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Protekció.
A budapesti közjegyzői kamara jajdult 

föl legutóbbi közgyűlésén ezen a mily 
általános, épp oly közismert téma, társa
dalmi életünk eme mételye miatt. Az bi
zonyos, hogy mióta a világ áll s abban a 
gyarló ember él és mozog, mindig és 
mindenütt volt, van és lesz az igazi érde
mek eme kerékkötője: a protekció. Kern 
is bűn a protekció, a pártfogás mindaddig, 
mig törekvése oda irányul, vergál, hogy az 
érdemesek közül a legméltóbb, legkiválóbb 
érvényesülhessen, a mig a tudást becsüli, a 
szorgalmat méltányolja, a buzgalmat jutal
mazza, szóval mig az igazság fogalmával 
nem jő összeütközésbe. Sőt az oly önzetlen 
protekció, a mely az igazi érdemek győzel
mét munkálja, segiti diadalra: egyenesen 
erényszámba megy.

De fájdalom 1 a protekció szóval, az 
ezen szóban kifejezett általános érdekű té
mával, mi és az egész magyar közélet egy 
más felfogást, egy erkölcstelen és igazságtalan 
dolgot szokott érteni, stigmatizálni. Egy 
szédelgést a joggal, az igazsággal szemben, a 
mely körülmetéli az erényt, hogy nyakát 
csavarhassa az igazi érdemeknek. Nem is 
az ős. szüztiszta és becsületes magyar ta
lajból és természetből vette ez eredetét, ha
nem mint annyi más kófic, egv szédelgő és 
átkos emlékű rendszer gyümölcse, ajándéka 
a protekció. Igen, egy rendszeré, amelyben 
nem a képesítés minősége, nem az érdemre, 
nem az elismerésre méltó munkásság ügy

TARC A
Színházi dolgok.

I. Alakok a nézőtérről.
i. At, aki élvez.

A polgári életben jómódú kereskedő, hi
vatalnok, vagy cgyébb hasonló kispolgár, rop
pant szereti a színházat, azonban körülményei 
csak ritkán engedik meg, hogv ennek a szen
vedélyének eleget tegyen. Ezért már otthon jó 
előre' alapos tanácskozások tárgvává teszi a 
szinházbamenés nagy kérdését. A darab, a szín
ház megválasztása, az előadó művészek szemé
lyének, képességeinek tekintetbevétele, a jegy 
ára, mind figyelembe jönnek a fontos figv 
eldöntésénél.

Végre meg van a jegy, mert emberünk 
rendszerint a családdal: a hajadon lánynyal, a 
kamasz fiúval veszi ki a részét a műélvezetből. 
Azonnal a színház kapuinak megnyitása után 
a család bevonul a nézőtérre. A hangulat fe
szes. Valamennyien érzik a perc ünneplés vol
tát. A sok ember, a páholyok asszonyainak 
fényes toilettjei, a meleg, a fény, a szokatlan 
helyzet, a szűk zsölylyék erősen zsenirozzák 
őket.

Fellcbben a függöny. A színpadon embe
rek jönnek-mennek, ötletek pattannak el, egy 
idegen és mégis annyira ösmerősnek tetsző 
világ tárul fel a bámuló családfő "előtt. Meg
szűnt számára a külső világ. Egész valójával 
beolvad abba, a mi a színpadon történik. Azo
nosítja magát a jó, a nemes képviselőjével, a 
darab Odiót Maximjával. Félve aggódik sorsain, 
feléje száll minden rokonszenve, mig az elve
temült intrikust teljes gyűlöletével sújtja. A hu

buzgalom, energia, szárnyalás, lelkes oda
adás és szolgálatkészség, szóval a perfekt 
egyén eme virtuális erényei, hanem a pro
tekciót volt az előny és annak nagysága a 
siker. A nagyok, hatalmasokkali összeköt
tetés : erkölcsi tőke ; az ugyanezekben ro
konság : biztos előmenetel!

Az érdekhajhászat mai korában, a 
melynek hite kizárólag az anyag imádásba 
kapaszkodik s a melynek életbölcsessége 
abban culminál és csúcsosodik ki, hogy 
stréberkedik, s hogy rideg önzéssel futtat 
át s gázol keresztül — ember az emberen 
s hogv minden ledőlt nagyságot nyomban 
elteled, szinte hihetetlen számba ntegv a 
protekciótól szabad és ment haladás. A 
magyar társadalomban a közéletben igen 
buja és termékeny talajra talált ezen fekély, 
a mely arcátlanul graszszál úgy a világi, 
mint fájdalom, sőt az egyházi élet egész 
vonalán, aminthogy a kommabaciiusok is 
ott tenyésznek legjobban, a hol szemetet, 
erkölcsi vagy fizikai értelemben vett gyenge, 
rothadó szervezeteket találnak. Nincs is 
európai más állam hazánkon kívül, a hol a 
protekció hajsza, a strél-grizmus ezen undo
rító elfajulása annyi és oly vehemenciával 
uralkodnék, mint itt. Kezdve a falusi bakter 
és kisbirótól fel egész a miniszteri lépcsőkig, 
a falusi káplántól az egyházi szentséges 
hierarchia legmagasabb fokáig is, minden 
állást, kitüntetést csak protekció mellett 
töltenek be. Ha elvétve akad, mert végtére 
is akadhat kivétel, .... no bátran, sőt 
határozottabban elmondhatjuk a latin köz

moros jelenetek fölött szívből, harsogva, köz- 
megbotránkoztatólag kacag, mig a tragikus 
fordulatokon alig bírja könnyeit visszafojtani. 

Felvonásközökben szenvedélyes vitákba 
bocsátkozik a család többi tagjaival a további 
fejlemények felől. A kamasz fiút, aki néhány 
cinikus megjegyzést kockáztat, kíméletlenül le
inti. A cukrázdában az est nevezetességéhez 
mért bőkezűséggel teszi meg bevásárlását.

Az utolsó jelenet utolsó hangjáig helyén 
marad, tapsolva, kacagva, sírva, mulatva. A 
darabról álmodik és egy hétig állandóan beszél 
róla. () az, akiért Thespis kordeját huzni leg
érdemesebb : a valódi, hálás, elismerő, csak 
élvezni akaró és élvezni tudó publikum.

2. A jelenlevő. 

Premier, repriz, nevezetes vendégszereplés 
nélküle el nem képzelhető. Nem mintha lelki 
szüksége volna mindez alkalmakkor a szín
házban megjelenni, hanem mivel ez hozzátar
tozik a bontanhoz a kifogástalan gormand élet
rendjéhez. Epén úgy eljön ide, mint a filhar
monikus hangversenyre, noha nem zeneértő és 
az atléta-bálra, pedig nem táncol.

Az előadásra későn jön és csakhamar tá
vozik, helye lehetőleg első sorban de minden
esetre legelői van, éhez képest jelmeze frakk 
vagy legalább is mélyen kivágott szmoking, 
fehér szegfű és ugvanil. színű keztyük. Mindig 
várják a klubban.'Vacsorán vagy valami esté
lven. Szavajárása :

— Csak épen, hogy benéztem egy pilla
natra.

Viselkedése unott és előkelő. Inkább a 
nézőtér látszik érdekelni, mint a darab, vagy 
előadás. Arckifejezése világosan elárulja azt a 
gondolatát, hogy látott ő már nagyobb tör
pét is. ___________________ _______
Lapunk mai szkma 6 oldalra terjed. 

mondást : sExeptio firmát reguláim. (A 
kivétel csak a szabályt erősiti meg.) Mert 
ma szabály: a protekció.

A protekció egyedül boldogító égisze 
alatt nevelődik, azt érzi, tudja, látja, tapasz
talja ma a kicsi gyermek az elemi iskoláktól 
kezdve a középiskolákon folytatva az egye
temig az egész nemzedék. Ezen áldásos 
protekció mentesiti az üres, mozsárfejü 
drága csemetéket a bukfenctől, a szekundá- 
tól. Ezen protekciónak köszönhetjük, hogy 
az iskolák retortáin csak úgy ömlik ki a 
sok léha, könnyelmű stréberség, mely el
foglalja, benépesíti az életben a legjobb, 
legjövedelmezőbb állásokat a protekció ré
vén és megakadályozza az igazi érdemnek, 
készültségnek, tehetségnek érvényesülését ; 
elszedi elhalászsza a lelkiismeretes munkától 
a gyümölcsöt, hogy szárnyát szegje a nemes 
törekvésnek, jogos ambíciónak. Csoda-e 
ezután, ha egész közéletünk hemzseg az 
olv elbizakodott protezsáltaktól, a kiknek 
mennyi-annyi kevés tudományuk, képzett
ségük, szakavatottságuk mellett legnagyobb 
bölcsességük azon princípiumban culminál, 
fejeződik ki: „Ha az Isten hivatalt ad, eszet 
is ad hozzá.

A protekció elhatalmasodását annak 
kell tulajdonítanunk, hogy a közfelfogásból 
kireszelt az a tudat, hogy a protekció erkölcs
telen és luizafiallan dolog. Erkölcstelen, mert 
nem az igazság, nem az érdem szolgálatá
ban áll, de sőt ellene tör, cselekszik; haza- 
fiatlan, mert a társadalomnak, az országnak 
annyi sok-sok érdekét, igazgatását, intézését,

Jelenléte, vagy nemjelenléte egyébiránt a 
színházra nézve nem közönyös. () ugyanis so
kadmagával van : fajtája gyakoribb mint gon
dolnék. Ha egyszer megszűnne jelenlenni, első 
sorban a pénztári rapport erezné meg.

3. A mllvéaz tejtestvére.

Gyakran csak iskolatársa, földije vagy 
gyermekkori ismerőse a művész felesége vagy 
a művésznő férje nagybátyjának. De ez nem 
fontos. Fő az, hogy családtagnak, hozzátartozó
nak érzi magát a természetes kapocsnak, amely 
a művészt a publikummal egybeköti. Es visel
kedése is ennek megfelelő.

(”) a tenorista. A családtag összes kolle
gáit kíméletlenül leszólja, kontároknak nevezi 
őket, megtagadva tőlük a lehetésnek egyetlen 
parányát is, csakhogy a tejtestvért annál ma
gasabbra emelhesse. Ha pedig ő, a művész, a 
zseni, a tejtestvér megjelenik a szilien, csupa 
átszellemült rajongássá, odaadó hódolattá válik. 
Tapsol, mint egy orkán és lelkesedik, mint 
egy népgyülés.

Távozáskor ugv érzi, mintha a siker egy 
igen jelentékeny része őt is illetné. A művész
kijárásul szolgáló kis kapu előtt nagyot köszön 
a távozó tejtestvérnek. Hálátlan ahoz, hogv 
nem ismeri meg, de egy könnyű fejbiccentés 
elég reá, hogy boldog legven. Legközelebb újra 
eljön, újra tapsol, újra elmondja kis történetét 
és isinél boldogan sütkérezik a kaszirozott 
dicsőség egy gyengefényü sugarában.

II. A karzat.
A nézőtér ncrarthiájában legalul, a térben 

való elhelyezést tekintve azonban legfelül hú
zódik meg az a hely, a honnan a felséges nép 
élvezi az alakosok játékait: a karzat vagy népies 
nevén a kakasülő.



képviseletét néni reális jogérzéken nyugvó 
alapokra, hanem fiktiv értékekre helyezi. 
Ebben leli magyarázatát azon számtalan 
botrány, sikkasztás, csalás, hamisítás, mely
től csak ugv hemzseg közéletünk s mely 
társadalmi jövőnket egyre jobban fenyegeti.

A társadalom eme rákfenéje rákénvsze- 
rit mindenkit a színlelésre és a rejtegetésre, 
márcsak azon meggyőződésnél fogva is, 
melyre a legtöbb égvén jutott, hogy az 
úgynevezett protekció, a mások szárnyain 
való emelkedés sokkal fontosabb dolog az 
emberek együttélésében, haladásában, mint 
akár a természetes, józan ész. Innen van 
és ez az oka azon jelenségnek, azon szo
morú tapasztalatnak, hogy a legtöbb ember 
önérzete jelleme letörik, mert hogy kény
szerűségből — habár utálja lelkében 
állandóan koptatni kénytelen a protekció 
lépcsőfokait, hacsak a keserves küzködés 
szürke napjaival, az életörló gond és anyagi 
elhagyatottság sisyphusi küzdelmeivel nem 
akarja lengetni jobb sorsra érdemes élet
elveit.

Oh, mert a protezsáltakkal szemben 
ily sors jut azoknak a szerencsétleneknek, 
akik komolyan véve az élet küzdelmeit, 
vasszorgalommal, kitartó igyekezettel, lelket 
ihlető szárnyalással szerezték bár meg a 
legfényesebb képesítéseket: akik elég nairul 
huták abban, hogy az osztó igazság elvéből 
kifolyólag az élet, a társadalom a tudást 
megbecsüli, a szorgalmat jutalmazza, a buz
galmat elismeréssel méltányolja és honorálja; 
akiknek egyetlen kincsük, javuk és birtokuk: 
sok igyekezettel, becsületesen szerzett szel
lemi tőkéjük és csak egy bűnük, hibájuk 
vagy mondjuk szerencsétlenségük a sorstól 
adva az: hogy sem családi, sem vagyoni 
és más összeköttetéseiknél fogva nem ké
pesek protektort, pártfogót találni e szerető 
anyai, de hálátlan földön. Amazok — a 
protezsáltak — élvezik a meleget, napfényt, 
ólétet, szóval: leszedik az élet java-szinének 
fölét; emezek cinikus lemondásban elgyöt
rődve, reményeikben kifosztva, csüggedt 
apáthiában elkeseredve rágódnak azon szá
raz alamizsna falatokon, a mit ádáz sorsuk 
huhogó lidérce Útjukra vet. Méltán s teljes 
joggal sóhajtozzak a költészet eme szavait:

n

Ah, a kakasülő! Kinek a szivében ne kel
tene fel ez a szó kedves, holló és mégis fáj
dalmas emlékeket ? Hiszen aránylag oly kevesen 
vagyunk, a kik publikumi pályánkat a páholyok 
bársonyos párkányai mögött, vagy egy-egy föld
szinti zsölylyc puha ölében kezdettük meg A 
legtöbbünknek diákköri emlékei között ott 
szerepelnek azok a hideg téli esték, amelyeken 
sovány vacsoránkról mondottunk le a zöl !-, 
vagy narancsszínű jegy kedvéért és boldoga 
foglallak el helyeinket a színház kábító vilá
gának legfelsőbb régióiban, ott, ahol a pompás 
luszter ontja fénykévéit és a mennyezet fres
kóin hiányos öltözetű nimfák ölelkeznek a 
kecskehibu faunokkal . . . Oh, mily mennyei 
érzés volt onnan a magasból nézni a parkét 
szmokingos urait, a páholyok szép asszonyainak 
meztelen vállát, azt az egész illatos, meleg 
fényben úszó, előkelő világot, a melyhez oly 
közel voltunk és a mely mégis oly messze 
esett tőlünk . . és minden szó, a mélv a szín
padról hozzánk felhangzott az Ige. a kinyilat
koztatás erejével hatott reánk, a melyet lélekzet 
visszafojtva a gyönyörűségtől kábultan szívtunk 
magunkba Fiatalok voltunk, lelkesedtünk és 
még voltak illúzióink.

Azóta leöregedtünk a földszintié; Olvikunk 
a proszcenium-páholy előkelő mélyébe' is el
jutott. Megokosodtunk, a vérünk lehiggadt, a 
lelkesedésünk elszáll, a hajunk is kihűlt, a mi 
egy jól nevelt parkett-habitücnél elengedhe
tetlen. Skeptikusan, kritikus szemmel nézzük 
mindazt, a mit a világot jelentő deszkákon 
gyönyörködtetésünkre csinálnak. Nem tapsolunk

De mialatt mi unottan ott ülünk, össze

a vérünk lehiggadt, a 
junk is kihűlt, a mi 

......itüénél elengedhe-

a mit a világot jelentő deszkákon

.Mennyi kép vslésulatlan I 
Biztatott a köddé leve : 
Magas eszmény, gondolatban 
Szenvedély a dicsvágy hevo . . . 
Vágy, remény, cél — lepkeszárnyként 
Elhullatja himporát . . .
Mint művész a rikító fényt 
Szürke szintiéi festi át.“

Csoda-e aztán, ha az ilyen szomorú 
viszonyok mellett a protekció léghajóján 
magasba emelt ürestejüek láttára megfo- 
gamzik lelkűnkben az embergvülólet. Nem 
jogosult-e, lélektanilag nem valóban indo- 
kolt-e, ha az emberből az ily kikiáltó igaz- 
talanságok, méltatlanságok kiölik a hitet, 
a szeretetet, az igazság és jog szent esz
ményeit, miután már előbb a protekció 
szemérmetlen fröcscsével leforrázták éltető 
reményeit.

Ezen átkos fekély, ezen erkölcstelen 
protekció neveli, hizlalja a pökhendi léha 
frátereket, az aszfaltbetyárságig vakmerő 
strébereket ; igen, ezen nyavalya az, a mely 
úgy állami, mint társadalmi konsolidatión- 
kat akadályozza, mely a jog és igazságot 
s az érdemes, értelmes kvalifikációt békóban 
tartja, bilincsbe veri. Itt az ideje, hogy 
emancipálja magát a közélet, a társadalom 
ezen szégyenfoltjától, mely miként a „szd- 

végig száguldva mindent leperzsel, 
halált s pusztulást okoz: akként a protekció 
szemérmetlensége megfojt minden nemes 
érzést, beperzseli az élet varázsainak üde 
zöldjét, reményeink boldog álmait, kápráza
tos fényét sivár, kietlen pusztává, Szaharává 
változtatja át . . .

Értelmes elmét, helyes érzéket, becsü
letes munkásságot kell kívánnunk és tekin
tenünk az egyénekben és nem vak bizal
mat előlegeznünk derüre-borura csak azért, 
mert talán politikai tekintetek érvényesülnek 
és nem a szakértelem; nem a pajtáskodás, 
hanem a tudás, nem az egyének érdeke, 
hanem a közügy, az állás szentsége érvé
nyesüljön 1 . . . Igen, a becsületes, értelmes 
munka legyen az a talaj, hol és mi által 
az emberek boldogulásukat keressék, nem 
pedig egyes hatalmasok támogatása által 
nyújtott illetéktelen befolyás, érdemenfelüli 
talmi: protekció. A bizalom, mely létalapja, 
éltető levegője mindenek hivatali működé

csapódik a kárpit, jelezve a felvonás végét — 
és lentről, a nagy luszter környékéről viharos 
lapsok hangzanak, lelkes kiáltások meleg hul
lámai szállnak le a terembe, tombolás, dobo
gás, zugás hallatszik. A karzat ez. Mi megvál
toztunk, de ő maradt a régi. Elhagyott helyeink 
nem maradtak üresen. Mások jöttek helyünkbe, 
akik épp olyan fiatalok, mint mi voltunk vala
mikor, kiknek haja dús és sziveikben frissen 
élnek az ideálok. I s lelkesednek, tenyereiket 

I veresre tapsolják, tüdejüket kikiabálják a naiv 
I es rajongó fiuk, ők. az igazi publikum, hogy 

később a földszintről ásítva pisszegjék le azokat, 
akik majd őket is felváltják . . .

A színház leghálásabb publikuma kétség
telenül a karzat. Ez a naiv, nem fontolgatói, 
a nagyképűségnek még árnyékától is ment pub
likum kizárólag élvezni jön Thália szentelt 
csarnokába.

Az ő részére a színház nem alkalom a 
Hifire, szokás, vagy épen terhes robotolás, ha
nem ünnep. Es a hangulata is ünnepi. Szóval 
a kapu nyitása előtt érkezik és nem távozik 
egy pillanattal sem előbb, mig a színpadon az 
utolsó szó el nem hangzott. A derűs jelenete
ket szívből megkacagja és az u. n. humoros 
rögtönzéseket, mely ha mélyen a jóizlés köve
telmény el alatt maradnak is (és inilv gyakori 
ez az eset! . . .); de viszont elveszettnek te
kinti azt a színházi estéjét, a melyen legalább 
néhány kis könnyet nem ejthet a szereplők 
tragikus sorsa fölött.

Ez a kedves, hálás és nagylelkű közönség 
a legkülömbözőbb elemekből kerül ki. A kis 
masamódló! és tandíjmentes diáktól kezdve a 
szobalány ig és boltosinasig képviselve van kö

sének, ne vakon előlegezett, hanem reális 
alapon és értékeken nyugvó s alapuló 
legyen!

E.ikus. Demeter János.

A reklámról.
Husvétkor, kezembe vettem egy jó 

csomó lapot: magyart és külföldit; napilapot 
és szaklapot vegyest A lapokat mikor végig 
olvastam már azokat, hátulról előre kezdtem 
lapozgatni, mint ezt már az ember husvétkor 
unalmában tenni szokta. A tapasztalás, 
amelyre jutottam az {volt, hogy a külföldi 
lapok, napi lapok és szaklapok egyaránt 
egyaránt egész kötetnyi hirdetést adnak 
ilyenkor az olvasó kezébe, mig ellenben 
nálunk a napilapok, különösen pedig a 
szaklapok hirdetési rovata veszedelmesen 
üres. Nékilnk magyaroknak csak annyi idő 
jutna hirdetések böngészésére, mint más nem
zet fiainak ; a kiadóinkra nálunk is ráférne 
még egv kis pénzmag. Ha még sincsenek 
hirdetéseink, úgy ennek okát a hirdetőkben 
kell találni, kik nálunk ritkaság számba 
mennek akár csak a fehér holló; minthogy 
pedig hirdetni többnyire mégis csak iparosok 
szoktak, nem árt, azt hiszem, ha az iparosok 
szempontjából hozzászólunk egyszer ehhez a 
tárgyhoz is.

Széchényi azt mondja keservesen a 
„Kelet népe" cimii könyvében: Mindenben 
hátra vagyunk. Ha nem is volt e részben 
a legnagyobb magyarnak tökéletes igaza, 
minden esetre igaz az, hogy sokban hátra 
vagyunk. Hátra vagyunk a hirdetések dolgá
ban' is. Hátra vagyunk pedig azért, mert 
nincsen még fejlett iparunk, nincsen kellő 
számú hirdető iparosunk. Külföldön, hol fej
lett iparral dicsekedhetnek, nem csoda ha 
telve vannak a lapok hirdetésekkel.

Ámde azt is mondiák mások, hogy meg
fordítva áll a dolog. Azért nincsen fejlett 
iparunk, mert nem hirdetünk : ahol pedig 
a vállalkozó szellemnek ekkora a hiány: 
ott az ipar nem fejlődhet. Nem az ipart te 
remti a hirdetés, hanem a hirdetés — mint 
a vállalkozási szellem egyik megnyilvánulása 
— teremti meg az ipart. Erősen hiszsziik, 
hogy a kik igy gondolkoznak, erős igazságot 
mondanak.

Azelőtt azt tartotta a közmondás, hogy 
a jó bornak nem kell cégér. Azt tartották 
iparosaink, hogy a tekintélyük oda van, ha 
hirdetnek, sőt vannak még ina is egyes 
erényhősök, kik a hirdetést egymagában 
tiszteségtelennek tartják. Változtak pedig az 
idők és az emberek. Mamár minden józan 

zötte az alsó százezer valamennyi rétege. A 
krémet az első sorokat elfoglaló szalócsfamiliák 
szolgáltatják, mig a hangadók a szinésziskolák 
növendékeiből továbbá a portás, jégvszedők és 
ruhatárosok rokonságából lelnek ki.’ ()< a be
avatottak gőgös hangjain beszélnek.

• A Márkus ma fáradtnak látszik!- -Hegyi 
Aranka nincs diszponálva I < suttogják fontos
kodó felhangon, de lehetőleg ugv, hogy a kör
nyezel is meghallja. Felvonásközben a jegysze
dővel csevegnek, kiterjeszkedve a művészek 
magánéletének legintimebb részleteire. A töb
biek áhitatos bámulattal hallgatják az érdekes 
beszélgetést. De a beavatottak oly lelkesen tap
solnak, mint a laikusok, és ép oly hihetetlen 
mennyiségű pohár vizet és zsemlyét fogyasz
tanak el, mint azok.

A karzati publikum általános karakterétől 
nemileg külömnözik az opera karzatáé. Itt a 
zene entuziasztái vannak többségben. Komoly 
szakértők ezek a hosszuhaju, kissé kopottas 
alakok, a jövő vagy mull Wagnerjei, a kik 
gy akran igazán a szájuktól vonják meg a har
mademeleti jegy árát. Sz goruan foglalják el 
helyeiket, hónuk alatt kötetes partitúrákkal, 
minden taktust ádázul kontrolirozva. De amint 
a hangok édes harmóniája felszáll hozzájuk, 
hogy derülnek fel a komor arcok és mily öröm 
foglalja el a sötét szigor helyét! A karzat itt 
is kitör és visszatér eredeti hivatásához, a 
tapshoz, a melyet nobilis bőkezűséggel, annyi 
őszinteseggel és melegséggel ad, nagyképűség 
nélkül, egyedül naiv és romlatlan szivére hall- 
gatv!> BátUiaéky Lajos.
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gondolkodású ember tisztában lehet azzal, 
hogy nem elég ha az iparos jó portékát ad 
el, hírét is kell ann’ak kelteni. Azt is tudja 
ma már minden olvasó, hogy az Ügyvéd 
és orvos nem szégyel magának reklámot 
csinálni, a primadonnák sem restelik maguk 
mellett a nagy dobot megütni. Miért sze- 
mérmeskedjen és hallgasson az iparos, ki 
szinten akar boldogulni ? Hiszen íí reá is 
illik a közmondás, az a tanítás, hogy a 
néma gyermeknek az anyja sem érti a 
szavát.

Legékesebben szól az egyszeri! betű. 
Leghangosabban kiált a néma nyomdafesték. 
Amit nem tud elvégezni ezer utazó, azt el
végzi egy újsághirdetés. Az utazót kidobja a 
vevő, ha nem talál alkalmas időben jönni, a 
hirdetés ellenben odatolakszik minden időbeli 
az olvasó szeme elé. Addig bámulják egymást 
kölcsönösen olvasó es hirdetés, mig az olvasó 
— egy delejező hatása alatt — önkéntelenül 
is a hirdetés hatalmába kerül. Az idegen 
ügynök rábeszéléseit el nem hisszük. Az 
újságot ellenben legtöbben azért olvassuk, 
hogy abból tanulságot merítsünk, abban uj 
dolgot találjunk. Az iparos pedig, ki tőkét 
fektet a hirdetésekbe, busásan jut annak 
kamataihoz, mert hisz a hirdetések nyomá
ban jár a kereslet nagyobbodása. Munkában 
pedig határozottan megtakarít valamit az 
iparos, mert a venni szándékozó előtt, ki az 
árut már a hirdetésekből ismeri, nem kell 
azt már sokat dicsérni.

Külföldön már annyira vannak a hirde
tésekkel, hogy annak egész tudománya van. 
Mindenki nem csak azt tudja, hogy hirdetni 
kell, hanem azt is tudja, hogy mikép kell 
hirdetni. Tudja mindenki például azt. hogy 
heti lapban célszerű dolog hirdetni, mert 
azt egész héten át olvassák kávéházban, 
vendéglőben, társaskörben.

Mi magyarok még nem vittük ennyire 
e tudományban, a mi hirdetési tudományunk 
annyiból áll mindössze, hogy minél többet 
kell füllenteni a hirdetésben, lehetőleg úgy 
kell szövegezni a hirdetést, hogy annak tar
talma a valóságnak meg ne feleljen. Kevés 
a hirdetésünk, de ami kevés van az több
nyire olyan, hogy nagyon is közel jár a 
tisztességtelen verseny határaihoz.

No de majd csak lesz haladás ezen a 
téren is, majd megtanulunk hirdetni is. Meg
fogjuk tanulni különösen azt, hogy ha hir
detés nélkül, szorgalommal és tudással, lehet 
is valahogy boldogulni : úgy forgalmat el
érni, vagy éppen vagyont szerezni csak a 
reklám eszközeiből lehet. Megtanuljuk majd, 
hogy reklám nélkül is lehet, kenyeret ke
resni, de csak reklámmal lehet pénzt ke
resni.

VEGYES HÍREK
Kis krónika.

Sulvovszky István úr,
Ki — mint hajdan Szent Pál;

Itt hagyta a várost, 
Mely most fejtetőn áll.

Nem okolom érte, —
() tudta mit csinál ;

(De tudta ám azt is,
Hogy szénánk nem jól áll.)

Annyi sok év alatt,
Bennünk úgy oktatott,

Hogy ő cselekedett, 
Mi az Áment mondtuk.

Most az egyes elment, 
A görbe vonalak,

Kiegyenesedni
Nem igen akarnak.

A ki akarna is,
Nincs bizalom benne ;

Pedig hát Snlyovszky
Is csak elől kezdte.

Lépjen ki hát, a ki 
Vezér akar lenni!

Ha ember a talpán, 
Fogjuk őt követni.

Ne legyen pipogya, 
Sem érdek haj baszó.

Ne legyen szalmabáb, 
Sem pedig slepphordó.

Ne legyen felfelé
Talmi demokrata ;

Lefelé pediglen
Nagy aristokrata.

Alkalmazkodni is
Tudjon mindenkihez ;

Minden polgártársnak
Férjen a szivéhez.

Szive legyen arany, 
A lelke önzetlen.

Közügyben néha rósz
Pirulát is nyeljen.

Nézze el sokszor az
Emberek gyengéit, — 

ügy uralkodhat majd
Baj tűk végletekig

Igazmondó.

— Elnevezés. Gróf Hadik Béla, Zemplén 
vármegye főispánja (sizy Béla végzett joghallgatót 
vármegyei közigazgatási gyakornokká kinevezte s 
szolgálattételre a tiszti ügyészséghez rendelte.

— Előléptetések. Forngzek Béla királyi 
törvényszéki elnök a VT. fizetési osztály 1-sö 
fokozatába, Kuvalkovgzky Gyula gálszécsi kir. 
járásbirósági telekkönyvvezető a X. fiz. oszt. 2-ik 
fok, Palágthy Géza és Béke Bélé s. a. újhelyi kir. 
törvényszéki Írnokok a XI. fiz. oszt. 2 ik foko
zatába előléptek.

— liuesuestély. Szvigfgdk Nándor a nagy
mihályi uradalom egyik legidősebb tisztje nyu 
galomba vonulása alkalmából tiszttársai f. hó 6án 
a Barnai szállóban bucsuestélyt rendeztek, melyen 
Sznistsák jóbarátai és ismerősei közül is sokan 
jelentek meg. Az egybegyüit társaság tagjai közül 
többen tósztokban búcsúztatták a nyugalomba vo 
nuló derék uradalmi tisztet.

— Köszönetnyilvánítás. Alulírott a saját 
hívei nevében hálás köszönetét nyilvánítja kraszna- 
horkai gróf. Andrássy Dénes ur Öméltóságának, 
ki a hodászi gkath. templom oltárának helyre 
állítására 600 koronát kegyeskedett adományozni. 
Flepkovs ky Sándor gör. katli. lelkész.

— Az un gvár nagymihályi vasút 
úgy látszik elvégre mégis kiépítés alá fog kerülni. 
E héten ez ügyben itt járt Mandl és Hévéaz buda
pesti cég képviselője és a helyi viszonyokat tanul 
mány tárgyává tette. Igy értesülünk, hogy az 
itteni uradalom 200.000 koronával járul hozzá a 
vasúthoz s ez indította Mandel és Révész céget az 
épités financierozására.

— Főúri karú szel a király előtt. A 
Klotild szeretetház javára az arisztokrácia tagjai, 
köztük több zemplénvármegyei főur, májusban 
nagy jelmezes karuszelt rendeznek a fővárosi 
Nemzeti Lovardában. A lovasjátékot végignézi 
a király is, aki a rendezőségnek megígérte meg 
jelenését. — A karuszelben urak és hölgyek 
vesznek részt saját paripájukon s korhű ruhákban 
A rendezőség élén Andrdgfty Géza gróf áll, kívüle 
még Battyhdny Lnjosné szül. Andrásty Ilona 
grófné és Szdpdry Pál gróf. Résztvevők még a 
zempléni főúri világból : Andrásey Tivadarné 
grófnő. Hadik-Barkócy Endréné grófnő, Andrdtgy 
Gyula, Tivadar és Sándor grófok.

— Feloszlik a Szent-Jiazil társulat. 
Az Ungvári székelő Szent-Bazil gk. egyházi és 
irodalmi társulat beszünteti működését, illetve fel
oszlik. Ezt határozta el az o hó 3 án tartott tár 
sulati rendkívüli közgyűlés, melyen Jakovics János 
nagyprépost elnökölt. Egyelőre azonban a feloszlás 
csak elvileg van kimondva, a végleges feloszlás 
akkor fog megtörténni, ha az alakulóban levő 
„Unió irodaimis könyvnyomdái részvénytársaság- 
megalakul, mely azután átveszi a Sz. Bazil társulat 
könyvnyomdáját.

— Halasét. A vásárhelyi gőzmalomban e 
hó 8 án teljesített renoválási munkálatok közben 
a malom kéménye leesett. A munkások közül 
egyik életét is veszítette a jelzett alkalommal; 
ugyanis a nagy sulylyal biró kémény egy cigány 
testét teljesen szétroncsolta. Az esetről a bíróságnak 
jelentést tettek, mire Sallay Béla kir. aljárásbiró 
Dr. Wid-ler Márk és Dr. Pogány Gerti orvosszak 
értőkkel a helyszínén kiszálltak és az orvosrendőri 
boncolás után a nyomozást megindította az iránt, 
terhel e gondatlanság valakit az eset körül.

— Országon vásár. Varannón folyó évi 
április hó 17 én országos vásár fog tartatni. A 
kassai vásár szintén e hó 28-án lesz.

— Elitéit párbajotok. A sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék J/í’ro Pál a .Zemplén- felelős 
szerkesztőjét három havi, Botner Imre ügyvéd 
jelöltet pedig két havi és 21 napi államfogházra 
Ítélte párbaj vétségéért. Az elitéltek az Ítélet ellen 
felebbeztek.

— Mükedvelői előadás. A f. hó 15 én 
megtartandó műkedvelői előadásra serényen foly
nak az előkészületek. Az előadás iránt a közönség 
körében lázas érdeklődés mutatkozik. Mint a jelek 
mutatják, a vidék is erősen lesz képviselve. Min
dent összevéve a jövő keddi mulatság fényesnek 
Ígérkezik. Jegyek előre válthatók Isuideeman B. 
könyvkereskedésében.

— A nagymihályi áll. el. iskolában 
az 1848. törvények szentesítése emlékére folyó hó 
12 én délután 2 órakor rendezett hazafias ünnepély 
programja: 1. „Hymnus“. Énekli az iskolai ének 
kar. 2. Megnyitó beszéd : Poldnyi Géza. 3. Vörös
marty : .llymnus . Szavalja: Ctincsdr István VI. 
o. t. 4. Alkalmi beszéd : Fos József. 5. .Árpád 
siri álma-. Szavalja : Lieblich Teréz V. o. t. 6. 
„Járjatok be*. Énekli az iskolai énekkar. 7. 
„Április 11“. Szavalja: Hoizpodár Ilona VI. o. t. 
8. .Nemzeti dal-. Szavalja: < hnigka Antal VI. o. 
t. 9. .Szózat1*. Énekli az iskolai énekkar. 10. 
Záróbeszéd : Mathidtz József.

— A hóm ónnal főszolgabíró, Haraszthy 
Miklós egészségének helyreállítása céljából 6 heti 
szabadságra Budapestre utazott. — Távollétében 
Mdndy István szolgabiró vezeti a főszolgabírói 
hivatalt.

— Hymen. Beggenyey István migléci föld 
birtokos eljegyezte Korldth Sarolta kisasszonyt 
Kassán.

Ifj. lsaak János kolbásai földbirtokos el
jegyezte Morvay Margit kisasszonyt.

W inkel koffer Károly budapesti mérnök e hó 
8 án vezette oltárhoz Bödiger Kamilla kisasszonyt, 
a nagymihályi állami elemi iskola tanítónőjét.

Héric Márton joggyakornok tb. szolgabiró 
Szinnán f. hó 5-én eljegyezte Kotguth Elek szinnai 
főszolgabíró leányát Írónkét.

— Tolvaj munkás. Sztaroeovita István 
radványi vállalkozó Tamda Mihály nevű famun
kása e hó -3 án munkaadója irodai helyiségébe 
betört, onnét 22 korona készpénzt és egy ezüst 
zsebóra ellopása után megszökött. A tolvajt, a ki 
valószínűleg Galícia felé menekült, a csendőrség 
nyomozza.

— Gyűjtés az amerikai magyarság 
zászlajára. Az orvosi nemzeti szövetség, hogy 
nemzetünk kivándorolt, de lélekben tőlünk még 
el nem szakadt tagjait erkölcsileg vissza- és szó 
rosabban hozzácsatolja az anyatesthez, a magyar 
nemzethez, Amerikában éló barátainkkal egyet 
értőleg^ < thatározta, hogy az amerikai magyarság 
számára díszes nemzeti zászlót készít. Önerejéből 
azonban a szövetség képtelen a zászló költségeit 
fedezni, ezért a magyar közönséghez fordul, kérve, 
hogy adományukkal vegyenek részt a zászló ala
pításában. A felajánlott és illetve egybegyüit összeg 
április hó 30-ikáig a nemzeti Szövetség címére, 
VII., Kerepesi ül 72 sz. alá küldendő.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
púnk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szives- 

í A „ Felad-Zemplén* kiadóhivatala.



IRODALOM.
* Shakespere. Nemrégiben jelent meg egy 

könyv, mely egy különös chiffre-wl akarja biio 
nyitani Sbakespere ossz-s inunkáib* 1. hogy e 
munkákat Bacon irta, a ki ezt titkos jegyekben, 
ki is jelenti e darabok szövegében. Ez a Bacon 
theoria nem uj. Annyi tudomány, annyi ismeret, 
annyi tanultáig van Shakespereben, hogy régi 
időktől fogva lehetetlennek tartották, hogy e dara 
bokát egy közönséges színész irta volna. A jogban 
oly jártás, mint egy jogtudós. Nyelve a lég 
magasabb és leggazdagabb angol nyelv. Érzései a 
legfinomabbak, melyeket valaha földön járó ember 
érzeti. Emberismerete több, mint bármely udvari 
emberé. S mindez egy színészben élt volna?

Hiába minden theoria. az emberiség történe
tére nézve mindegy, hogy ki irta e müveket, azok 
oly csodálatos életet élnek magukban, hogy Írójuk 
neve egészen mellékes, Sbakespere vagy Bacon : 
a ki Rómeót Hamletet. Othellot s a többi harminc 
négyet irta, az mindenesetre a legnagyobb intel
ligencia volt, a ki valaha a földön járt. Es midőn 
egy német tudós először megpillantotta lomok 
között Shakespese halotti maszkját, a mely később 
az övének bizonyult megdöbbenéssel szemlélte ez 
arcot, melynél magasztosabbat, fenségesebbet nem 
látott soha. Ez a 6zem a legjobban látott a világon, 
ez az ajak mondta a legszebb dallamot, ez a 
homlok volt a legnagyobb értelem székhelye, ezek 
a vonások érezték az élet minden fuvallatát, a 
szerelem szellőjétől a kétségbeesés és gyilkolás 
viharáig. Hogy kiknek hívták, mindegy. Elég 
tudni, hogy volt egy ember, a kiben a legmagasabb 
fokon nyilatkozott meg minden képesség, a mely 
valaha emberi lélekben szárnyát próbálgatta. S a 
lélek, a mely oly magasan szállt, mint egy ma 
dár, Petőfi kifejezése szerint, egy szűk bódéban 
töltötte életét. London külvárosában, a (Hőbe-szín 
házban, a hol könnyű szerrel, meggondolás nélkül, 
jobbára pénzért irta csodálatos darabjait. Es < nnek 
az embernek életében a legjelentősebb nap az a 
nap volt, a mikor lóra ült. hogy hazamer.jen 
Streetfonlba gazdálkodni.

Az ő földi birodalmának, a Globe színháznak 
a képét találjuk a Nagy Képes Világtörténet most 
in gjelent 156. füzetében.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalli Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a VIII. 
kötet Írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkötésben 16 korona; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjeleli minden héten 
egv füzet. Kapható a kiadóknál Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvény társaság Budapest, \ III. 
üllői ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

KÖZGAZDASÁG.
— A Trieszti Általános Biztosító 

Társaság Assicurazioni Generáli f. évi március 
hó 20 án tartott 70 ik közgyűlésén terjesztettek be 
az 1901. évi mérlegek. Az előttünk fekve jelen
tésből látjuk, hogy az 1901. december 31 én ér
vényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 571,267. 
823 K és 19 f t tettek ki és az év folyamán 
bevett dijak 25.501.529 K 89 f-re rúgtak. Az 
életbiztosítási osztály díjtartalék;* 12,664.410 K 
50 frel 147.165.146 K 88 f re emelkedett. A tűz 
biztosítási ágban a díjbevétel 11,890.311.770 K 
biztosítási összeg után 19.179.387 K 41 fill. volt, 
miből 8,453.497 K 20 fill. viszontbiztosításra fór 
dittatott úgy. hogy a tiszta díjbevétel 10.725.81to 
K 21 f re rúgott, mely összegből 7,267.495 K 05 
f. mint díjtartalék minden tehertől menten jövő 
évre vitetett át ; a díjtartalék tehát a tiszta díjbe
vétel 67.76 „ át teszi ki. A jövő években • sédé 
késsé váló dijköteh zvénvek összege 80,231.416 
K 02 f. A szállítmány biztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 4.937.<»5(> K 14 ft. m< ly a viszontbiztosítások 
levonása után 2,197.096 K 58 f re rúgott. A betörés 
lopás elleni biztosítási ágban a díjbevétel 317.084 R 
80 ft tett ki. Károkért a társaság l'JOl b-n 27.954. 
234 K 91 ft folyósított Ehhez hozzáadva az előbbi 
években telj. sitett kárfizetések' ! a társaság ala 
pitAsa .?.» károk fejéhnn 716.540.625 K < 9» f nvi 
igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kár 
térítési összegből hazánkra 133,470.273 K *5 f. 
esik. m> ly összeget a társasig 192*45 káresetben 
fizette ki. A nyereség tartalékok közül, melyek 
összesen 16,022.487 K 99 f re rúgnak, különös, n 
kiemelendok : az alapszabály szerinti nyer* ségtar 
táléit. mely 5.25O000 K t tesz ki. az az érték 
papírok árfolyaming.idozására alakított tartalék, 
mely a 3,379.624 l\ 17 f. kiiiöri tartalék, iigvszin 
lén az évi nyereségből kihasított 350 ooo K 
10,402.4*7 K 99 I n- emelte* i fei , i vábbá t.•! 
említendő még a 160.000 K-ra rugó kétes köv« 
telesek tartaléka. Ezeaeti kívül fennáll még vgv 
56O1HN> K t kitevő külön idap, melynek az a ren 
deltetése, hogy az életbiztosítás osztályban a 
kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse. A 
társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
e!s<» rangú értékekben vannak elhely. zve az idei 
átutalások folytán 173,45* 451 K 60 f röl 190.319. 
427 K 11 I re eiívlk'-dt'k. melyek k-Aetke/oképen 
vannak elhelyezve :

1. Ingatlanok és jelzálog kör.
2. Életbiztosítási kötvényekre

adott kölcsöuök
3. Letéteinényezett értékpapi

rokra adott kölcsönök. .
4. Értékpapírok....................
5. Tárca váltók....................
6. A részvényesek biztosított

adóslevelei....................
7. Bankoknál levő rendel 

kezesre álló követelések, 
készpénz és az intézet kő 
vetélései, a hitelezők kö 
vetéléseim k levonásával

31.870.290 K 66 f.

17.799 821 r, 32 „

2,467.253 „ 17 „ 
122,468.568 , 59 .

1,140.190 . 42 .

7,350.000 „ — „

7.223.302 . 95 .
összesen 190,319.427 K 11 f« 

Ezen értékekből 43 millió K magyar érté 
kekre esik.

* Az Első Leanykihazasitasi Egyesület m. sz. 
f. é. március 25-én tartotta XXXIX. rendes köz 
gyűlését a tagok élénk részvétele mellett. Amint 
a fontosabb mérlegtételekből és a jelentésből ki
tűnik, az 1901 ik kezelési év, dacára az általánosan 
uralkodó kedvezőtlen gazdasági viszonyoknak, úgy 
tekintettel a tagok gyarapodására, valamint pénz
ügyi tekintetben eredményesnek mutatkozik. Uj 
beiratkozás volt 13,359 jutalékrész. Nászjutalék 
fejében kifizetett 630,265 korona 21 fillér. A díj
tartalék 1 568,981 koronára neveltetett és immár 
6.939,367 korona 79 fillérre rúg. A többi alap 
szabályszerű címeknek Nászjutalék felemelési tar
talék. Külön tartalék. Hivatalnoki nyugdíjalap stb.) 
168,720 korona 48 fillér utaltatott át. A díjbevétel 
2.166.496 korona SÍ fillért a kamat és házbérjöve 
delein 308,021 korona 90 fillért mutat ki A mér 
lég 7.874.335.1 I korona vagyonállományt állapit 
meg. mely következő főtételekben nyeri fedezetét : 
Értékpapírok szelvény kamatokkal (koronajáradék, 
fővárosi kölcsön és 4‘ á százalékos elsőrendű zálog 
levelek) 3.392.054.6*» K takarékbetétek 2054025-12 
korona, int-’-zeti házak 15.108'48 K leírása után 
1.495.741'20 K. kötvénvkölcsönök 320.73696 K. 
nyugdíjalap tartalékbetét *3 500 41 korona, dij 
hátralék 428.869-54 K, készpénzkészlet 91.407 25 
K A jelentés és mérk-i helyesléssel tudomásul 
vétetett és Krisztinkovics Béla és dr. Braun Fiilöp 
ügyvédek indítványára az összigazgatóságnak kö
szönet és elismerés szavaztatik. A közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére kiküldettek : Chiiz 
llerinan és Rátfay Károly. A felügyelő bizottságba 
egy év tartamára ujb > megválasztattak a volt 
felügyelő bizottsági tagok. Miután az elnök még e 
hónap 20 án dr. Stamberger Ferenc kir. közjegyző 
jelenlétében nyolc díjmentes nyereményk<étvénv a 
.Du osztályból történt kisorsolásának eredményét 
kihirdette, ben kesztett a kögyülés. Ki sorsol tat tak 
a következő alapkönyvszámok : 2281 alapkönyv* 
szám özv. Dogé Vilmosné, Budapest .‘>663 alap 
könyvszám Fleischer Vilmos Budapest, 1652 alap- 
könvvszám Bizon János, Mohács. 2896 alapkönyv 
szám dr. Iloffner Elekné, Mosony. ;>378 alap 
könyvszám dr. Trai!e<zku János. Kisjonő. 60138 
alapkönyvszáin Kovárik Antal. Komárom. 6196 
alapkönyvszám’KuIk Stefan. Zágráb. 3883 alap 
könyvszám l’apo Al i diám, Sz< rajevó. Minden ki 
sorsolt alapkönyvszám után a kedvezményezi ettnek 
egv 1000—1000 koronáról szóló díjmentes nyere
ménykötvény k i s zo 1 g á 11 a t i k.

t elel > szorkt- . Dr. Kallal József.
Kíaib’hivxt.ői vezető: Landai József.

Hirdetések.

& BÚTOROKAT g
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencsém tisztelettel meghívni
a »Városh.iza« szomszédságában levő Csopp-féle házban berendezett

B U T 0 R R A K T Á R AIM &'4 szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk, ó-német
és egvcb másnemű stilszerű bútorok a lenkényesebb ízlésnek is teljesen meg-

& felelőleg csinos és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.
'4 Raktáramban csakis jo és szolid minőségit és bárminő kívánalomnak ÍÖ
& 
fii

megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n. é. közönség bizalmát
és szives támogatását. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek.

EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.
Hazai és saját gyártmányú bútor raktár --------------

ALAKÍTTATOTT 1M9?

l^i£l

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simili briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb tloubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyürii limitált ékkövei, finom nyakkendő tü, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett-tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos íróeszköz és meg 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közzetlen 
1 írt 90 krajcár utánvétellel az első boszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

Egy kitiinö karban levő bécsi Schott-féle

ZONGORA 
tokkal együtt 110 fftért, esetleg 10 frtos 
havi részletekben is, azonnal eladó. Tuda
kozódhatni a tulajdonosnál Sznistsák Nándor 
tírnál Lazsnytínon és Fröhlich Gyula ügy

véd urnái Nagy-Miháiyon.

férfiak ingyen kapnak 
egv olv uj találmányit próbaútvosságot. a mely az 
elvcszilett erőt újra meghozza s a legnagyobb nemi 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélbeli niegke 
resésre ingyen kap mindenki egy próbacsomagot 
ezen világszerte ismeretes gyógyszerből, egy gyö 
nvörflen illustrált s 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ezen csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsapongások következteben, nemi 
betegségekben, a bujakór külömbözö nemeiben s 
elgyengülésben szenvedtek s nagy . redményre való 
tekintettel elhatározta az intézet, hogy egy próba 
csomag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az in 
t. zit leginkább azokat akarja megmenteni, a kik 
kéz. lés céljából otthonukat nem hagyhatják cl. Az 
intézet kivételt netn tesz ; öreg, fiatal egyaránt Ír
jon s meg lesz mentve, A csomag jól be van cso
magolva s tartalmát senki sem fogja megtudni. El 
a szégyennel. Le a rabigával, le a betegség lán
cával. Itt az idő. hogy ingyen megtudhatja hol a 
baj s mi a baj. teljesen ingyen. Kérjük azonban 
a leveleket mindig bérmentve küldeni s ott a 25 
fillér portéit mez fizetni. írjon még ma. Nők is Ír
hatnak érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingyen küldetik. A levelet igy kell címezni: 
Statc Medical Institnte, 6915. Elektron Building, 
Eort Wayne, Ind., U. S. Amerika. t— 52
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Értesítés.
Tisztelettel van szerencséin a nagyér

demű hölgy-közönséget értesíteni, miszerint 
Nagy-Mihályon, a Felső-utca 334. számú 
házban, egy- a mai kor igényeinek megfelelő 

női ruha varrodát 
nyitottam.

Fotörekvésem leend, a n. é. hölgyözön- 
ség megelégedését minden tekintetben kiér
demelni és magamat szolgálatukra ajánlva, 

kiváló tisztelettel

DAPS1 MARISKA.
női szabó.

HTriesti Általános Biztositó Társaság
í'j (Assicutazioni Generáli)

Budapest, V., Dorottya-utoa 10. szám.
k-
i- a Közgazdaság rovatban közöljük a Triesti Általános Biztosító Társaság

hazánk legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó társaság 
mérlegének több számadatait. fjeljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e 
ezélból hozzá fordul a legnagyobb készséggel zsolgál.

E Az intézet elfogad : élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses
ei lopás és harangtörés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá : jégbiztositá- 
*■ sokat a ..Magyar jég- és viszontbiztosító r.-t.,“ valamint baleset elleni 

biztosításokat az ..Első o. általános baleset ellen biztositó társaság
gá számára.

I Steindler Stel I 

.1 női divatcsarnok Nagy-Mihályon. [■

| Van szerencsém a n. é. hölgyközönség |
I szives tudomására adni, miszerint Nagy-
I. Mihálvon. főutca, Tischler-féle házban, •

I (a »Csillag« szállóval szemben) egy

'i női divatcsarnokot,
| nyitottam, ahol állandó raktárt tartok fenn | 

női- és gyermek-kalapokban, meny
asszonyi koszorúk- és fátyolokban, 
valamint gyászkalapokban stb. stb.

I Az eddig irántam tanúsított jóindulat- I.
| ért köszönetét mondva, t. jóakaróim to- | 

vábbi támogatásáért esd
J kiváló tisztelettel

STEINDLER ETEL, I 
divatárusnő.

c

A iiagymihdlyi főilgynökség
VILMOS.

G-jnj.m.ölcs és széllé "bor leészitési gépek.

Gyümölcs és szőllő sajtók
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyom erőre szabályzóval.

A munkaképesség 20 /0 nagyobb mint bármely más sajtónál.
HYDRAUL1KUS SAJTÓK.

Szőllő és gyümölcs zuzók
és ‘beg-pró mcrzsolók.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs 
és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek.
legújabb szerkezetű szabad, önműködő ..Syphonia*’ gyümölcs és szőllövesszö 

permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben.

Mayfarth Ph. és Társa
cs. kir. kizár, szabad.* gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor 

BÉCS. II. Taborstrasse 71.
+ Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel. ♦—4— 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontelárusitók felvétetnek.

KEIL-LAKKlayton & Shuttleworth 5) 

mezőgazdasági gépgyárosok <0 BlldapCSÍ Vá6i st™' 
által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

(Glasur)
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

1 kis palack ára IkS kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására.

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér „GlasurMenymáz
legjobb szel' mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festcsérc, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
4_ c, Mindenkor kaphatók :

G L Ü C K M 3 R cégnél NAGY-MIHÁLY.

1 nagy palack ára 1 frt 35 kr.
Szagtalan

padló-viasz „Glória11
vgjnltb ók I..... irywwrnHt hceresitö siet

kemény ;».<lló sz.átn.irn.

• r tál 2> i egész 12 lóerőig,Locomobil és gözcséplögép-keszletek
továbbá lárrány-c.áplögéptk, lóh.r. c.éplök, tl.átltóro.tík, konkolyotok, k...álá- á. •'•tó

gépek. .tán.gyűjtök, boronák.

„Columbia-Drill" 
legjobb sorvetögépek, 

stecsksvágók, répavágók, 
kukorlcia-morzsolók, 

darálók, Örlo-malmok, 
egyetemes aciél-ekék,

3. is J-vssu ekék és minden egyéb gaidaeági gépek.

Késztetés árjegyzékek kivo
natra ingyen és bérmentve 

küldetnek.

Lincolnt törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- és cséplőgép-gyára.



BUDAPESTI NAPLÓ
Főszerkesztő : Felelős szerkesztő :

Vészi József. ® Bra-c.xi Sándor.

Magyarország legnépszerűbb, legkedveltebb, legolvasottabb lapja, 

l'jabban állandó dísze gyanánt magához csatolta 

Jókai Mór 
egész irodalmi munkásságát.

JÓKAI MOR-nak
a BUDAPESTI NAPLÓBAN most folyó

„A mi lengyelünk" 
cimü regémét már 2 hét múlva történendő befejezése után, tehát az 

egész regényt

INGYEN =====
megküldi valamennyi előfizetőinek.

Április elején ismét 

uj Jókai regényt 
közöl a Budapesti Napló

ir„UJ SZAZAD"-m
címen, amelyet a Idoszorus iró a napokban befejez.

Előfizetés: egész évre 28 kor. (14 frt. félévre 14 kor. 7 frt) negyed
évre 7 kor. (3 frt 50 kr.), egy hónapra 2 kor. 40 fillér (I frt 20 kr).

A BUDAPESTI NAPLÓ kiadóhivatala
VIZL, Tézsef’-lcÖTV.t 18.

ytándler JYtiksa divatüzlete
---------- Nagy-Mihály, föutcza. ----------

A tavaszi idény beálltával a n. é. vevöközöneég szives 
figyelmébe ajánlom dúsan felszerelt raktáramat mindennemű 

úri- és női- diratczikkehben
u. m. :

KALAP, CZIPÓ, FEHÉRNEMŰ
Nyakkendő különlegességek,

Kötött- és szcvctt-áruk,

Varrott női blouseok és alsószoknyák,
Bőr- és szallag-övek, Nap- és esernyők,
Sör-árulE, Kézirxx-a.z2.1ca.-cilclceli:,

Ajándékoknak alkalmas
Ghina-ezüst, bronz- és majolika dísztárgyak, rövidáruk 

és más e szakba vágó czikkek.

“ Különös figyelmet érdemelnek honi készítményt)

2 kézzel dolgozott cipőim,X melyek úgy kiállítás, mint minőség tekintetében jóval feliil- J múlják a gyárilag előállított árut.A Előnyös összeköttetéseimnél fogva azon kellemes hely-A zetben vagyok, hogy t. vevőim igényeinek minden tekintetben 2 megfelelhetek.A A n. é. közönség pártfogását kéri kiváló tisztelettel
• Hándler üxzEilrsa..•••••••••••••••••••••••••(

Jíllást nyernek.
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 negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Bükk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásná) minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Háziasszonyok figyelmébe!!

SCHICHT-féle SZAPPAN
(a kulcscsal) a

legjobb mosószappan!
A Schicht féle szappan a kulcscsal) tetszés 

szerint használható. Akár hideg, aká. langyos v. 
meleg vízzel mosva, akár a ruhát vele forrázva, 
minden niás szappannál hatályosabbnak mutatkozik. 
A gyár kezeskedik a káros alkatrészt k hiányáért. 
Jíapható 10, 14, 20 és 28 fii. darabokban.

Egyedüli elárusító hely nagyban es kicsinyben :

GARFUNKEL DÁVID
vegyeskereskedő*'* Nagy Mihály, föutcza.

Mindennemű

ácsmunkákat
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a 

n. é. közönség szives pártfogását kéri

Seszták Antal
________ácsmester J(a jg-JKihálgon.________

Kjeit'. liiidfiiiaB B. k< L} 4dj<irdájában.


