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A napirendhez.
így év elején s ennek két első hónap

jában jelennek meg fővárosi szaklapokban 
és az egyes helyi lapokban a pénzintéze
tek mérlegei. Részben az általános politikai 
viszonyok igazolják, hogy e mérlegek köz
zétételét követő napokban, épen csak feb
ruár havában esik meg a közgyűlések dan
dárja. Napirend tehát s annyiunkat érdekel, 
mert ha közvetve netn is, de sógorság, ro
konság, atyaíiság révén majdnem minden 
intelligens ember elmondhatja Magyarorszá
gon, hogy köze van, érdekli az osztalék 
összege, mértéke egyik vagy másik pénz
intézetnél.

E napirendhez akarunk ez alkalommal 
pár szó megjegyzést, észrevételt fűzni.

Lehetetlen az, hogy gondolkozó s bi
zonyos tekintetben contempláló embernek 
föl ne tűnjék, mikor e sűrű kincstári ha
sábokat, üzleti szellemben tartott, de az ál
talános közgazdasági viszonyokat minden
esetre érintő igazgatósági jelentéseket ol
vassa : hogy mily kevés, vagy épen semmi 
az, amit a hazai pénzintézetek busás nye
reségükből az általános kulturális és társa
dalmi célra áldoznak.

Igaztalanok lennénk, ha azt állítanék, 
hogy a legkisebb forgalmú pénzintézetek 
nyeremény felosztási tervezetében is helyet 
ne foglalna az a bizonyos chablon »jóté— 
kony célra« s bizonyos tekintetben a ten
dencia célzata rínék ki sorainkból, ha me
reven tagadnók azt a mi az emberi termé
szettel, lelkülettel congruens: a felebaráti

TARCZA.
Egyszer egy évben.

Irta : CSEHOV ANTAL.
A hercegnő három ablakos házikója ün

nepi szint öltött. Egészen megifjodott. Környéke 
gondosan ki van söpörve, kapuja szélesre ki
nyitva, az ablakokról le vannak szedve a rá
csos zsaluk. A frissen megmosott ablaktáblák 
vidáman csillognak a napfényben.

A főbejáratnál ott áll az öreg, töpörödött 
Márk kapus, molyette bérruhába öltözve. Rán
cos álla, melynek megborotválásával remegő 
kezei egész délelőtt bajlódtak, frissen kifénye
sített csizmái és címeres gombjai szintén éde- 
legnek a napfényben.

Márk nem hiúban bujt ki az ő szobájá
ból. Ma a hercegnő nevenapja van s neki kö
telessége a látogatóknak ajtót nyitogalni és 
azok neveit bekiáltani. Az előszobában most 
nem kávé-alj illatozik, mint rendesen, sem bőj- 
tös leves, hanem valami illatszer, ami igen ha
sonlít a tojás-szappan szagához.

A szobák gondosan ki vannak takarítva, 
fel vannak rakva a függönyök, a képekről le 
vannak szedve a tülltakarók, a padló ki van 
csinosítva. A helytelen Zsulka, a kandúr macska 
és a tyúkok, csirkék mára be vannak zárva a 
konyhába.

szeretet, mint amelynek hiányával volnának 
szerkesztve e tervezetek. Hála az Istennek, 
eddig még nem jutottunk. De azt is nyu
godt lélekkel, elfogulatlan meggyőződéssel 
mondhatjuk, hogy általában és összbenyo
másként e jótékonysági tétel csak hirtnon- 
dónak van beáilitva. Atról pedig szándéko
san nem beszélünk, hogy tulajdonképen 
micsoda célt szolgál az igy felvett csekélyke 
összeg s különösen helyi viszonyok isme
rete mellett, hogy zsugorodik össze s va
lójában alamizsna számba megy, oszlik szét 
a »város szegényed, az »emberbaráti egve- 
sületek« és wfillér társasága annyi de annyi 
lyuku szűrőjén az általános érdekű jótékony
ságnak.

Merkantil szellembe fogva fel e kér
dést, s kiindulási pontként arra a tételre 
helyezkedve, mely azt tartja, hogy kiki sa
ját magához van legközelebb : méltó meg
botránkozás tárgya lehet ez a fölszólalás is. 
S a rideg önösség képes rögtön fólölteni 
bizonyos ünnepélyes poset, arcára fagyos 
szenvtelenséget, amint felénk dörgi, hogy 
mi jogon merjük egyáltalán szóvá tenni az 
<5 benső dolgukat ?

Kétségtelen, hogy íeltartózhatatlan ára
data következnék ezután, de nem soroljuk 
fel; hiszen csak a szavak urasok, a nion- 
datfüzés kúlömböző értelme, tartalma ugyan
az volna s még jól járunk, ha le nem cse- 
pülnek, avagy netn utasítják vissza már 
legközelebb benyújtott váltónkat.

Nem parciális kérdés ez pedig. Álta
lános nemzeti érdek : a tőke hazafisága. 
Hallottunk ugy-e róla, talán túlontúl, mi-

Maga a hercegnő, a három ablakos házikó 
úrnője, egy előre hajlott, ráncos arcú öreg asz- 
szonyka, ott ül egy nagy karosszékben s mind
untalan igazgatja olcsó fehér ruhája redőil. 
Csak egy szál rózsa, amely összeesett mellére 
van tűzve, mutatja, hogy van még ezen a vi
lágon fiatalság.

A hercegnő gratuláló látogatásokat vár. 
El kell, hogy jöjjenek : Tramb báró a fiával, 
Halahadze herceg, Burlasztov kamarás, a her
cegnő cousinja, Bitkov tábornok s sok más . . . 
mintegy busz ember. Azok eljönnek s mindjárt 
megtöltik az egész házat beszédökkel. Hala
hadze herceg majd énekelni fog, Bitkov tábor
nok pedig két óra hosszáig fogja tőle — a her
cegnőtől — a rózsát kunyorálni, azonban tudja: 
miként kell magát ezekkel az urakkal viselni. 
Minden mozdulatában megközelíthetetlenséget, 
méltóságot és jó nevelést fog elárulni . . . El
jönnek majd Htulkin és l’ezenlkov kereskedők 
is, de ezek csak az előszobáig fognak bejut
hatni : ott lesz a számukra egy asztalon egv ív 
papiros és toll. Írják oda a nevűket, aztán me
hetnek vissza . . .

Tizenkét óra. A hercegnő megigazgatja 
ruháját és a rózsát. Hallgatódzik: nem csen- 
getnek-e? Zajjal közeledik egy fogat; megáll. 
Elmúlik öt perc.

• Nem ide jött« — gondolja a hercegnő.
Bizony nem ide, hercegnő. Ismétlődik a 

kor helyi érdekű vasutak törzs részvényei 
aláírásakor kell megszerezni a szükséges 
összeget. Lehet, hogy más alkalommal is, 
mert hiszen nálunk az ilyen frázisok a le
vegőben röpködnek, csak ki kell nyújtani 
érte a kezünket, lábánál fogva lerántani és 
»megrögziteni« oda és ahhoz, ahova a mi 
érdekünk ugv kivánja.

A tőke hazaíiságáról hallottunk mind
nyájan, fogalmával tisztában is vagyunk és 
nagvon, de nagyon értjük azt a nemes cél
zatot. a törekvések azon ideális valóságát, 
melyet e néven megjelölnek. Talán hangoz
tatjuk mi is, mikor nem a mi rovásunkra 
megy s nem zsebbe vágó kérdés, a mi cél
jainkat nem veszélyezteti, érdekeinken rést 
nem üt. Oh, igen kidüllesztett mellel, har
sogó hangon hirdetjük mi is, mikor ipar- 
partolásról, uj iparág meghonosításáról, gyü
mölcsöző befektetésről van szó, de mindig 
kapcsolatban azzal a hátsó gondolattal, hogy 
e tervezgetések állami kedvezmény, segély, 
támogatás mellett kell hogy megvalósuljanak.

De azt, hogy egy milliókra menő for
galmat elérő pénzintézet művészeti, társa
dalmi, kulturális célra jelentékeny összeget 
juttatott volna évi tiszta nyereségéből; azt, 
hogy hazafias célzattal alapítványt létesített 
volna önmagának, erről nem hallottunk, 
nem olvastunk. Az igazság csillogó pre- 
cenzmankja, a hivatalnokok dús fizetése, a 
részvényesek busás osztaléka chinai kőfal
nál szilárdabb akadálya ilyen rebellis, so- 
cialis eszméknek. Az adósok, a szegény 
misera plebs pedig, bárhogy át legyen is 
hatva ez eszmék helyességétől, csak nem

tavalyi eset. Sajnálatos eset! Két órakor a her
cegnő épugy, mint tavaly, bemegy a hálószo
bájába, valami erősítő szeszt szagol és sir.

— Senki sem jött el! A barbárok I
A hercegnő körül a vén Márk forgolódik. 

Ez is el vau keseredve, hogy mennyire meg
romlottak az emberek. Régebben úgy dűltek 
be a vendéglátó terembe, mint a legyek, most 
pedig ....

— Senki sem jött el! sir a hercegnő; se 
a báró, se Halahadze herceg, se Buvierkv Zsorzs 
. . . . elfeledtek. Pedig nélkülem mi lett volna 
belőlük ? Nekem köszönhetik szerencséjüket, 
előmenetelüket — egyes egyedül nekem. Ha 
én nem vagyok, semmire se mentek volna.

— Bizony nem! — erősiti Márk.
— Én nem várok hálát... kell is nekem ! 

Én csak jó érzést várok. Istenem, milyen sértő 
ez! Oh, milyen sértő! Még csak az unokaöccse 
Zsán se jött el. Miért nem jött el ? Mit vétet
tem én neki ? Kifizettem minden váltóját, jóra- 
való férjet kerítettem a Tánva bugának. Sok 
pénzembe került nekem a Zsán. Megtartottam 
szavamat, melyet testvéremnek, az ő apjának 
adtam . . . Mennyit költöttem rá . . . hiszen 
te is tudod . . .

— Sőt el lehet mondani, kegyelmes asz- 
szonvom, szülői helyett szülő anyja volt . . .

— S hát ... ez a hála! Oh, emberek 1
Három órakor, épugy mint tavaly, a her-

ik Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Régi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

= Műterem: Nagymihály, Rákóczi-utcza. ■ —
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indítványozhatja, hogy ezáltal, ha mást nem, 
a kezelési költséget saját terhére emelje.

Uraim, tisztelt részvényes urak ! Napi
rendhez szólok, egy pillanatnyi figyelmet 
kérek, jusson eszükbe, mikor az évi köz
gyűlésre a tanácskozó zöld asztal kóré ül
nek, a tőke hazafisága. Szállja meg lelkű
ket arra a percre az ihlet, a hazafias érzés, 
s gondolkozás, mikor a nyeremény (elosz
tásáról van szó és ennek hatása alatt ál
dozzanak a hazafias érzés, művelődés, tár
sadalmi fejlődés oltárára ! Mély tisztelettel 
kérem indítványom elfogadását! x.

A nöegylet hangversenye.
Kezdjük ott, hol igazság szerint kezdenünk 

kell: az igaz érdem méltánylásánál. 11a az Izraelita 
Nöegylettel kapcsolatban érdemről van szó, első 
sorban érdemdús és köztiszteletnek i rvendö el 
nőkét, dr. Glück Samunét kell értenünk ilaita. A 
bál sikeréért annyit látott futott, annyi anyagi és 
erkölcsi áldozatos hozott, hogy a siker oroszlán 
része kétségtelenül öt illeti meg. Közel egy év
tizede áil már a Nöegylet éléu s ezen idő alatt a 
nemes ügynek oly lendületet adott, aminőre csak 
kitartó munka és buzgalommal párosult lelkesedés 
képes. Nyitott könyv az ö szereplése városunk 
társadalma elölt: csöndes, zajtalan és a feltűnést 
gondosan kerülő működését a szegénység borzal
mainak enyhítésére, páratlan munkaszeretetét az 
ügyvezetés terén, lelkes agitációját minden huma 
nus mozgalom iránt, mindnyájan ismerjük A tel 
jesitett kötelesség büszke öntudatával tekinthet 
vissza elnökségének decenniumára és a bál fényes 
sikerére, mely szorosai) össze van forrasztva az 
ö nevével. Tisztelői remek virágcsokorral lepték 
meg: rA nőegylet tagjai szeretett elnöküknek** 
felírással. Érdemei előtt mi is szívesen hajtjuk 
meg a nyilvánosság előtt elismerésünk zászlaját

Nem mellőzhetjük hallgatással az alelnöknek, 
dr. tuchs Ignáczné úrnőnek érdemeit sem. Kelte 
jük lelkes buzgóságának köszönhető, hogy társa 
dalműnk szine-java megjelent a jótékonyság szol 
gálatában álló egylet bálján. Szende leánykák, k k 
az első bál gyönyörétől túláradó boldogságban 
úsztak, felnőtt kisasszonyok, kiknek választékos 
toilettején meglátszott már a bálokban szerzelt ta 
pasztalatuk, aggódó anyák, kik lopva figyelték, 
vájjon leányukat eleget táncoltatják e a snájdig 
lovagok : váltakoztak a nyüzsgő, hullámzó közön 
ség ben. A természet minden szin pompájában tűn 
döklő virágfüzért symbolizállak az elbűvölően szép 
hölgyek.

Az első programmpont Hoppé R. Ossián ja 
volt, melyet a spataki főiskola ifjúságának ének 
kara mély érzéssel és csodálatosan fegyelmezett 
összhanggal adott elő. A meglepetés moraja vo 
nult végig a közönségen, midőn a szív minden 
burját mozgásba hozó finoman lágy hangok a pár 
futne illattal telt hatalmas teremben elhang ottak.

Alig csillapodott le a megérdemelt tapsorkán, 
midőn a már előbbi szerepléséről előnyösen is
mert Pajor János ur gordonkán elandalitó magyar 

cegnőt ájulás környékezi. A megijedt Márk fel- | 
teszi szalagos kalapját, sokáig alkudozik egy 
bérkocsissal s elhajtat Zsánhoz, az unokaöccs- 
höz. Szerencsére az a bútorozott szoba, amely
ben Zsán lakik, nincs messzire. Mikor Márk 
belép, a herceg még az ágyban henyél. Csak 
az imént jött haza valami mulatságból. Arca 
vörös, homlokán izzadság-cseppek látszanak. 
Feje zug, gyomrában forradalmakat érez. Sze
retne elaludni, de nem tud, csak kínlódik.

Márk bemegy a piszkos, rendetlen szo
bába s összehuzódva, bátortalanul lép az ágyhoz.

— Nem szép dolog, Mihalycs Iván — szó
lal meg Márk, fejét csóválva — nem szép dolog.

— Mi nem szép'.’
— Miért nem szíveskedett ma eljönni a 

nénjéhez, gratulálni neki a nevenapjára? Hát 
szép ez ?

— Takarodj a pokolba! — szólt Zsán.
— Hát nem sértés ez a hercegnőre néz

vést? Mi? Eh, Mihalycs Iván kegyelmes uram ! 
Nincs önben jó érzés! Ugyan miért keseríti cl 
a kegyelmes asszonyt ?

— En nem szoktam látogatóba járni . . . 
Mondd meg ezt neki ... Ez már ki ment a 
divatból. Nem érőnk most rá olyanokra. Men
jetek ti vizitelni, ha egyebet nem tudtok cse
lekedni, nekem pedig hagyjatok bekét, most 
pedig lódulj I Aludni akarok. 

dalokba fogott bele. Igazi műélvezet volt válasz
tékos modorú játékát hallgatni, mely híven lük- 
röztette vissza szivünk minden rejtett gondolatát. 
A közönség kitörő tetszésuyilvánitással honorálta 
a nyert élvezetet.

Ezután újból a sárospataki főiskolai énekkar 
lépett a pódiumra s Ausspitz Jenő megzenésíté
sével előadta Petőfinek „Falu végén kurta kocsma
című dalát a közönség tomboló tetszése mellett. 
Az énekkar újból bizonyságot tett arról, hogy 
méltó régi jó hírnevéhez. Nem mulaszthatjuk el 
a kiváló énekkar kiváló karvezetőjét külön is 
megdicsérni.

A programúi negyedik pontjakép dr. Eperjesy 
Lajos ur szavaiméi Petőfi .Salgó“ jának egy rész
letét. A közönség feszült várakozással tekintett e 
pont elé és sietünk kijelenteni, hogy várakozásé 
bán nem is csalódott. A költő gondolatmenetét és 
érzelmeit a legfinomabb részletekig kitűnő preci
zitással tolmácsolta, anélkül, hogy a hamis pátbosz 
ingoványos talajára ragadtatta volna magát. A kö 
zönségnek tetszését osztatlanul nyerte meg.

Következett az est fénypontja: Horváth Sán
dorné úrnő szereplése. Tito Ma'tei Non é ver cimü 
dalát adta elő kifogástalan és bájos előadásban. 
Eieke i műkedvelői szinvomdnái jóval magasabbra 
emelkedett és a közönség az elragadtatás érzel 
meivel hallgatta az édesen zsongó, a fülemile hang 
jára emlékeztető, fülbemászó hangokat. Szűnni nem 
akaró lelkes tapsvihar követte a pódiumról lelépő 
úrnőt, kit szebbnél szebb virágcsokrokkal halmoz 
lak el. Ráadásul „A kél veréb", „Túl a Dunán 
Baranyában** és „Eg a kunyhó, ropog a nád* cimü 
dalokat énekelte még el általános közkívánatra, 
melyekkel még frenetikusabb hatást ért el. A zon
gorák iséretet Walkovszky Béláné úrnő szolgáltatta 
nemes egyszerűséggel, kiváló) Ízléssel és művészi 
felfogással. Mint mindig, most is sok tapsot kapott.

A kitünően összeállított program inot a sáros
pataki ifj. énekkar Magyar dalai rekesztették be.

S most következeit a tulajdonképeni mulat
ság, melyből a hölgyek és urak alaposan kivették 
részüket Járták a ropogós csárdást és (ejtették a 
négyest, polkát s bostoni kivilágos kivirradti.1'. A 
leányok bírták szuszszal és az ifjak is kitettek 
magukért. Valamennyien egy kitünően sikerült 
mulatság érzetével távoztunk ....

Itt tartjuk helyénvalónak megemlíteni, hogy 
a nöegylet elnöke, dr. Glück Samuné úrnő e he 
lyen is megköszöni a szereplőknek, nevezetesen, 
a pataki dalárdának, Eperjesy és Pajor uraknak, 
Horváthné és Walkovszky né úrnőknek szives fára 
dozását, valamint a felülfizetőknek áldozatkészségéi.

A jelen volt hölgyek névsora a következő : 
Asszonyok : Aczél Dezsőn ó, Bajusz Andorné, 

Bucsinszky Lajosné, Buzay Gusztávné, Berkovics 
Márkuszné, özv. Briinn Lipótné, Brügler Samuné, 
Brügler Benjáminné, Bódy Győződé, Berkovics 
Lipótné, Deák Jenöné. Dr. Eperjesy Lajosné. En- 
gél Anniimé, Engel Jónásné, Dr. Fuchs Ignáczné, 
Fejér Elemérué, Fekete Béláné, (Zalacska) Fuchs 
Lázárné, Fröhlich Gvuláné. Garbinszky Sándorné, 
Dr. Glück Samuné, Glück Mórné, Grosz Ignácné, 
Handler Miksáné, Henzeiman Ti vadamé, Horváth 
Sándorné, Hollüuder Józsefné, Kleinbiindler Lipótné, 
Kiéin Gvuláné, Lándai Józsefné, Lászlófi Lászlóné, 
Levandovszkyné, Lichtman Hermáimé, Loykó lm 
réné (Pazdics), Müller Ignáczné, Müller Adolfné. 
Polányi Gézáné, Dr. Pogány Gerőné, Rontsinszky

— Aludni akarok . . . Még a szemét is el- | 
fordítja .. . Bizonyosan szegyei rám nézni.... 
No csitt, vén szamár! Márk gyorsan hunvor- 
gatja a szemét. Hosszú csend.

— Pedig már csak jöjjön el gratulálni, 
batyuskám — szólt Márk becéző hangon — a 
kegyelmes asszony sir, csak ugv kínlódik az 
ágyacskáján. Már csak legyen olyan jó, mu
tassa ki előtte a tiszteletét... Jöjjön batvuska.

— Nem megyek. Nem érek rá. Meg mi
nek is? Ugyan mit csinálnék én egy véti le
ányzónál ?

— Jöjjön el kegyelmes uram I Legyen 
olyan jó! Szörnyűség látni, hogy mennyire el
keseríti szegénykét az ön — hogy úgy mond
jam : hálátlansága és érzéketlensége. Legyen 
olyan jó. Márk a szemét törülgeti.

— Hm! Hát aztán* konyak lesz-e?
— Lesz, batyuskám, kegyelmes uram.
— ügy!... N-n-noI
A herceg hunyorít szemével:
— Hát száz rubel lesz-e ?
— Az már semmiképen sem lehetséges. 

Tönkre tettek bennünket a rokonok. Mig pén
zünk volt, mindnyájan járlak hozzánk, most 
pedig .. . Tán az Isten akarta igy.

— Mennyit is kaptam én ma esztendeje 
a vizitéit? Kétszáz rubelt. S ma már száz se 
lenne? Tréfálsz vén varjú! Egyébiránt takarodj 
innen, hadd alszom.

Ago tonné, Roth Lajosné, Sonnenschein Márkasné, 
Tolvay Imréné, Walkovszky Béláné, Widder Ber
talanná.

Leányok : Buday Nellike, Bucsinszky Anna 
és Emma. Buzay Erzsiké, Brügler Teréz, Braun 
Margit (Báoécz), Csuk Amália. Fai! Ilona, Fröhlich 
Cory és Gitty, Friedman Aranka (Csebb\ Fuchs 
Regina, Glück Margit. Glück Rózsi, Gyurócsik 
Paula és Zsófi. Goldstein Janka (Tolcsva), Grosz 
Herinin, Grünfeld Tóni, Honzelinan Margit, Kiéin 
hiludler Anna, Kövér Margit és Zzuzsi, Lászlófy 
Franciska és Regina, Mechlovics Mariska, Pogáuy 
Aura, Polányi Etty és Torka, Puha Juliska, (Ná 
tufáivá), Praezenszky Margit, Sonnenschein Etelka, 
Siadler Margit, Vaisz Ilona, Vanicsek Erzsi, Wid 
der Boriska. __ ,Krónikán.

VEGYES HÍREK.

Krónika.
Egv csitri leány mamáját kérte, 

Hosszú szoknyának nem jött bár sora, 
Szorgalmas lészen : szentül Ígérte : 
Csak legyen atyjánál — protektora . . . 
Mint még soha, ha látta papáját, 
Előkereste gyorsan -- mappáját, 
D> a hamisnak másutt járt esze: 
Szép diákoknál valahol messze . . .

t
Irkákra kért pénzt, szallagra köké,

Bálra hogy menjen, nem voit semmi gát . . . 
Legszebb ruháját magára ölté, 
Nézve ezerszer — tükörben magát . . . 
A in a papája e szókra fakadt:
— Nevetésétől majd hogy megszakadt — 
Tanulj csak szépen, majd ha újból — 
Akkor mégy bálba, akkor léssz csak — Hagy !

Tündérekről, mig odakünn havaz, 
— Talán vőlegényt fognak ez éjjel! 9 — 
Bent illatozik az üde tavasz 
S járják a táncot epedö kéjjel ; 
Lenge táncukban csábitó varázs, 
Tüzes szemükben égető parázs . . . 
Levesbe drágán, mint tvájezi selymet, 
llarnai árul csak — petrezselymet ....

--------  A. D.
— A városházából, Ma folyt lo a segéd 

jegyző választás, amely alkalommal Pajor János 
választatott meg.

— Hoczinan György városi pénztárnok ál
lásáról lemondott és igy a pénztárnoki állás leg
közelebb be lesz töltve. L’gy hírlik, hogy Misko 
vics Béla fog megválasztatni.

— Városi közgyűlés. Február hó 20 án 
délután 3 órakor képviselőtestületi gyűlés lesz, 
mely alkalommal több fontos ügy kerül tárgyalás 
alá. Többek közölt a kaszárnyaépités és az or 
szágút burkolása is.

— Legyen nagylelkű, kegyelmes uram! 
Ö már oly öreg . .. alig bírja már a teste a 
lelkét. Szánja meg őt, kegyelmes uram.

Zsán kérlelhetetlen. Márk elkezd alkudni. 
Öt óra tájban Zsán megadja magát, frakkot ölt 
és megy a hercegnőhöz.

— Ma, tante — szól, miközben a Irénjé
nek kezet csókol s leülvén egy szófára, élűi
ről kezdi a tavalyi beszélgetést. — Krvszkina 
Marié, ma tante, levelet kapott Nizzából... az 
is férfi! mi? Nagyon érdekesen Írja le a pár
bajt, melyet a férje valami angollal vivott va
lami énekesnő miatt .... elfelejtettem, hogy 
hívják . .,.

— Csakugyan?
— Igen... Párbajokat viv, énekesnők után 

futkos, itthon pedig ő miatta akár meg is hal
hat a felesége. Nem értem az ilyen embereket 
ma tante.

A boldog hercegnő közelebb ül Zsánhoz 
s a beszélgetés tovább folyik. Feladják a teát 
és konyakot. S az alatt, mig a boldog herceg
nő Zsánt hallgatva hahotázik, szörnyülködik, 
bámul, az öreg Márk ládáiban kutat-keres és 
szedi össze a bankóit. Zsán herceg nagy en
gedményt tett. Csak ötven rubelt kér ezért a 
látogatásért. De hogy ezt az ötven rubelt össze 
lehessen hozni, az öreg Márknak nem elég egy 
ládát átkutatni.

Fordította : Szabó Endre.



— Választások. S«crd4n folyt le n vár
megyei bizottsági tagok választása. Oly érdeklő
dés régóta uem nyilvánult választások iránt, mint 
ezúttal; korteskedés hetek óta folyt és a válasz
tás napján oly mozgalom volt, hogy bátran a kép
viselőválasztásra gondolhattunk vissza. Nemcsak 
a városban, hanem a kerületben is úgyszólván az 
összes szavazatokat adták le, szánok és kocsik ro
bogtak és szállították a választókat. — Konstatál
juk, hogy a függetlenségi jelöltek győztek min
denütt. Nagymihályon : Fröhlich Gyula, Egreczky 
Mihály’ és Kolozsváry Ödön : Lasztoméron : Virágh 
József és Fejér Elemér; Sztárén: Kulin Ödön; 
Rákóczon : Dttdits János és Bajusz Andor; Be 
retlőn : Dr. Kóth Mihály és Kovács Endre ; Búi
kén : Szoták István, Schmiedt József és Csurgó 
vich György ; Abarán : Dutkay István ; Pazdicsou : 
Kozlay József és Sztruhala János ; Málezán : Ma 
gyár János és Czehlár Gyula választattak meg. — 
Málczáról értesítik lapunkat, hogy ott napok óte, 
folyt az etetés és itatás, a jelöltek minden lehető 
és lehetetlent elkövettek, hogy ellenjelöltjüket ki 
buktassák. Az Andrássy uradalom kccsijai s szán 
jai egész nap jártak és szállították a szavazását. 
Oly heves volt a küzdelem, hogy a súlyos és 
halálos betegeket is száll.tollák az urna elé. Bárha 
igy korteskedtek volna Hadikra, bizony akkor az 
övé lett volna a győzelem.

— Kongresszusi képviselő. A Budapes 
len f. hó 27. és 28 án tartandó magyar országos 
izraelita congressusra a nagymihályi izraelita anya 
hitközség és a járásbeli tiókhitközségek képvise
lőjévé a f. hó 12 én tartott rendkívüli közgyűlésen 
Brünn Mór választatott.

— A homonnal kathollhus kör f. hó 
26 án Homonnán a „Stefánia" szálló összes ter
meiben egyleti alaptőkéje javára táncestélyt ren
dez. Belépti dij személyenként 2 korona, család 
jegy 4 korona. Felülfizetések köszönettel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 
8 órakor.

— A Málcxa és vidéki hitelszövetkezet 
f. hó 26 án d. u. 3 órakor fogja évi rendes köz
gyűlését megtartani. A szövetkezet oly sikerdus 
eredményt ért el, hogy tagjainak a befektetett 
tőke után 16 százalék osztalékot fog fizetni. A 
mérleget jövő számunkban fogjuk közzé tenni.

— Válság a függetlenségi körben. A 
nagymihályi függetlenségi pártkör alelnöke, dr. 
í'ucht Ignácz és mint értesülünk, több tisztvise 
lője állásáról lemondott. A lemondás összefüggés 
ben áll azzal, hogy a párt tagjai alelnöküket a 
megyebizottsági választások alkalmával kibuktatták.

_  Bál Málezán. A málczai dalárda sa 
ját alaptőkéjének gyarapítására február hó 26 án 
a fürdő pavillonban bált rendez. A mulatság iránt 
nagy az érdeklődés és sikere biztositva van.

— Fontos Amerikába utazóknak A 
magyar kormány az Amerikába való utazást most 
már Brémán át is megengedte. Fiúmén át Ame
rikába szóló útlevelek most már Brémán át is ér 
vényesek, ha az illető utas egy Bremennek szóló 
hajójegy birtokában van. Aki Brémán át akar 
utazni, anuak okvetlenül kell otthonról 20 koronát 
előre Bremenbe előlegnek beküldeni, mire rögtön 
megküldetik a hajójegy. Jóegészségii és munka
képes munkások, az amerikai rendeltetési helyig 
szóló vasúti jegyet kifizették és azonkívül még 
50 koronát készpénzben felmutatni tudnak, Ame
rikában bebocsátást nveruek. Akinek baráljai van 
nak Amerikában, hozza magával azok címeit. — 
Szembetegek vagy egyéb testi fogyatkozásban 
szenvedők, 50 évnél idősebb személyek vagy olya
nok, akik valamely Amerikában levő gyárral szer
ződést kötöttek, mely szerint ott bizonyos meg 
határozott bérért dolgoznak, Amerikából vissza 
utasittatnak. Ratiborban, valamint Bremenben min
den kivándorló megvizsgáltatik, mindenki tehát, 
aki Bremenben hajóra felszáll, előreláthatólag Ame
ri kában bebocsátást nyer.

— A tisztelt gazdaközönséghez! Mint 
tudomásunkra jutott, Afauthner Ödön cs. és kir. 
udvari magnagykereskedése Budapesten arról ér
tesíti a gazdaközönséget, hogy a lanyha irányzat 
következtében, a lóheremaguak (stiriai lóherének) 
f. évi január l én megjelent föárjcgyzékében ro
vatok árát hatályon kivill helyezte. Az árak je 
leuleg a következők: 4 számit prima primissima 

95 korona, 4-a számú legelsőrendü 93 korona, 4-b 
számú elsőrendű 92 korona 50 kilónként. Ezen 
három minőség tisztaság és csiraképesség tekiu- 
tetében a létező legkitűnőbb. Általánosan ismere
tes, hogy a Mautner cég olasz vagy amerikai ló- 
hercmagot nem forgalmaz és hogy az általa szál
lított lóheremaguak arankamentességél n m. kir. 
vetőmagvizsgáló állomás hivatalos ólomzára iga 
zolja. Ezen árleszállítás nagy elismerést kell a 
gazdaközönség körében, mert újból bebizonyuit, 
hogy Mauthner a gazdák érdekét szem élőn tartja.

-- Hányszor Jelenjék meg egy hir
detés. Erre a kérdésre egy előadásában a követ 
kezőkép felelt dr. IViedeman, az erfurti kereske 
delmi kamara titkára: —„Legalább hétszer. Mert 
először csak elsiklik az olvasó szeme fölötte, má 
sodszer már megjegyzi magának, barin idszor már 
el is olvassa, de még nem gondolt rája, negyed 
szer már gondolkozik felette, ötödszöri megjele 
néznél beszél az asszouynyal, a hatodiknál meg 
akarja próbálni s végül a hetediknél vásárol." Ez 
a felelet bár tréfás hangú, de mégis igaz. Nálunk 
Magyarországon, ha valamely hirdetés egyszeri 
közzététele nem jár eredménynyel, ez már ked 
vét veszi a hirdetőnek. Hirdetés pedig csak akkor 
hozza meg a gyümö'csét, ha az állandóan az ol
vasó szeme előtt van s fel sem kelti annak figyel
mét, érdeklődését előbb, míg úgyszólván jó isme 
röse nem lesz.

— Aeignon. Vau Avignonban egy nagy 
nagy palota, olyan, mint valami királyi palota, de 
évszázadok óta üres. Ember nem lakja csak ki
sértetek huhognak benne éjfelenként. A régi pá 
pavár ez az óriási épület, amelyet miután V. Ke
lemen pápa 1309 ben Avignonba tette át székbe 
iyét, XII. Benedek, VI. Kelemen, VI. Incze és
V. Orbán építtettek 1334 töl 1370ig. Csak XI. 
Gtrgely ment vissza Rómába 1376 bán. De Avig 
non 1411 ig megmaradt pápai székhelynek, mert
VI. Orbánnal egyidejűleg a franczia bibornokok 
Kondiban VII. Kelement választották meg, ami 
a nyugati egyházszakadásra vezetett. 1411. óta 
Avignonban csak pápai legátus lakott. 1789 ben 
a francia forradalom kitörésekor a nép a nemzet
gyűléstől azt kérte, hogy Avtgnon Franciaország 
hoz csatoltassék s e kívánsága teljesült is. 1797- 
ben a tolentinoi békében a pápa Avignonról Fran 
ciaország javára lemondott. A pápaság avignoni 
korával foglalkozik a Világtörténetnek most meg 
jelent 214—215. füzete, melyek közül az utóbbi 
már Wiclef s Húsz reformációjával is foglalkozik.

A 12 kötetes nagy’ munka szerkesztője Mar 
czali Henrik egyetemi tanár. A most megjelent 
VI. kötetet dr. Csuday Jenő irta. Egy egy gaz 
dagon illusztrált kötet ára díszes félbőrkötésben 
16 korona; füzetenként is kapható 60 fillérjével. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a ki 
adóknál (Révai Testvérek Irodalmi intézet Rész 
vénytársaság, Budapest Vili. Üllői itt 18. szám) 
s minden hazai könyvkereskedés utján havi rész
letfizetésre is.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főuiunkatárs : Aczél Dezső.

Kiatlóhivatali művezető : Lindái József.

Nyilvános számadás
a nagymihályi izr. nőegylet által f. hó 11 én meg
tartott hangversenynyel egybekötött táncestélyéről.

Bevétel .... 826 K — f 
Kiadás .... 559 K 40 f

Tiszta jövedelem 266 K 60 f
Felül fizettek és jegyeiket megváltották : Schreibcr 

Jónásné úrnő által 42 K — Weinberger örökösei 
(Pazdics) 20 K — Barnai Andor, Polányi Géza 
18—18 K Dr. Glück Samu 11 K— Dr. Eperjesy 
Lajos, Dr. Chudovszky Mór, Dr. Fuchs Ignácz, 
Oppitz Sándor, Mandl Lipót (Nagyráska), Spiegel 
Samu, Dr. Kállai József, Szöllösi Sándor 10—10 K 
Fejér Elemér, Horváth Sándor 8—8 K — Aczél 
Dezső, Karczub Pál, Dr. Kellner Mihály, Wein
berger Zsigmond, özv. Spiegel Bernátné, Engel 
Adolf, Dick Sámuel, Fuchs Mór (Bodr. Kereaztur), 
Halmi Ödön (Lasztomér) 6—6 K — Roth Mór 
(Nagycsebb), Schrfeiber Jónás, Brünn Mór, Löftler 
Miklós, Dr. Widder Márk, Dr. Dick Sándor (Ho 
monna), Löwy Bernit 5--5 K — Miiller testvérek, 
Tolvay Imre, Friedman Ármin, Bartus Boldizsár, 
Orosz Ignácz, Lefkovics Mátyás 4—4 K — Lax 
Dárius, Landesman Vilmos, Berkovics Márkusz, 
Walkovszky Béla, Rosenherg Ignácz, Richtzeit 
Vilmos, Brügler Miksa, Mathiász József, Lipinsky 
Manó, Kiéin Isidor, Papp István, Kiéin Áron 3—3 
K — Lindái József, Dr. Fehér Zsigmond, Gold- 
síéin Jakab, Rosenblum Adolf, GHuger Jenő, Bódy 
Győző, Goldtinger Simon, Rosenherg Nándor, Dr. 
Pogány Gerö, LöfHer Noa, Glück Mór, Leuchtman 
Lajos, Berger Ernő, Mandula Adolf (Binócz) Lieb 
licli Márkusz, Vaszily János 2—2 K — Kövér 

Zoltán, Buzay Gusztáv, Gyuróceik György, Fuchs 
Lázár, Schvarcz Simon, Kiéin Gyula, Friedman 
Zsigmond (Kegyesebb), Brűgler Simon, Gálfalvy 
János, Berkovics Lipót, Tüdős Gyula, Kueiszl N., 
Klain Sándor, Weiszberg N., Hündler Miksa, En- 
gél Ármin, Friedmau Vilmos, Felles József 1 —1 K 

Aczél Dezső egy mognyert fogadás összegé
nek felajánlásakép 2 korona.

Hirdetések.
Dr. Schmiedt G. főtörzsorvos és phisicus hires

fülolaja 
meggyógyítja ai időleges süketséget, fúlfolyást, 
fülzugást, sőt az idült nagyothallást is. Egyedül 

Dr. Rothschnek V. Emil gyógyszertárában

Debreczcnbcn kapható. Használatára utasítás 
van hozzá. Ára 2 frt üvegenkint.

15-30 korona 
napi kereset elérhető koczkáztatás nélkül 

E Erzsébet szanatórium és egyéb sorsjegyek E 
eladása által. — Tisztességes egyének bármely 

szakmából forduljanak

KÖVARY ÁRMIN 
bank- és váltó-üzletéhez 

Budapest, VI. kér. Ferencziek-tere g. sz.

EHRENFELD MÓR
bank- és váltó-üzlete Nagymihályon

— ajánl ----------=

eredeti sorsjegyeket 
■■hivatalos napi árfolyam szerint■■ 

melyeket — kívánatra — letétbe fogad és 
ezekre 90°/0-os kölcsönt nyújt csekély ka

matláb és részletfizetés mellett. 

Osztálysorsjegyek 
eredeti árak mellett. ■■■■



Meghívó. Scnicnt-szappan
VÉDJEGYEK:

„Szarvas“
A „Malcza és Vidéki Takarék- és Hitelegylet mint Szövetkezet**

T. CZ. TAGJAI
az 1905. évi február hó 26-án délután 3 órakor

Málczán, a fürdő pavillonban tartandó

ÖTÖDIK 

rendes közgyűlésre 
azon értesítéssel hivatnak meg, 

hogy az 1904. évi mérleg, az igazgatósági és felügyelő-bizott
sági jelentések a szövetkezet hivatalos helyiségében bármikor 

megtekinthetők.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az 19<M. évi pénztári forgalom, mérleg és nvereménv- 

számla, továbbá az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelenté
seinek előterjesztése és ennek folytán a felmentvény megadása.

2 A mérlegben kimutatott tiszta nyereményről való 
rendelkezés.

3. Két hiányzó aligazgató és egy felügyelő-bizottsági tag 
megválasztása.

4. Néhány tagnak kirekesztés által tagságtól való fel
mentése.

5. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nap
pal az igazgatóságnak Írásban beadandók.

Alakuláskor tagjaink száma 66 volt, jelenleg 76-ot tesz 
ki 161 jegyzett üzletrészszel.

Málcza, 1905. február 9-én.
Az igazgatóság.

vagy
a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegvüléktől teljesen ment.

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

KEIL LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér „Glasur- fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél N AG Y-MIHÁL YON.

Föld birtokosok figyelmébe!
A Franck Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága 

mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését

a

ajánlja kísérleti növelésre. A nyers anyag 1905. évben ínétermáz.sánként
3 K 80 fnyi árban 3“/0 súlylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállitva és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1905. januar 1.

FRANCK HENRIK FIAI.
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| INGYEN és BÉRMENTVE :

AZ ÚJSÁG minden előfizetője kivétel nél- 
A] kül megkapja AZ ÚJSÁG politikai napilap

y

Nagy Képes Naptárát. |
AZ ÚJSÁG húsvéti ajándéka a Herczeg ® 

Ferencz album lesz. Ü
Állami, megyei és városi tisztviselők, b? 

lelkészek, tanárok, tanítók Az Ujság-ot 'r 
kedvezményes — havi 2 K árban kapják. ®

AZ ÚJSÁG előfizetési ára:

X 1 hóra 2 K 40 fillér, uegved évre 7 kor., 
.1 fél évre 14 korona, egész évre 28 kor.

|J: Megrendelő cím :

AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest Kerepesi-ót.

•í ••••••••••••••••••••••••••••••••••

(világhírűi
> .REKORD- fostészeti műintúzet a kiválóan

i i sikerült életnagysága arcképeiről, melyeket elis- 
’ ' mert művészek által készíttet, számos (kir. köz- 
( i j«gy»'' által hitalesitett) eli«iner > levél a világ 
l i minden tájáról.

Elsőrangú képek árai I
] ' Olaj-, aquarell és pastell testesben 
( ( fénykép után 4*-63 cm. nagyságban ára
( | ■* legfinomabb kivitelű Brom, Platin- és
i > krétarajz ára

Részletes árjegyzék bérmentve.
' 1 Egy életnagyságu festményt készítünk mindenki-
i i nek teljesen Ingyen, ha részünkre 3 ten.ie-
( , lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre
* beküldi.

20 K. 
5K.

„REKORD"
festészeti miiintézet 

BUDAPEST. VII. Rottenbiller-utca 46.

II

Fontos sérvben szenvedőknek!
9 Ne mulassza el senki, kinek k» dves élete s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott aim nkai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gummii 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a l« ghiresvbb orvo* 
szaktekint, lyek a legjobbnak ismert, t-tt el. M it 
nem szorítja a testet éjjel nappal hordható s. a 
sérvei mm engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb. bal. vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás m llett pontosan eszközöl ;

POLLITZER MÓR és FIA
csász. én kir. szab. k.ítszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utoza, 10.
Alapittatott 1854-ben.

ópqí. egyoldalú 7-től 10. 
lllíll • kétoldalú io és 16*“

Nyom. L.nde.m.D B. könyvnyomdAjibaa


