,
— mondta a jó Isten. — Legyen hát neked a 
te kívánságod szerint. Elhelyezlek téged dél 
legforróbb tájékára. Hát te, terebélyes tölgyfa, 
hol akarod kiterjeszteni a sűrű ágbogodat ?

Felelt a tölgyfa :
— Én társaságban akarok élni, uram! Azt 

akarom, hogy testvéreim, a többi lombos fák, 
mind körülöttem éljenek, zöldűljenek az erdő
ségben, a miben csillogó csermely fakad s a 
melynek tisztásain kis őzikék játszadoznak. 
Lombjaink közt madár fészkeljen, madár da- 
noljon, közöttünk mindig békesség honoljon !

Az Ur kegyesen bólintott.
— Legyen neked a te kívánságod szerint! 

S most halljuk a hetyke jegenye-cserfát : hát 
ő mit akar ?

Felelt a jegenye urfi :
— Mi tagadás, Atyám, én 

váncsi vagyok. Állíts engem az utak mellé, 
hol a vándorok járnak-kelnek, 
csörömpöl. Ott aztán felnyujtanám a nyakamat 
magasra : hadd lássam, ki jön. 
megint arra felé ?

A ju isico cl ic is csuk uiusuiyiym leien 
s teljesitette a jegenye óhajtását. Most a füzfa- 
kisasszonvra került a sor :

— Halljuk, hát te mit akarsz ?
— Én, — felelt fűzfa-kisasszony kegyes 

meghajtással, — viz partjára szeretnék kerülni. 
Fényes verőfényben, nyájas holdsugárnál né
zegetném magamat a viz tiszta tükörében . . .

— Ej, ej — monda a jó Isten. Milyen 
hiú vagy te fűzfa kisasszony ! Hanem hát le
gyen ugv, a hogy akarod, kijelölöm a te helye
det a csobogó, hullámzó vizek partján . . .

És igy tovább, fűnek fának betöltötte a 
Mindenható a szive vágyát, hogy hol akar élni, 
bimbózni és virágozni? Elhelyezte a gyümölcs
fákat a zöldelő lankákra, hegyek oldalába, a 
hol mentve vannak a süvöltő széltől ; elültette 
a virágokat bokrok alá, Iák tövébe, kertek kö
zepébe, a hol ápoló kéz vigyáz reájuk, szép lá
nyok jönnek majd értük, bokrétát, menyasszo
nyi koszorút fűznek belőlük ... Ej, de nagy
szerű is lesz a dolguk!

Csak egv fa van még hátra, a ki szeré
nyen félre húzódott a sorból, mikor az Ur ke
gyelme minden növénynek kijelölte a maga leg- 
jöbk helyét. Ez a szerény fácska — a fenyőfa 
volt . . .

— Kicsi fenyőszálam, egyszerű gyerme
kem a fák pompás rokonságában, hát neked 
mi az óhajtásod, melyik táját választottad a 
kerek világnak ?

A fenyőbokor minden kicsi tülevélkéje 
remegett az alázatosságtól, mikor az ég és föld 
Ura elé járult.

_  Azt mondád az imént, edes Istenem,
— rebegé halkan, — hogy embereket is fogsz 
a világra teremteni, a kik ellepik majd a föld 
egész kerekségét. Nos, akkor laknak majd em
ber nemcsak a forró déli ég alatt, a hol örö
kös a nyár, de a hideg északon is, a hol fa
gyasztó viharok száguldoznak. A melegebb ég
tájak embereinek már lesz pálmájuk, minden
féle fájuk, bokruk, viráguk, — de mit csinál
nak a zordon észak lakói? Honnan vesznek 
egy kis melegitő tűzifát ? . . . . Kopár legyen 
ott minden és kietlen ? Engedd »zt, én Uram, 
Istenem, hogy én felhuzódhassam Észak ormaira, 
majd csak eltengődöm valahol a sziklahasadé
kokban . . . Hadd legyek én az észak szegény 
embereinek vigasztaló enyhetailó fája

Az Ur kiterjeszté kézét a fenyőfa fölé: 
_  Legyen neked a te kívánságod szerint? 

Eredj a zordon, fagyos magaslatokra, verj ott 
gyökeret a kemény 'sziklába, koszoruzd meg a 
reménység színével a rideg bérceket! Szived 
sugallata jó és nemes - és én megáldalak té
ged ezért azzal, hogy győztesen dacolj ott, 
f-igvgyal és orkánnal. Bármily csikorgó, kegyet
len is Ott a tél: te azt meg ne érezd, hanem 
zöldeljen a lombod hervadatlanul, örökké, — 
akár a ragyogó délnek büszke pálmája !

II.
S a kicsi fenyőfa fegta magát s ment, el-

egy kicsit ki- 
“a 

utasok kocsija

mi jön már

A jó Isten erre is csak mosolylyal felelt

vándorolt a messze, magas északra, ott akart 
tanyát verni a meredek ormon. Azt mondta a 
vén szikla :

Mit keres én rajtam ez a hitvány giz-gaz? 
En bizony nem eresztem a testemre a gyökereit!

S a fenvőfácskának bizony nagy fáradsá
gába került, mig a gyökerszdllait belopta a 
sziklahasadékokba, hogy egy kis életerőt szív
hasson a földből.

Fölkerekedett a szélvész:
— Mit akar itt ez a csenevész forgács? 

Kitépem és elsodrom az Óperenciás tengerig I
S haragosan rontott neki a fenvőfácskának, 

ugv, hogy annak minden erejével meg kellett 
kapaszkodnia, hogy a gonosz förgeteg ki ne 
csavarja, messze ne sodorja.

Megrázza havas szakállát tél apó:
— Mit? Idegen a birodalmamban, a hol 

csak jégvirágnak szabad teremni ? Várj csak, 
vakmerő jövevény, majd adok neked !

S teli rakta a fenyőfácska ágait, levélkéit 
fagyasztó, gyilkos zúzmarával, hogy a szegény 
kis áldozat csak úgy didergett. Keservesen gon
dolt arra, hogy milven jó dolga van a többi 
fának, virágnak, a kik az aranyos verőfényben 
melegszenek, dalos madarakat' rengetnek-rin- 
gatnak. . . .

Es jöttek a szegény emberek, fejszékkel 
fölfegyverkezve. Vágták, irtották a fenyő-erdőt, 
tűzet raktak belőle s lángjainál melengették el
gémberedett tagjait. Igaza volt a fenyőnek: ha 
ő nem vándorol a magas északra, megveszi ott 
az embereket az Isten hidege. De igy ő be
töltötte hivatását, életadó meleggel szolgált a 
fagyos tájék lakóinak, habár ezért tűzhalált is 
kellett szenvednie.

III.
Évek teltek-multak s mig a többi fa virult 

és vigadott: a fenyő csak sanyargott. S keser
ves sóhaj kelt a gályái közt:

— Jó Istenem, hisz ez mégis elviselhetet
len ! Fagyoskodás az életem, tűz a halálom! 
Szabadíts meg, uram, szenvedéseimtől I Vesszek 
el inkább a kietlen sziklán, egyetlen bokrom 
se nőjjöu ki többé soha I

Fekete éjszaka volt. Az égen szikrázva, 
sziporkázva ragyogtak a csillagok. A távolból, 
a magasból, mintha ének hallatszott volna: 
olv lágy, oly édes, a minő csak az angyal-ének 
lehet. S az éjszaka feketeségét gyöngéd hajnal
pír váltotta föl s fényes angyal szállott át a 
zuzmarás erdő felett. S a merre szállt, jótékony 
melegség terjedt a nyomába, úgy, hogy a fenyő
ágakról leolvadt a csillogó zúzmara. . . .

S a fénves angyal leszállóit a fenyőfa elé 
és azt mondá neki:

— Tűrtél és szenvedtél, feláldoztad ma
gadat az emberekért, jó kis fenyőfa! íme, meg 
lesz jutalmazva a te tűrésed és jóságod és ön
feláldozásod ! Mert ma született a világra a 
Megváltó, a ki örömet és áldást hoz a türőkre! 
Meg fog ő téged ajándékozni olyan tavasszal, 
aminőben egy fának sincs része soha! Megfür
det ő téged" olyan fényességben, a minő dél 
pompás pálmájára sem ragyog I S megáld té
ged olyan terméssel, a minél gazdagabbal nem 
hoznak a viruló kertek legdusabb gyümölcsfái 
soha !

S meglibbentck az angyal aranyszállai 
s eltűnt az ég küldötte az éjben. A fenyőfa 
reszketett a megilletődéstől és az örömtől. . . .

IV.
De zúghatott aztán a szélvész, csikorogha

tott a hideg. A fenyőfa az orkán sűvöltésében 
is hallotta az angyal biztatását. A tél fagyában 
is érezte szárnyai melegét. Várta az ő megígért 
tavaszát, mely szebb lesz, mint minden más fáé 
a világon. . . .

S ime, jöttek az emberek, elvitték a fenyő
fát a városba, jó meleg, fűtött szobába. Gondos, 
becéző kezek teleaggatták ágaikat mindenféle 
tarka holmival. Gyémántpor volt a harmata, 
alatta kincs, nagy garmada. S n gyümölcse, a 
virága: jaj be édes, jaj be drága! Arany alma, 
arany dió, gyertyáeska rajta millió!

Egyszerre kitárult a szoba ajtaja, a hol a 
fenyőfácskát ékesitették. A nyitott ajtón betó
dult a gyermeksereg; hogy táncoltak, hogy 
ugrándoztak a kincsektől görnyedő fa alatt! 
Ez nem győzött vickándozni, az letérdelt imád
kozni ; apa anya ölelkezett, jó fenyőfa örven
dezett. . . .

S eszébe jutott az angyal szava, a ki neki 
bőséges jutalmat Ígért önfeláldozó szenvedé
seiért. Igaza volt az l'r küldöttjének : ilyen édes, 
bűbájos tavasza egy fának sincs a világon, mint 
a fenyőnek szent karácsouy napján... .



Künn, m éjszakában, egybeolvadt a harang
szó s az angyal-ének. Az égen fellobogtak a 
csillagok. A fenyőfán fellobogtak a gyertyák. 
A karácsonyfa minden kicsi tülevele reszketett 
a boldogságtól, az üdvösségtől....

Ez a fenyőfa legendája.
Legenda a szivekről, melyek fájnak és 

szenvednek, legenda a szegényekről, a kik 
nyomorban sinlődnek; legenda, hogy bízzanak 
és reméljenek, elhozza az ő fényes tavaszukat 
is az Ur, a mint elhozta a boldogság ünnepét 
a jó kis fenvőfának....

Saa Ede.

Kunigunda kisasszony.
Azt mondották szerte, hogy szép volt. Magas 

inkább szikár alakja feltűnt, szemei örökösen ke 
restek, kutattak ... Az utcán mindig mosolygott 
és garosan suhant végig szerinte „sylphid*  tér 
m elével

Kunigunda kisasszonynak azonban volt egy 
gyengéje, az tudniillik, ha valaki bókot mondott 
neki, arról már szentül meg volt győződve, hogy 
beléje gabalyodott: ha meg nem a szív rejtőkéit 
bolygatta a vele társalgó, úgy azt kiál Ihatatlan, 
köznapi fráternek tartotta.

Az urak kiismerve e tulajdonságát, mintha 
összebeszéltek volna, őrületes dikciózást tartottak 
neki a szerelem magasztos tanáról s igy megerő 
sitették Kunigundát abban a hitében, hogy háló 
jában tartja az egész erősebb nemet. Kunigunda 
alkalmazkodott is valamennyi ismerőse ízléséhez 
és összevásárolta a legelképzelhetetlenebb szinü és 
ízlésű blúzokat, hogy egyesekkel szemben érzett 
rokonszenvét vagy közömbösségét a „melegebb*  
vagy „hidegebb**  színek tónusában illusztrálja.

S hogy az könnyebben érezhetővé váljék, 
megjegyzem, hogy Kunigunda kisasszony a világon 
talán legörömestebb ment volna férjhez. Ez azon
ban nem róható fel hibájául. — Gyűlölte a vén 
leányság korát és irtózott attól, hogy ő, az .ünne
pelt szépség*  valaha a társadalom gúnyjává váljék.

Az erősebb nem rendelkezésére csak estefelé 
állott, mert ilyenkor az öreg ur is otthon, illetve 
kéznél volt s ki tudja ? . . . hátha szükség lehet 
reá ! . . . Minden időben az információs irodák 
sugalata szerint más állott kegyeiben.

Először egy bohém fiatal ember kötötte le 
érdeklődését. Vele töltötle életének ama boldog 
korszakát, a mikor a bálterem még nem látszott 
„üzleti áruraktár*  nak, a hol minden ember gusz 
tálhat, de „vásárlás**  ra nem kényszerítik A szupé- 
csárdás lüktető, izgató hangjai elragadták mind 
kettőjüket. Minden rózsaszínben tűnt föl elölte, az 
élet gondtalansága valami jóleső érzést lopott be 
szivébe és magába lehelte azt a mámoros illatot, 
a melynek hulláma körüllengte. S az ifjú, mint a 
ki mitsem kockáztat, fülébe súgta :

— Kunigunda, én szeretem magát ! Maga 
szebb az álomnál, szebb a legszebb hasonlatnál ’

— Nekem mondja ? ! volt rá az elbizakodott 
válasz.

Mert én, a ki e hölgy lelkületébe bepillan
tottam, tudom, hogy a dolgot megfordította s el 
kezdte a a macska egér játékot, azt a mesterséget, 
a melyben azt hitte, hogy tökélyre vitte : a hite 
getést.

Eorrogtak vadul, őrületesen .... Do Kuni
gunda kisasszony nem hagyta ám annyiban a dől 
got, ha valaki már szerelmet vall, morfondírozott, 
legalább tudjam, hogy micsoda.

— Mi a foglalkozása Hermanszky ur ? Bo
csásson meg, hogy indiskret vagyok.

— Kérem, nagysád, én semmirekellő gézen 
gűz vagyok !

— Ha—ha—ha ! Es a mellékfoglalkozása ?
— Tanítójelölt és zeneszerző. De inkább az 

utóbbi.
— Fidonc ! Miért nem ügyvéd ?
— Csak nem fogok tanulni !
— De akkor hogy mer maga valakinek sze- 

relmot vallani ? Nem tudja, hogy ahhoz legalább 
is egy virágzó ügyvédi iroda vagy jelentékeny 
vagyon kell ?

— Kérem, a szerelem ai én szivem vagyona. 
De hogy akar maga ebből eltartani engem ? 
— Nagysád, kérem, ne tessék félreérteni, én 

a szerelmet nem az anyakönyvvezetőségnél szók 
tam elkönyvelni, hanem a naplómba !

— Shoking! Naplót vezet. Ártatlan gyermek ! 
Köszönöm, vezessen a helyemre. Nem szeretek 
forogni és maga olyan vad !

— De remélem nagysád, megengedi, hogy 
meglátogathassam.

— Oh. a kis nővéremet, a tizennégyéves 
Szerafint fölkeresheti. Egy is összeillenek, két kis 
csacska, bohó gyermek. Játszhatnak mamát papát! 
I *á  ! Köszönöm !

Es mindketten fanyar mosolylyal váltak el 
egymástól.

Kunigunda illúziói egy árnyalattal fakóbbakká 
váltak. Kedvetlenül, idegesen tért haza nővérével 
Melindával, a ki tanítónő létére a Pestalozzi rend
szerét magyarázta az utón.

Az első bál lezajlása a érett megfontolás után 
arra a tapasztalatra jutott, hogy ö voltaképpen 
csacsi, mert oly nagystílű leánynak minő ő, nem 
lett volna szabad .gyerek*  kel szóba állani.

Hermanszky ur azonban pontos vendéjük lett 
és Kunigunda rendesen rózsaszín blúzban fogadta, 
a mely szerinte nem jelentett „se hideget, se me 
leget.*  Mikor meghallotta, hogy az ifjúnak előkelő 
összeköttetései vannak, hát gondolt egyet és egy 
éjszakai meggondolás után .tartalékba- tette.

Elérkezett a második bál.
Egész hadicselt gondolt ki erre. Minden bü 

báját, lényének egész varázsát mozgósította. Már 
három nap előtt kezdte a mosolygást s mielőtt el
indult volna, fölhajtóit egy pár pohár cognac ot, 
hogy arcának bizonyos bágyadt szint adjon, hogy 
szemei szórják a fényt, hogy modern szépség le 
gyen és hogy érdekesnek találják.

A .gyerekeket*  ignorálta és csakis „éretteb
bek*  kel kötött ismeretséget.Végre megjött a várva- 
várt királyfi ... A feje tar volt, kimért és ele
gáns . . . Beszéde megfontolt, magvas ; nem hehe 
hurgya, hanem megállapodott nézetű és életű férfiú 
volt. Előkelő ügyvéd és a társaságok szívesen lá
tott tagja lévén, a hölgyeknél állandóan kapós férj 
jelölt gyanánt szerepelt.

— Serleghy dr. vagyok ; — mutatkozott be.
— Orvendek, uram, önről sok szépet hal 

lottam.
— Nem h nném. Közöljön legalább velem is 

azokból a szépségekből valamit ; enyelgett az

— Ne szerénykedjék. Majd alkalomadtán.
— Helyes, belenyugszom. Mert még azt hinné 

nagysád, hogy a dicsőség mámorában akarok úszni.
Kis szünet a beszélgetésben . . . Következik 

a táncnak az a része, a mely közfogalom szerint 
.robotolás.*

Az ügyvéd újból fölveszi a társalgás fonalát:
— Szeret nagysád táncolni ?
— Szenvedélyem.
— Nekem is.
— Érzem. Az élvezet szinte szófukarrá teszi. 

De én nem engedem ám nyugton. Mondja meg, 
hogy élhet nőtlenül ?

Az ügyvédet meglopte ez az üzéri hang.
— Urasai) !
— Eh, lári fári.’ Egy hölgy csak tiszta haszon.
— En ugyan nem vallók nagysáddal egy 

nézete*,  de nem is mondok ellent.
— Oh, ezer érvet hoznék föl ön ellen. Kell 

e ideáiisabb a páros életnél ?
— De nagysád csak nem képzeli a házas 

életet regényesnek ?
— Pedig a ki engem elvesz, arra ily gyö 

nyörii élet vár.
— Meg vagyok győződve róla.
— Hát miért nem házasodik akkor ?
— Hopp ! Nagysád kérem, nem tartunk lé

pést - . . Ez a zene istentelen ! . . . Gyors és 
fárasztó .'

Kunigunda észrevette, hogy nem jó ily gyor 
san dűlőre vinni, elhamarkodni a dolgot s azontúl 
leginkább csillagászati dolgok körül folyt a beszél- 
getés.

Búcsúzáénál megtudta, hogy legközelebb a 
jogász bálra fog elmenni az ügyvéd ur, ő igy tit
kon már előre örült a visszontlátásnak.

A szive megtelt tiszta, hasznos szerelemmel, 
érezte, hogy az ügyvéd ur a mesebeli királyfi, a 
ki őt tündérhonába viszi. Ettől a naptól fogva Her 
manszkyt fehér blúzban, az „elhidegülés*  színében 
fogadta.

S oh jaj ! Mily vakmerőség ! Egy hivatalnok, 
valami Guttmann, kivel csak egy tipegőt táncolt, 
megkérte a kezét Gúnyos mosolylyal fogadta a 
házassági ajáu latot

— Mennyi a fizetése, Guttmann ur ?
— Ezerkétszáz forint, de szorgalommal többre 

viszem. Elhiheti, hogy égő szerelem lobog a szi
vemben, mert még hozományra sem tartok számot.

— Kérem, ez vakmerőség ! Engem, a kiért 
ügyvédek versengenek, ezerkétszáz forint fizetéssel 
megkérni! Előbb legyen vezérigazgató s aztán . . . 
Eh, mit törődöm én magával. Jobb lesz, ha ki- 
stafirozza magát. Ha—ha—ha ! Ezerkétszáz forint! 
Mesébe illő ! A ki oly művelt, miut én 1 Oly szép, 
oly okos ’ Kinek a csillagászat a kis ujjábán van. 
Mulatságos ! Guttmann, maga a legviccesebb fiatal 
ember azok közt, kik valaha kezemet megkérték.

Es Guttmann leforrázva támolygott ki a szo
bából. Ez a pénzsóvárság lehütötte szerelmét és 
kezdett gyűlöletet érezni a számítás e kegyetlen 
angyala ellen.

Kunigunda egy darabig nevotett rajta, aztán 
elfeledte. Készült a jogászbálra. Ott akart kibon
takozni teljes szépségében ; azt hitte, hogy most 
már horgára fog kerülni a doktor ur.

A röpke idő szárnyán elérkezett ez a neve
zetes nap is. Lázas készülődése beillett egy hadi 
felszerelésnek, pedig kár volt, ő maga is mondta, 
hogy kár . . Mivel tanitónő nővérével valami pe 
dagogiai összekülönbözés következtében haragban 
volt és édes anyja régen a sir hideg ölében nyu
godott, hát egyik asszony barátnőjét kérte föl a 
gardirozásra.

De hajh ! A sors itt mutatta meg először 
neki, hogy kegyetlen is tud lenni. Az ügyvéd ur 
nem jött el s a báli .gyerekhad,*  dacolva a múlt
kori sértésért .petrezselyem-árulás*-ra  ítélte. Senki 
sem kérte fői táncra. Maga is elszörnyedt s ijedten 
nézett a tükörbe, nem e fagyuk le a szépség rózsái 
arcáról ? Sebesné, a gardedame is kényelmetlenül 
feszengett helyén. De Kunigunda kisasszony óva 
tosan kikerülte pillantásait. Végre maga is meg
unván a kínos helyzetet, Sebesnéhez fordult s élő 
kérdőjellé formálódott arca.

— Talán menjünk ? — kérdé az asszony.
— Hova gondolsz ? Csak nem megyünk el 

szégyenszemre tizenegy órakor !
— Hát jobb itt ülni ? srólt keserűséggel Se

besné. Jó tehát, maradjunk ! Nézzük, hogy hogyan 
táncolnak a többiek. Nagyo t érdekos .’ Még elal 
szom.

Kunigunda egy kicsit gondolkozott, aztán 
harározottan szólt :

— El fogsz ájulni !
— Nem értlek.
— El fogsz ájulni. Értsd meg. Hogy okot 

szolgáltass a távozásra. Te úgyis jártál egy színi 
akadémiát.

— De hisz kitettek még az első év végén.
— Eh, mi sem könnyebb annál, mint hogy 

elájuljál. En is megtenném, de mit szólna a világ, 
a pletyka . . .

Mit csinálhatott Sebesné ? El kellett ájulnia. 
A rendezőség sajnálkozott, Kunigunda magán kí
vül volt . . . Es igy mentek haza . . . Az első 
kudarc marcangolta lelkét, de hogy a világ sze 
mébe port hintsen, hát azt mondta, hogy épp lég 
jobban kezdett el mulatni és Sebesnével nem megy 
el többé sehová, mert gyenge idegzetű.

Azontúl fekote blúzban látták s Hermanszky 
ur ismét tartalékba került.

•
Az idő múlt és Serleghy dr. nem jött. Ku 

nigunda is megunta a várakozást, mutatja az is, 
hogy latin Unulmányokba fogott, nyilváu az or
vosi diploma megszerzése végett. Melinda nővére 
is ösztökélte, a ki híres volt arról, hogy sohasem 
tudott eleget ; folyton tanult és a társaságban őrült 
baklövéseket követett el a legártatlanabb tudomá 
nyok ellen.

Egy őszi délután Kunigunda találkozott Gutt- 
mannal. A fiatal ember udvariasan köszöntette és 
Kunigunda szeretetremé'.tóan fogadta.

— Nagysád, kérem —
— A kezemet ? Maga hamis ! Másodszor is 

megpróbálja, hátha most olcsóbban adom, mint a 
divatárusok a „maradékot*.  Jól van Guttmann ur, 
két napi gondolkozási időt kérek. Mert az ilyen 
fontos lépést meg kell előbb fontolni.

— De nagysád, kérem, ön félreért.
— Oh dehogy ' Tisztában vagyok nemes 

szándékával.
— De nagysád, nekem más szándékaim van

nak.
Ejha ! Beszéljen Guttmann ur ! Még a hány 

férfiúval megösmerkedtein, azoknak mind egyazon 
szándékuk volt. Csakhogy nekem fény, pompa 
kell. Selyem kárpit, smyrna szőnyeg. Mert eleget 
töltöttem el ifjúságomat abban a csúf „milieubeo.*

— Kunigunda kisasszony, meg akarom önt 
hivni az esküvőmre.

— Megnősül ?
— Miért ne, nagysád ?
Ez a csalódás nagyon megviselte Kunigunde 

idegzetét ; mint a ki utolsó mentő horga eltünésa 
miatt átkozódik, úgy tört ki a keserűség ajkairól.

— Aztán ki megy magához ? Ezerkétszáz 
forint fizetésű hivatalnokocskához ? Valami varró- 
leány talán ; összeillenek. Nem tudják megbecsülni 
a műveltséget, tanultságot ! — Nyárspolgári sze
relem ! Fidonc ! Még az illata is elrettenő. Tisz 
telem a menyasszonyát !

Es ajkába harapva tovább állott.
A keserűség pohara azonban csak akkor telt 

be, a mi bor a tartalékban tartott Hermanszky, kö
vetve Kunigunda tanácsát, az időközben erőteljes 
és szépséges hajadonná fejlődött húgát, Szerafint 
vezette oltárhoz.

Ettől fogva megszűnt a blúzok élénk és sűrű 
váltakozása. Kunigunda csak fekete blúzt viselt 
már. Huszonöt éves korában szive egész melegé 
vei gyűlölte ezt a ezudar világot. Csak Melinda 
nénje szolgálta azzal a fanyar vigaszszal, hogy a 
tudomány mindent kipótol, lelket, érzés*,  szerelmet, 
sőt férjet is és — mi tűrés tagadás — szegény 
lányokra b.zony rájár a rúd.

A gőg glóriája is szétfoszlott s most már a 
saját gyengeségéért hogy okoljon valamit, egyre 
azt mondja Kunigunda :

— Jó pártit csinálhattam volna. Csak a „mi 
lieum" rontott el mindent. Grófi családban kellett 
volna születnem .’ Igen, grófi családban !

A sors ezt a hibát nem javította ki. Nem 
akadt valami gróf, a ki leányának fogadta volua 
így fakult meg a lelke, arcza mogfounyadt, sze
meiből kisírta az érdekes csillogást . . . Vén leáuy 
lett . . . Csúnya vén leány . . .



A két sertés azonban tönkre ment, az egyiket 
miután azt leszúrták ne hogy árulójuk legyen, a 
Laborczba vetették, a másikat pedig, illetve annak 
busát egymás között felosztották.

— Fsktlvők. Révész Emil turóczszentmár 
toni polgári iskolai tanár f. é. december hó 31 én 
esküszik Sátoralja Ujhelyben örök hűséget Székely 
Piroska kisasszonynak, a nagymihályi áll. elemi 
iskola volt derék tanítónőjének. — lgndczy Géza 
helybeli iényképési e hó 28-án esküszik örök 
hűséget Tóth Gizella kisasszonynak Szabadkán.

— A katonák szabadság olása. A há
roméves katonák legnagyobb részét e hó 19 én 
szabadságolták, a többiek pedig január elsején 
lesznek szabadságolva. Ezek helyére a hadvezető
ség a magyar ozredek tartalékosait azonnali szol 
gálatra hívta be.

— Főnyeremény. Guláczy Valér bánóczi 
postamester évek óta játszott az osztálysorsjáték 
ugyanazon számú sorjegyével; a szerencse azon
ban nem kedvezett neki. El is határozta, hogy 
megválik számától; de miután a főelárusitó a le 
utóbbi húzásra is küldött abból % részt, 2 nappal 
a húzás előtt átadta Stark Dávid bánóczi lakosnak, 
a ki azt kérelmére meg is tartotta. Stark szeren 
csésebben járt a sorsjegygyei, a mennyiben har 
inad napon maga Gulácsy közölte vele, hogy a 
sorsjegy a 70.000 koronás I. fönyereménynyel ki
húzatott. A szerencsés nyerő a r> á eső nyeretaény 
részt már tel is vette Budapesten. Gulácsyt tér 
mészetesen nem a legkellemesebben érinthette, 
hogy a kocka akkor fordult, mikor az ő rnegszo 
kott sorsjegye már másnak tulajdonát képezi.

— Lezuhant a háztetőről. Lyeso Mihály 
nagy kázméri községi bírónak neje f. hó 18 án 
nagyobb mennyiségű kimosott fehérneműt akart 
felvinni a padra, hogy ott szátitás végett kötélre 
akaszsza. A pad nyílásnál azonban a hátán lévő 
luha csomó beakadt, Lyesoné elvesztette egyen 
súlyát és az 5 méternyi magasságból lezuhant. A 
szerencsétlen asszony súlyos zuzódásokat és élet 
veszélyes belső sérüléseket szenvedett. Hozzálarto 
zói ápolás végett a helybeli közkórházba szálli 
tották be.

— Viliméből Amerikába. Mint fiumei 
tudósitónk jelenti, a „Karpalia**  hajó deczember 
18 án háromszáz magyarországi kivándorlóval in 
dúlt amerikai útjára. Ez alkalommal a kivándor 
íási bizottság, a kormány képviselői és a központi 
menetjegyiroda igazgatósága vizsgálták meg az 
óriási hajót, a melynek szép berendezését csodál
kozással szemlélték. A 1 iuméből induló hajókon a
III. osztályú utasokat is négyenként helyezik el 
egy-egy tágas hajószobában és külön élkezőter- 
mekben pincérek szolgálják ki: minden étkezés 
hez gyümölcsöt és bort is kapnak. A Kárpáti*  
utasai épon ebédeltek, mikor a bizottság megjelent 
és hálás szavakkal köszönték meg azt a gondos 
kodást, a mely lehetővé teszi, hogy saját hatósá
gok védelme alatt ilyen kitűnő ellátással és szo
katlanul nagy kényelemmel tehetik meg útjukat. 
Az utazás Fiúméból 180 koronába, tehát jóval 
kevesebbe kerül, mint a német hajókon, a melyek 
pedig drága pénzért ehetetlen ételt és a hajófenék
ben egészségtelen, túlzsúfolt vackokat adnak. A 
fiumei utón nincseu vámvizsgálat és az utasok két 
nappal már a hajó elindulása előtt ingyen kapnak 
Fiumébcn lakást és ellátást. A fiumei hajójáratra 
vonatkozó felvilágosítás a Központi Menetjegyiro 
dában, Budapesten (IV., Vigadó-tér 1.) alatt in 
gyen kapható.

— A korcsmák vasárnapi munka
szünete. A vármegye törvényhatósága, mint annak 
idején közöltük is, szabályrendeletet alkotott a 
korcsmák vasárnapi munkaszünetéről és azt jóvá 
hagyás végett a belügyministerhez már fel is tér 
jesztette. A korcsmárosok, kiket az uj szabály
rendelet egy csapásra, minden átmenet nélkül ér
zékenyen károsítana, mert vasárnap a legjövedel
mezőbb napjuk, a szabályrendelet ellen saját kö
rükben mozgalmat indítottak. Ujhelyben majd 
Szerencsen népes értekezletet tartottak és elható 
rozták, hogy a testület tekintélyes tagjaiból 12 
tagú küldöttséget menesztenek a miniaterhes és e 
küldöttség által átnyújtandó memorandumban be 
hatóan kifejtvén a szabályrendelet elleni érveiket, 
kérni fogják annak megsemmisítését. A küldöttség 
vezetőjéül egy megyebeli országgyűlési képviselőt 
akarnak felkérni.

Hangverseny Szobránczon. A szob 
ránézi állami iskola tantesteiül*  1904. január 9 én 
szavalatokkal egybekötött hangversenyt rendez. A 
hangverseny közreműködésére megnyerte a ren 
dezőség Ungvár zenemükodvelőinek több kiváló 
tagját, kikkel együtt Szobránczuak műkedvelői oly 
élvezetes estélyt fognak nyújtani, minőben Szob 
ráncznak s vidékének müpártoló közönsége rég 
nőm gyönyörködött. Erre vall a gazdag és válto
zatos műsor is.

— Csendőrőrs Párnán. A Szécs Polyánka 
községben szervezni rendelt új csendörőrsöt a 
belügy ministerium nyílt rendelete folytán Parnó 
községben helyezik el. Január l én már meg is 
kezdi működését az őrs és ezzel a nagymihályi 
csendőrjárás Örseinek száma hatra szaporodott.

— Negyedszázados napilap. A Pesti 
Hírlap 1903 december havában érte meg alapítása 
25 ik évfordulóját. Ez idő alatt sok lapot látott 
születni és m ghalni, mig ö maga diadalmasan 
haladt előre, a törhetetlen és megalkuvást nem 
ösmerő szabadelvűig, demokratikus világnézet és 
független meggyőződés zászlajával. így lett Magyar 
országnak manapság kétségbevonhatlanul legelter
jedtebb lapjává. Ezt a nagy sikert főleg az magva 
rázza meg, hogy a Pesti Hírlap minden párttól 
független, s mint ilyen szókimondó, bátor ellen 
őre kormánynak, pártoknak, hatóságuknak, politi 
kai és társadalmi körökben. Tartalma leggazdagabb. 
Naponkint 32—40 oldal terjedelemben jelenik meg, 
tehát jóformán kétszer annyit ad olvasóinak, mint 
a többi napilap. S ez a tartalom válogatottal! vál 
tozatos, elsőrendű politikai és szépirodalmi Írók 
tollából. Minden előfizető díjtalanul és bérmentve 
kapja meg a Pesti Hírlap nagy képes naptárát, 
melynek az az előnye minden más ajándék könyv 
felett, hogy egész éven át hasznát lehet venni. 
Szóval nem hiába a legkedveltebb, mert igazán a 
legtökéletesebben szerkesztett lap ma a Pesti 
Hírlap s az ára mégis csak 7 korona negyedévre, 
2 kor. 40 fillér egy hóra. Kiadóhivatal: Budapest,
V.,  Váci-körűt 78. szám.

i — A lég maga sztosabb vívmányok
I egyike, az egészség és jólétre nézve, bizonyára 

a maláta kávé, amint az a Kathrein*  r féle előálli 
tási módban úgyszólván az egész világot, főképeii 
minden családi asztalt meghódított. Mert családi 
kávénak a babkávé keverék'*  Kathreiner féle*  
Kneipp maláta kávéval oly összehasonlithatlan elei 
nyök' t nyújt jóiz tekintetében, egészség és taka 
rékosság szempontjából, hogy azt egyetlen egy gon 
dós háziasszonynak sem szabad figyelmen kívül 
hagynia, az a finom babkávé zamat, melyet a 
Kathreiner féle Kneipp maláta kávé egy különleges 
gyártási módszer utján bír, növeli mint pótkávé 
a babkávé kedvelt izét, a mit semmiféle más pótló 
szerrel elérni nem lehet. Másrészt ezen tulajdon
ság*  folytán a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
babkávéval való keverés nélkül is iható, kiválóan 
ízlik, mint vérképző és táperős ital asszonyok és 
gyermekek részére orvosilag ajánltatik. Már első 
megjelenéskor * Kathreiner féle Kneipp maláta kávé, 
„a jövő kávéja**  jeleztetett. Ez a merész kijelentés 
ma már részben teljesült is, és az eddigi tapasz 
tálatok szerint mindinkább teljesedésbe megy. Fon
tos azonban, hogy mindég csak valódi Kathreiner 
maláta kávét használjunk, miért is szükséges, hogy 
a bevásárlásnál mindég a . Kathreiner**  novet hang J 
súlyozzuk és csakis az eredeti csomagokat Kneipp 
páter védjegygyei fogadjuk el. Gondosan kerültes 
sék minden utánzat és ne vásároltassék soha az, 
a mit nyitva mérlegelnek. i

— kép. száz vicc. Mátyás Diáknak,
a legjobb és legnagyobb magyar élclapnak kará 
csonyi száma közel száz képpel és viccel jelent 
meg. Karrikaturái, adoma illásztrációi s egyéb raj 
zai a pompás szöveggel együtt egész kötetet ad 
nának ki. még pedig szép mulattató és érdekes 
kötelet. A Mátyás Diáknak úgy karácsonyi, mint 

I minden egyes számában van vig elbeszélés, tömér
dek aktuális apróság, adoma vers s több országos 
hírű alak. Talány rovata nemcsak gazdag, de vál
tozatos is. A Mátyás Diákot Murai Károly szer
keszti és a Wodianer F. és Fiai nagy cég adja 
ki. A Mátyás Diák minden héten megjelenik s 
előfizetési ára negyedévre 3 korona. A Mátyás 
Diák kiadóhivatala a karácsonyi számot ingyen és 
bérmentve küldi ineg mindenkinek, a ki kivánsá 
gával a kiadóhivatalhoz (Budapest, IV., Sarkan 
tyus utca 3.) fordul.

— Gazdátlan nyeremények. A lég 
utóbb kiadott hivatalos kimutatás szerint a Jósziv 
sorsjegyeknél 16600 drb. olyan nyeremény van, a 
melyért még nem jelentkeztek, nyilván azért, mi 
vei e sorsjegyek tulajdonosai nem tudják, hogy 
sorsjegyük ki van már huzva. Így van ez a többi 
sorsjegynél is és mivel ezek a nyeremények el 
évülnek, mondhatni, hogy sok millióra menő va 
gyón pusztul el azért, mert a sorsjegybirtokosok 
nem elég gondosak és nem járatnak megbízható 
sorsolási lapot. Ennélfogva, a kinek sorsjegyei és 
egyébb értékpapirai vannak, arra nézve rendki 
vül fontos egy megbízható sorsolási lapnak a jára

tásá. Ilyenként ajánlható a .Pénzügyi Hirlapu, 
a melynek sorsolási melléklapját a Pénzügyi Út
mutatót a nagymél. in. kir. bdügyminister mint 
teljesen megbízható szakközlönyt, a nagymél. m. 
kir. pánzügyminister mint szakértelemmel és pon
tosan szerkesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. A 
lap előfizetői a januári számmal ingyen megkap
ják a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvet, a mely 
sok hasznos tudnivalón kivül tartalmazza a kez
dettől fogva az 1903. év végéig kihúzott, de ki
fizetés végett bemutatni elmulasztott sorsjegyek, 
kötvények és záloglevelek hiteles kimutatását, ugv, 
hogy e könyvből bárki azonnal megláthatja, ki 
van e sorsjegye huzva, vagy nincs. A .Pénzügyi 
Hírlap**  előfizetési ára egy évre, a Pénzügyi Út
mutatóval és a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvével 
együtt 5 korona, a mely postautalványon küldendő 
be a kiadóhivatalba, Budapest, VII., Kerepesi-ut 
44. szára.

Szerkesztői üzenetek.
S. Reméljük, ezentúl jobban meg lesz elégedve. 
B. Tényleg igaz. — Szegény Vuneei!

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai JÓZBOf. 
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető : Lándal JéSMÍ.

Hirdetések. _ 
2809/1903. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dzurik Mihály végre- 
h.ij tatónak Porvazsnyik Mihály lesznai lakos vég
rehajtást szenvedett elleni 3855 korona tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a saujhelyi 
kir törvényszék, a nagymihályi kir. járásbíróság 
területén lévő a Leszna községben fekvő a lesznai 
32 ik számú tjkvben A. 4- 40. hr. szám alatt fel 
vett bel hely bői, B. 3. 7. sorsz. alatt Porvazsnyik 
Mihály vegreh. szenvedő nevén álott,de a 2066/903. 
tk. sz. végzéssel Porvazsnyik János lesznai lakos 
nevére átírt felülépitményi és földhaszonélvezeti 
jogra az árverés 1 739 korona ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb meg 
jelölt ingatlan 1904. évi január hó 13-ik 
napjának délelőtti 9 órájakor Leszna község 
bírája házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok bt csárának 10% át vagyis 73 korona 90 
fillért készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. alatt kell ig. min. 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. c. 170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszeü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihály bán, 1903. évi október hó 27 én.

Garbintsky, kir. aljbiró.

Karácsony/ értesítés.
A köielgó karácsonyi ünnepekre van sze

rencsém ajánlani gyönyörű knrácsonyfn 
díszeket, karácsonyi dlszczukor- 
kákat, salonbonbonokat, finom 
theasiUeményeket,nürnbergi mé
zeskalácsot, továbbá : valódi impe- 
rlal, trapista, ementáli sajtokat, 
ezukrozott gyümölcsöt, datolyát, 
fügét, Ostsee és Bismark keringet, 
theát, rumot, cognacot és likőrö
ket, különféle csemegét (lengyel 
gomba) stb.

Marmorstein Jenő.
D Bőráruk és diszmütárgysk. D

^Feldarabolt tűzifa
ioo kilogrammonként 1 kor. 50 fillér. 

Egy fél öl hasábfa házhoz szállítva 11 kor.
ROSENWASSER és BREUER

Nagy-Mihály, Kossutli Lajos utca 44 az.



EDELSTEIN HENRIK
Finom-posztó és gyapju-áru raktár 

Férfi.-ruh.a lEész.itő zxx-Cilxely 
NAGY-MIHÁLY., Kossuth Lajos-utca

Nagy választék a legújabb divatu valódi angol

gyapjúszövetekben
tFérfi-öltönyök mérték szerint

Bor eladás.
Saját termésű boraimat következő áron adom:

Asztali bor — —
Rácz ürmös — —
Csemege ó bor — 
Muskotály — —
Asszú tokaji üvegben
5 puttonyos asszú (betegeknek alkalmas' —

WIDDER
Nagy-Mlhály, Sulyovszky-féle ház.

literenként
n

n

n 2
1
2
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35 kr.
50
80

n 
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BÉLA
n

német, francia és angol divat után 
leg'csiziosa/b'ba.zi

és legjutányosabb árban 
9^*  részletfizetésre is 

készíttetnek.

Megrendelések a legrövidebb idő 
alatt eszközöltetnek.

A n. é. közönség pártfogását kéri 
tisztelettel

Edelstein Henrik.

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

vagy„Szarvas4 „Kulcs1

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

esen ment.Minden kártékony vegyflléktől telj

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

Karácsonyi és újévi ajándékok.

Goldstein Adolf
épület- és diszmű-bádogos

lámpa, üveg és porczellán kereskedése 
NAGY-MIHÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr-, sör- és evő készletekben, 

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

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

Karácsonyi és újévi ajándékok.

■Spire varrógépek.
Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
= kintsük első sorban. =

609. V. sz.

I903- Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság 1903. évi Sp. 147|3. számú végzése követ
keztében Dr. Kállai József ügyvéd által képviselt Weisz 
Éliás javára Gulovics Ágoston ellen 71 kor. s jár. erejéig 
1903. évi augusztus hó 7-én foganatosított kielégítési végre 
hajtás utján felülfoglalt és 718 kor.-ra becsült következő 
ingóságok u. m. bútorok, gabonanemüek stb. nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 
1903, évi V. Iö9|4. számú végzése folytán 71 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1903. évi márc. 20. napjától járó 5% 
kamatai, váltó díj és eddig összesen 66 kor. 28 fillér
ben biróilag inár megállapított költségek erejéig is l’etriken 
alperes Gulovics Ágoston lakásán leendő eszközlésére 
1903. évi deozember hó 28-lk napjának dél 
•lóttl 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér
telmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs
áron 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.-cz. 120. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt N.-Mihályon, 1903. év*  decz. hó 16.

Pelles József,
kir. bírósági végrehajtó.

Eladom teljesen jó karban 
lévő egyes fogatomat, mely áll: 
ló, szerszám, kocsi és szánból. 
Ara 700 korona.
Megtekinthető: Nagy-Mihályban 

Machnyik Andornál.

A „<Sj»fre“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ár tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben .5 éri teljen 
== jót ál hint vállalok.
A .,SPIRE‘ varrógép a divatos mü- 

hímzésre is hazsnálható.
Raktárak :

S.-A.-Ujhely, Ungvár, Homonna, 
HMI-líIILkL'i, Kossuth Lajos-utoza 

(Strömpl szálló mellett.)
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 

kedvező havi részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rugók, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

1K8|3.

1903. v.«. Árverési hirdetmény.
Alulírott kik. védrehajtó 1881. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sztropkói 
kir. járásbíróság 1903. évi Sp. 369|2. és Sp. 37O|2. számú 
végzése következtében Groszman Adolf s/.tropkói lakos javára 
Stern Uscherné szül. Erei tel Lóba sztropkói lakos ellen 200J 
korona s jár. erejéig 1903. évi november hó 24-én foganatosí
tott kiolégitési végrehajtás utján lefoglalt és 1837 kor. 14 f.-re 
becsült következő ingóságok u. m. szoba bútorok, ágynemű, 
liszt, termény és különféle bolti árucikkek nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek • sztropkói kir. járásbíróság 1903. 
évi 188/3. számú végzése folytán 2000 kor. tőkekövetelés, 
összeson 27 koronában megállapított költségek erejéig végre
hajtást szenvedett lakásán Sztropkón leendő eszközlésére 
1903. évi december hó 31-ftk napjának d. •. 10 órája 
határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet igeiének szükség esetén becsáron 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.-cz. 120. §. érteimé 
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Sztropkón, 1903. évi dec. hó 17-ik napján.

Gaal Jenő,
kir. albiró.

Nyom. Laodeimaa B. könyvnyomdájában.


