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Hava a lap aaallami részét illatő minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

— Egyes szám ára 20 til.

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérmentetiuii lévaiak nem fogadtatnak el.
-------- - Nyilt-tér soronkint 40 fll ——

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési éa syilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A nő az élet harcában.
Lehet, hogy a modern haladás ellen

ségének fognak bennünket ezért a cikkért 
nevezni, de mi azért mégis kimondjuk őszin
tén, hogy nem rajongunk a nők emanci
pációjáért. Mert abban a pillanatban, a mi
dőn a nőknek a férfiakéval egyenlő jogo
kat adunk, elvontuk őket eredeti természe
tes hivatásuktól és boldogtalanokká tesszük 
őket, de a férfiakat és gyermekeinket is.

A nő testileg és szellemileg gyöngébb 
a férfinál. A csontjai vékonyabbak, az agy
veleje könnyebb, akaratereje, fantáziája, ideá
lizmusa szükebb korlatok közé van szo
rítva. Ez tény, melyet az emberiség törté
nete és fejlődése a legmesszebbre menőleg 
igazol. Tudom, hogy sokan lesznek a tisz
tek olvasók közül, akik e kijelentésért mo
gorva, maradi embernek fogják e sorok Író
ját deklarálni, holott az illető fiatal és tel
jes odaadással van a női nem iránt. De meg
van az Ítélete arról, hogy vége ott a csa
ládi boldogságnak, a nyugodt és kényelmes 
együttlétnek, a házaspárok lelki harmóniá
jának ott, ahol az asszony kint küzd az 
élettel s férjével vállvetve keresi a kenyeret 
reggeltől estig tartó munka között.

Az asszony hivatása az anyaság és 
csakis az anyaság. Ez a természet törvénye, 
amely parancsol mindenek felett; s minél 
inkább eltávolódik valamely kulturnép a ter
mészeti törvénytől, annál inkább sülyed er
kölcseiben s hazát alkotó képességeiben. A

TARCZA.
Thalia udvarlói.

— A „Fel»ő-Zeniplén“ eredeti tárcája. —
Irta: Aczél Dezaö.

A régi panegvricus költészet jut eszünkbe, 
ha a modern színpadról szólunk. Valamint 
amannak főcélja volt ünnepies tárgyával és 
emelkedett előadásával a közönség tetszésének 
megnyerése még az igazság elhomályositása 
árán is: azonképen a modern Thalia csak egy 
eszményt, csak egy bálványt ismer: a rende
zés és díszletek legnagyobb rafinériájával és a 
hatás-vadászat legválogatottabb eszközeivel a 
mindenható közönség tömjénében kéjelegni. A 
panegyricus poézis azon isten dicséretével kez
dődött, kinek a tiszteletével összefüggésben ál
lott, majd azon várost halmozta el a magasz
talás minden skálájával, mely az ünnep puszta 
reudezésével szerzett hervadhatatlan érdeme
ket, végre megütötte a nagy rekláindobot és a 
hízelgés ezernyi válfajába szinte belefulasztotta 
az ünneplő közönséget. Kinek az agysejtjeit nem 
izgatná a szembeötlő hasonlatosság? Thalia 
már régen párisi coslume-t öltött magára, mely 
gondosan elpalástolja plasztikusan kidomborodó 
klasszikus idomait, melyekben csak az ideális 
szépnek megtestesülését csodáltuk és most — 
mélyen dekolletált costumc-jéből kikandikáló 

nő az élet harcában csak a legeslegközélet- 
szerübb mértékig tud érvényesülni, iskolá
ban, irodában, műhelyben s egvebbütt csak 
a szürke napszámos munkát végzi. E mun
kában teste elhervad, színes lelke megfakul, 
kivész belőle az anyai és háziasszonyi hi
vatás iránt való érzék, elhidegül a gyer
mekei s családi tűzhely iránt. Férjében nem 
az élettársát, hanem munkástársát látja és 
mert reggeltől estéiig idegenek között ke
nyeret keres, otthonától elszokik s a kellő 
mértékben meg nem becsüli.

Ilyen a kenyerét kereső asszony. Se 
magának, se férjének, se gyermekeinek nem 
telik öröme abban, hogy ő is dolgozik pénz
ért. Igaz, munkájával emeli a család anyagi 
jobblétét, de ezzel nem ér fel a feldúlt csa
ládi élet, a gyermekek neveléseinek elha
nyagolása. Még ridegebb a sorsa a leány
nak, aki a megélhetésért dolgozik és nem 
megy férjhez. Elszárad, elfakul, ha tisztes
séges, tilos utakra téved, ha mégis ki akarja 
venni részét az élet örömeiből. S ezt rossz 
néven nem lehet tőle venni. Éppen úgy, 
mint a színésznő, a leánynak maradt hiva
talnoknő, vagy egyéb alkalmazott is egészen 
más elbírálás alá kell hogy essék a szív s 
a vér világa dolgában. Annak a társada
lomnak, amely a leányt kikergeti az élet 
harcába s nem tud neki férjet juttatni, nincs 
joga ahhoz, hogy vele szemben föltétien 
erényesség megkövetelésének álláspontjára 
helyezkedjék, mert ez barbár, igazságtalan, 
embertelen követelés lenne. Ha a társada

bájaival kérkedik, hogy izgassa idegeinket. Ez
zel megnyeri a felsőbb tízezernek körülrajongó 
hódolatát és hogy a karzatok tapsorkánjának 
aetherét se vonja el csenevész szervezetétől, 
csalétekül odadobja az olcsó komikum fattyú
hajtásait.

Méltán elmondhatjuk, hogy Thalia e jel
szót irta zászlajára: >Bellum omnium contra 
omnes<, vagyis a mi esetünkre alkalmazva : 
érvényesülni és sikert aratni mindenáron I 
Hogy aztán ily elv mellett a klasszikus ber
kekben megszentelt hagyományok és az évez
redek irodalmi mozgalmaiban megnemesedett 
Ízlés igen sokszor száműzve vannak világra
szóló deszkáiról: több, mint bizonyos I Ez a de
kadencia a szertelenségeket hajhászó tulfino- 
modott Ízlés csirájából pattant ki, mely falán
kon igyekszik a pettyhüdt és az izgalmaktól 
elernyedt idegek éhségének lecsillapítására.

Tévednénk, ha azt himlők, hogy a nemes 
hagyományok pusztulása egyedül a színpad bű
néül rovandó fel! Testvériesen osztozkodik ezen 
a színpad és a — közönség, úgy, hogy alig ál
lapíthatjuk meg, melyiknek jut nagyobb osz
tályrész a mai színpadi áramlat dicsőségéből. 
A közönség jó részének — s ebben még a fő
város sem kivétel, sőt erősiti a szabályt! — 
meg nem ülepedett, edzetlen Ízlését szinte kard
csapás nélkül hódítják meg az úgynevezett rek
lám-, vagy kasszadarabok és torkaszakad Iából 

lom szemet tud hunyni azelőtt, hogy a férj
hez menni nem tudó vagy nem akaró nő 
elárassza a hivatalokat, üzleteket, műhelye
ket s feleáron dolgozván, kiszorítva onnan 
a férfiakat, akkor nem szabad megütköznie 
azon, ha a magára maradt nő nemcsak a 
munkából, de az élvezetből is ki akarja 
venni a maga részét. Igenis, teljes jussa 
van ehhez is I

S itt jutottunk el arra a magaslatra, a 
melyről tisztán láthatjuk, micsoda végtelen, 
feneketlen erkölcstelenségnek mocsara lesz 
az a társadalom, amelyben a nő teljesen 
egyenrangú lesz a férfival, hasonló jogokkal 
és kötelességekkel.

A természet ereje köti le a nőt az asz- 
szonyi állapothoz, az anyasághoz s mihelyt 
ettől a társadalom eltér, bekövetkezik egy 
természetellenes állapot, tele bűnnel és ri
degséggel. A nőemancipáció bajnokai félre
vezetik a világot, amely a modernség os
tyájába göngyölt mérges pirulát mohón ve
szi be. Halad s haladnia is kell az emberi
ségnek, de nem helytelen irányban. A ter
mészetes alap, melyen a mi őseink is él
tek, az egyedüli alap, amely az emberiség 
jövőjét biztosítja. A nők egyenjogúsításával 
eltérnénk ettől az alaptól és megrontanánk 
a világot. A férfi erősebb és durvább: az 
övé a küzdelem. A nő gyengébb, finomabb: 
az övé a családi tűzhely. A kivételek csak 
megerősítik e tétel igazságát. x.

zajosan követeli azok előadatását, mig irodal
munk nemes gyöngyeit a feledés lomtárában 
hagyja heverni. l)e épen ebben ludas a szín
pad ! A színpadnak tudvalevőleg nemcsak az a 
hivatása, hogy gyönyörködtessen és szórakoz
tasson, hanem az is, hogy a közönség Ízlését 
is nevelje és nemesítse. Már most hogyan fe
lelhet meg hivatásának, ha nemcsak hogy nem 
szab irányt a közönség Ízlésének, hanem ellen
kezőleg — a közönség kedvétől hagyja magát 
vezéreltetni ?

A mai színdarabok — kevés dicséretre- 
raéltó kivétellel — teljesen a színpadi hatás 
jegyében születnek, ha arra pályáznak, hogy 
kasszadarabokká avanzsirozzanak. S ebben nem 
kevésbé hibásak az igazgatók, mint az Írók, 
vagy a közönség. A direktorok udvarolnak a 
közönségnek s szemkápráztató díszletekkel meg 
inycsiklandoztató találékonysággal kedvesked
nek neki: az Írók kurizálnak a direktoroknak 
és — kasszadarahokat Írnak boldogulásuk ja
vára; a közönség pedig bókol és hajlong az 
igazgatók előtt és — zsúfolásig megtölti a szín
házat. Ezenkívül valamennyien a primadonnák 
körül legveskednek : az igazgatók iniciativájára 
az írók a primadonnák egyéniségéhez illő sze
repeket teremtenek és e szerepekhez Írnak — 
darabokat, miként ha egv gombhoz kabátot varr- 
nának, a közönség pedig ajkára veszi hírnevü
ket és édes mázzal bevonva, elviszi a szélrózsa

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

' ' ~ Műterem: Nagymihály. RAkóczi-utoa*.

Lapnak mai az Ama 4 oldalra terjed.



Előfizetési feUii-’rá.s.
Április hú 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

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

A „Felsö-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Egy pajkos lány mit gondolt magába ?
— Oh, hányszor tett már a tűzre rósz fát 1 — 
Bebújik elnyűtt — paraeztyunydba, 
Hogy megtréfálja sok atyafiét . . .
Ot utánozni két bájos szirént 
Elhívja magával Gittyt « Irént . . . 
Vezéri tervükben kemény dió, 
Hol legyen a legelső stáció ? . . .

Csizmájuk kopog az aszfalt poráu,
Örömtől alig tudnak betelni,
Amint nevetve sietnek szaporán 
Egy tisztes családhoz — vizitelni . . . 
Fejük emelni bár alig merik, 
Csalafintaságuk felismerik, 
Főleg Erzsiké nevetgél nagyon 
S igy üti az egész tervet agyon . . .

Alig hogy az utcára kilépnek,
Hogy befejezzék tréfájuk harcát, 
Lovagja jön egy — vászoncselédnek, 
Ki megcsipkedi — kipirult arcát . . . 
Mint tavaszszal ha hüs szellő lebben, 
A galambsereg szerteszét rebben . .. 
Vert seregnél a fegyelem laza :
Vezérük szalad előre — haza ... A. D.

— I.elkészl kinevezések. Demeter János 
falkusi gk. lelkész, lapunk szorgalmas munkatársa 
Ubrezsre, Csuddky Miklós ubrezsi h lelkész Fal- 
kusra kineveztettek, illetve áthelyeztettek. Demeter 
János uj állomásán is megmarad lapunk munka 
társának és reméljük, hogy ezentúl is gyakran fel
keres bennünket kiváló vezércikkeivel.

— Sulymértékek ellenőrzése. A csend 
őrség áz elmúlt héten az összes mészárosok s éle] 
miszer árusok súly és ürmértékeit megvizsgálta és 
bizony sok helyen hamis mérleg és mértékekre 
akadt. Az elkobzott mértékek a szolgabirói hiva 
tálhoz szállíttattak be és a hatóság a vétkes em 
berek ellen megindította a kihágási eljárást. Bi 
zony legfőbb ideje volt a sok oldalról elhangzott 
panaszokat orvosolni.

— Gyászhir. Dr. Griinicald Ignácz ho- 
raonnai járási tiszti orvos e hó 2 ált önkezével ol
totta ki életét, amely neki csak terhére volt. Em
lékezetünkben van még, hogy az elhunyt neje hat 
hónappal ez hitt megmérgezte magát s ez idő óta 
nem volt nyugta. Lelkiismereti furdalásai is vol
tak, sokszor kétségbeesett a történtek felett, inig 
végre a halált választotta, a mely öt lelki kínjai
tól megszabadította. Temetése kedden d. u. óriási 
részvét mellett ment végbe. Halálát 10 éves kis 
leánykája gyászolja.

— Megszökött kereskedő. Lipinszky Manó 
nagymihályi vas, fűszer- és magkereskedö, ki 20 
év óta állott az itteni piacon, a városból eltűnt s 
minden jel arra mutat, hogy Amerikába szökött. 
Lipinszkynek az utolsó időkben a büntető bíróság 
gal gyűlt meg a baja és úgy látszik, alaposan kel
lett attól tartania, hogy nagyobb büntetés vár reá. 
Az itteni bíróság el is rendelte letartóztatását, azon
ban a vádtanács szabadlábra helyezését rendelte 
el, ezt fel is használta Lipinszky és megugrott. 
Távozása előtt raktárát potomáron eladta s a pénzt 
magával vitte. Adósságai 100.000 koronánál töb
bet tesznek ki. A hatóságok körözését elrendelték.

— Halálozás. Hoezman György Nagymi 
hály városának éveken át volt pénztárnoka e hó 
1 én meghalt. Az elhunyt már régibb idő óta be
tegeskedett és e miatt állásáról az elmúlt öszszel 
le is kellett mondania. A város pénzét és vagyo
nát lelkiismeretesen kezelte és hivatalát a legna
gyobb pontossággal látta el. Temetése e hó 2 án 
nagy részvét mellett ment végbe.

— Helyettesítések. A nyugdíjazott Karza 
Ferencz árvaszéki ülnök helyetteséül Szentgyörgyi 
Zoltán dr. árvaszéki jegyző lett kirendelve. A jegy
zői teendőkkel n helyettesítés tartama alatt Nizzák 
József joggyakornok lett megbízva.

Az elhunyt dr. Grünwald Ignácz helyébe a 
homonnai járás orvosi teendők ellátása végett he
lyettesi minőségben az alispán dr. Szekerük Já
nost nevezte ki.

— Szerencsétlenül járt favágó. Komár 
Péter erdei favágót a csebinyei erdőben munkája 
közben egy a lejtőn alázuhanó fa törzse leütötte 
és pedig oly’ szerencsétlenül, hogy sérülései követ 
keztében másnap meghalt. A szerencsétlenséget 
Paliorda Mihály munkás okozta, kit a csendőrség 
ezért letartóztatott.

— Megjutalmazott munkás. A föld
művelésügyi miniszter Klime János vásárhelyi gaz
dasági cselédet buzgó és hosszú szolgálataiért el
ismerő oklevéllel tüntette ki és részére 100 kor. 
jutalomdijat utalványoztatott.

— Miniszteri segély. A vallás és köz 
oktatásügyi miniszter a gálszécsi községi iparos 
tanonciskolának 400 kor. államsegélyt engedélyezett.

— Előmunkálati engedély meghosz- 
szabbitása. A kereskedelemügyi miniszter a Kis 

berezná—Sztakcsin vonalon tervezett helyiérdekű 
vonat előmunkálati engedélyének érvényét az el
hunyt Halász Zoltán helyett özvegye részére egy 
év tartamára meghosszabbította.

— Ti7» Sztárán. A kassai Takarékpénztár 
sztárai birtokában kedden tűz volt, amely alka 
lommal a szalma, széna, bükköny készlet és több 
gazdasági épület leégett. A kár lO.OtX) koronát 
meghalad, a mely biztosítás folytán megtérül. A • 
tiiz gyújtogatásból keletkezett s az őrmezői csend 
őrség megindította a nyomozást.

— Eljegyzés Grilnfeld József, a Grünfeld 
Testvérek helybeli cég beltagja eljegyezte Jaku 
bovics Malvin kisasszonyt Ublyán.

— Lnndeeman Izsó helybeli lakos eljegyezte 
Krezler Etelka kisasszonyt Falkuson.

— Állatforgalmi korlátozás. Az osztrák 
kormány a sertésvész betegségnek Ausztriába tör
tént behurcolása miatt a sertéseknek Ausztriába 
való behozatalát a kaposi, szobránci, gálszécsi és 
nagymihályi járásokból további rendelkezésig el 
tiltotta.

— Apaállatok vizsgálata. A járás te
rületén lévő apaállatok vizsgálata most folyik. Ba
jusz Andor főszolgabíró minden egyes körjegyző
ség székhelyén személyesen jelenik meg e végből 
és a legszigorúbban szerez érvényt a vizsgálat 
ügyében kiadott miniszteri rendeletnek.

— Országos vásár. Nagymihály városá
ban e hó 17. és 18-án lesz az úgynevezett hús
véti vásár, mely a legnagyobbak egyike szokott 
lenni.

— A petróleum olcsóbbodása. A ma
gyar—osztrák petróleum kartel a petróleum árát, 
mint a Magyar Kereskedők Lapja jelenti, méter 
mázsánként 2l/3 koronával leszállította.

— Blrtokvétel. A Széchenyi uradalom tu 
lajdonát képező abarai és nagyerdői uradalmat, a 
mely 1850 hold szántó, erdő, rét és legelőből áll, 
Grosz Ignácz nagymihályi lakos és társai 480.000 
koronáért örökáron megvették. A birtok parcel 
lázva lesz.

— Az önkéntes tűzoltó egyesület bál 
jára utólagosan felülfizettek, illetve jegyeiket meg
váltották : Weinberger Jenő 5 K, Löwy Bornát, 
StrömpI Gábor, Bartus Boldizsár 4—4 K, Matbiász 
József, Cliira László, Kozma András 2—2 kor. 
Tüdős Gyula, Schvarcz Ignácz 1 — 1 koronával.

— Mint minden évben, úgy az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom 
mai bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al
bumaival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
val -balt úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló ,Modern Magyar Feslö- 

| művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly

minden irányába. Es ki udvarol a modern sza
bású costume-be bujtatott Tháliának? Miköz
ben direktorok, primadonnák, Írók s közönség 
egymásnak tetszelegnek, megfeledkeznek gaz
dájukról és oly csalódásba esnek, hogy mikor 
egymás dicsőségét tömjénezik, mintha Thalia I 
babérjait öntöznék a dicsőség harmatcseppjeivel. I

Es hol rejtőzik az éji homályba a szili
irodalom termékeinek a lelke: a költői ha
tás?! Hová tűntek el Vörösmarty, Kisfaludy, 
Madách és Szigligetinek az eszményi költészet 
sugármezébe öltöztetett hagyományai ? Az ide
ális költészet félrevonult, hogy helyet engedjen 
a reális prózának és az obszcén nuditásoknak, 
melyek inkább testünket ostromolják, semmint 
agyunkat és szivünket foglalkoztatják. Félre ne 
ismertessünk: nem az oly darabok ellen irá
nyul Ítéletünk, mint többek között Petőfinek 
színpadra átültetett elandalitó, bájos meséje. I 
hanem azok ellen, melyeket az irodalmi vám
sorompó kijátszásával egy—két fővárosi színház 
importál hozzánk és a mely vadvirágokat honi 
talajba igyekszik átültetni. Ezen igyekezetei 
eddig is nem várt siker koronázta. Nem régen 
olvastuk vidéki lapban, hogy a színházlátogató 
közönség felkérte az igazgatót, hogy oly dara
bokat, melyekre gyermekeket, sőt serdültebb

leányokat sem tanácsos elvinni, vérpiros pla
kátokkal jelezzen. Az ily darabok kultiválása 
annál veszélyesebb, mert vidéki színpadjainkat 
a fővárosiak vezetik pórázukon és igy a kül
földről importált fajtalanság szolgálatában álló 
eszmék, mint egy óriási szervezetnek csator
náin rohamosan terjednek cl az országban és 
mételyezik meg a lelkeket. Valaki azt az el
lenvetést tehetné, hogy a klasszikus irodalom, 
melvre mi előszeretettel szoktunk hivatkozni, 
sem i.ientcs hasonló jelenetektől. Való igaz! 
Ámde mig ezek a nuditást nem magáért a nu- 
ditásért vetik felszínre, — hanem ellenkezőleg 
azért, hogy a nyomában járó bütihödés felmu
tatásával a lelkeket a salaktól megtisztítsák: 
addig modern kollégáik derüre-borura áldoz
nak az obszcén eszméknek, hogy tcspedt ide
geinket felrázzak aléltságukból. Ezen ellentét 
helyes megértéséhez arról sem szabad megfe
ledkeznünk, hogy az ókori népeknek eszme
köre és világnézete egészen más volt, mint a 
mienk.

Végül szólni kívánunk még az ezen kér
désekkel kapcsolatos jellemző és szembetűnő 
betegségről: a p r i m a d o n n a - k u 11 u s z r ó I. 
Nem akarjuk senkinek sem kisebbíteni az ér
demeit, csak a kirívó helytelenségekre hívjuk

fel a figyelmet. Szó sincs róla, számos derék 
művésznőnk és művészünk öregbiti Thalia hír
nevét, kikre méltán büszkék lehetünk. De van-e 
abban igazság és méltányosság, hogy a közön
ség az elismerés babérkoszorújának úgyszólván 
minden levelével a dédelgetett primadonnákat 
halmozza el, mig a sikert aratott darabok Írói
ról megfeledkezik? Mindenki tudja például, 
hogy >Bob herceg' szerepét Fedák Sári kre
álta, de hányán vannak, kik azt sem tudják, 
hogy e darab honnan pottyant le? Ezen ab- 
normalitásnak jórészben maguk a primadonnák 
az előmozdítói, kik százféle fényképfölvétellel 
és ezerféle más eszközzel ütik a reklámdobot. 
E mellett még oly színésznők is, kik alig ütik 
meg a közepes mértéket, művésznő nevet 
arrogálnak maguknak és nagyzolásuk — vall
juk be — nagyszerűen beleillik korunk sze
cessziós milieu-ébe . . .

De mihamar elérkezik az a kor, mely a 
nemes ízlés ligetébe viszi üdülni a szórakozni 
vágyókat, úgy hogy fölösleges rá vésni Thalia 
templomának ajtajára Dante híres mondását : 
L a s c i a l e o g n i s p e r a n z a ! . . 

Húsvéti képes levelező lapok művészi kivitelben, óriási nagy választékban

Landeiman B. könyv és papirkereskedésében



nak. Ex az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fo^a múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámol szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Az egészség előmozdítása a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén, llasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kezményekkel járhat. A Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp-maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, me lyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner* névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— M.ühle magvak a kereskedelemben lé
tező legjobbak s kipróbált legtökéletesebb minő
ségűek. Ezek kivállképen udvari és urasági ker
tészetek, úgyszintén jobb inagánkerlészetek részére 
valók, ahol mindig a szép virágok kiváltságoltjai 
lesznek óhajtva. A zöldségfélék magvai a főzelék- 
fajok kiválogatott legjobb fajai, fajtiszták és meg
bízhatók, mig a mezőgazdaságiak legelsörendü ere 
deti magvak, a melyekről képletekkel bőven ellá
tott nagy fökatalogust ingyen küld Mühle Vilmos 
cs. és kir. udvari inagszállitó Temesváron.

— A Nap, Példátlan sikerrel egy csapásra 
hóditolta meg „A Napu a közönséget. Frissesége, 
elevensége, erős, becsületes ellenzéki hangja, tiszta 
demokratikus politikája, merész, kitartó és szén 
zációs küzdelme az alkotmányos szabadságért és 
a kormány erőszaka ellen, rovatainak bősége, az 
egész lap eleganciája és kedvessége teljesen meg 
hódították „A Nap“ számára a közönség szivét. A 
Nap ezenfelül a legolcsóbb napilap ; előfizetési ára 
negyedévre csak 4 kor. egy hónapra 1 K 40 fill. 
A Nap valamennyi újság megelőzésével a legki 
meritőbb tartalommal már kora reggel megérkezik 
az összes vidéki városokba. .A Nap“ felelős szer 
kcszlője Braun Sándor, főmunkatársa Ábrányi 
Emil. Politikai cikkeinek nagyrészét dr. Váztonyi 
Vilmos országgyűlési képviselő írja. Mutatvány
számot készséggel küld A Nap kiadóhivatala, Buda
pest Rökk Szilárd utca 9.

— SzöUitelepités részletfizetésre. Mint 
értesülünk, a nagyőszi „Millenium telep tulajdonosa 
(lakik Nagyöszön, Torontói in.) a vidéki pénzinté
zetek közvetítésével, az idei rósz gazdasági évre 
való tekintettel I. oszt, miniszteri szokványszerii 
gyökeres szőlöojtványokat szegényebb sorsú gaz
dák részére 1—2—3 évi részletfizetésre is elad.

— Szenzáczlós zsurnalisztikái Jubile- 
um. Az „Egyetértés/ mely a hazai zsurna liszti 
kában a legelső helyek egyikét foglalja el és amely 
mint politikai tényező is igen nevezetes, a közel 
jövőben nagy ünnepet ül. Ez év tavaszán lesz 
ugyannis 40 éve annak, hogy az Egyetértés fenn 
áll. Az évfordulót a legnagyobb magyar lap igen 
érdekes módon fogja megünnepelni, amennyiben 
olyan jubiláris számot ád ki, aininőr.* még aligha 
volt eset valahol. Jubileuma alkalmából ugyanis 
az Egyetértés 230—250 oldal terjedelmű disz-szá
mot ád ki. Ez egy 500—600 oldalas kisebb alakú 
lapnak felel meg. A jubiláns szára igen fényes ki 
állilásu és rendkívül gazdag tartalmú lesz.

közgazdaság.
A Trieszti Általános Biztositó Tár

saság (Assicuraztoni Generáli) f. ,évi március hú 
18-án tartott 73 ik közgyűlésén terjesztettek be az' 
IÍM»4. évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből 
látjuk, hogy az 1904. december 31 én érvényben 
volt életbiztosítási tőkeösszegek 710.811.866 kor 
28 fillért tettek ki és „z év folyamán bevett di 
jak 32.134.119 kor. 97 fillérre rúgtak. Az élet 
biztosítási osztály díjtartalék* 16.145.171 kor. 85 
fillérrel 190.337.407 korona 01 fillérre emelkedett.

A tüzbiztositási ágban, beleértve a betöréses
lopás elleni és tiiköríiveg biztosítást, a díjbevétel 
13.630 502.710 K biztosítási összeg után 22.391.739 

kor. 95 fillér volt, miből 8.722 180 kor. 40 fillér 
viszontbiztosításra fordittatott úgy, hogy a tiszta 
díjbevétel 13.669.569 kor. 55 fi* térre rúgott, mely 
összegből 9.447.372 kor. 69 fillér mint díjtartalék 
minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A 
jövő években esedékessé váló dijkötelezvények 
összege 90.301.649 korona 69 fillér. A szállítmány 
biztosítási ágban a díjbevétel kitett 3.646.057 K 
20 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 
1.547.460 korona 56 fillérre rúgott

Károkért a társaság 1904 ben 29 008.350 K 
42 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi 
években teljesített kárfizetéseket, a társaság ala 
pitása óta károk fejében 797.690 516 K 38 f.-uyi 
igen tekintélyes összeget fizetett ki. A nyereség 
tartalékok közül, tn- lyek összesen 25 851.064 K 
11 f. re rúgnak, különösen kiemelendök : az alap 
szabály szerinti nyereség tartalék, mely 5.250.000 
koronát tesz ki, az értékpapírok árfolvatuingado 
zására alakított tartalék, mely a 3 729.624 K 17 
fillér külön tartalékkal együtt 18.699.889 korona 
05 fillérre emelkedett, továbbá felemlítendő a 160 
ezir koronára rugó kétes követelések tartaléka és 
az ;>90.587 korona 53 fillérnyi ingatlan tartalék. 
Ezeken kívül fonnál még egy 1.150.588 kor. 53 
fillért kitevő tartalék, melynek az a rendeltetése, 
hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb eset 
leges csökkenését kiegyenlítse. A társaság összes 
tartalékjai és alapjai, melyek első rangú értékek 
ben vannak elhelyezve, az idei átutalások folytán 
227.329.928 korona 25 fillérről 247.497.914 kor.

»en 

K

42 fillérre emelkedtek, melyek 
vannak elhelyezve :

következöképi

1. Ingatlanok s jelz.-köbetelések
2. Életbiztosítási kötv.-re adott

38468591 65

kölcsönök 20002699 07
3. Letéteményezett értékpapírok 

ra adott kölcsönök 750570-92
4. Értékpapírok 172857054 11
5. Tárcsa váltók 946236-23
6. A részvényesek biztosit, adós

levelei .... 7350000 —
7. Bankoknál levő rendelkezésre

álló követelések, készpénz és 
az intézet követolései, a hite
lezők követeléseinek levoná

K

K

sával 7122762-44

K
K
K

K
összesen 247497914 42 K

Ezen értékekből 5P5 millió korona magyar 
értékekre esik.

Tisztelettel értesítjük, a n. é. közönsé
get, hogy Nagyniilnílybaii (Kossuth Lajos- 
utcza. Neuvirth-féle húz)

mérnöki irodát
nyitottunk.

Elvállalunk minden a mérnöki szak
mába vágó munkát, n. ni. térképek készt- 
tése és kiigazítása, parczellázás. terülei- 
felvételek, épület tervek stl>. stb.

Malomberendezések, gőzgépek, gőz
kazánok. motorok és automobilok képvise
lete, elektromos világítás és elektromos 
berendezések tervezése és vállalata.

Kiváló tisztelettel

Zimonyi és Keller
oki. mérnökök.

Van szerencsém a n. é közönség szives 
tudomására adui, hogy

tavaszi bevásárlásomról 
visszatérve, üzleteim t férfi- és női divat- 
czikkekkel bő vitettem, u. in. női- gyermek
kalapok. sapkák, mindennemű selyem- és 
csipke díszek, menyasszonyi koszorúk és 
fátylak, fűzők, valamint férfiingek, gallérok, 
kezelők, nyakkendők, férfi- é> nöi-harisnyak, 
valódi prágai és pécsi glaqé és szarvasbör- 
keztyük. és egyéb minden e szakba vágó 
czikkek dús választékával állok a I. vevők 
b. rendelkezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóindu 
latért és támogatásért köszöretet mondva, 
kérem t. vevőim további támogatását.

Kiváló tisztelettel
Steindler Etelka.

A »Pesti Naplóé 
aj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar — 
---------- ------ Festőművészek'
a ezime az uj kiadványunknak, melyet 
1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk 
t. előfizetőinknek. Ez u| ajándékmüvünk 
nuha folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albumá-nak, még
is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog
lalatja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé
kaink is n magyar irodalmat és magyar 
művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy 
értékű disziuűvek százezernyi példányaival ■ k 
terjesztve el a magyar költészet éa festő- S 
művészet nagyjainak alkotásait. A remek ] J 
müvek e diszes sorozatát folytatja most a ' |r 
.Pesti Napló“ uj és minden eddigi aján 
dékát túlszárnyaló disztnüvel: a Modem ' Á 

Magyar Festömüvészek-kel. 1 k 
Ötven nagyszabású festményt szemeltünk ! k 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, j í 
nagyreszt mesteri kivitelű útalapokon és ' 8 

gyönyörű, több színnyomású képekben?
Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben ' T 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. ' 
Ezt az uj, páratlan diszü ajándékot meg- i |r 
kapja karácsonyra állandó elöfizelőinkön j 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól ' k 
kezdve egy évre megszakítás nélkül a Ik 
Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél- és | T 
negyedévenkint, sőt havonta is eszközölhető. * * 
Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 * 
kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. i 
40 f. Mutatványszámot szívesen küldünk. I
Tisztelettel: a Pesti Napló kiadóhivatala. ; j

„MiUeniumtelep** Nagyösz.

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, aki ingyen kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állami segélylyel s 

állami felügyelet mellett létesült.'

W a készlet tart

WIDDER LÁZÁR
:= cégnél Nagymihályban ■■ ■

• kapható kitilnő minőségű £

bükköny vetőmag.

Nagyobb mennyiségit elsőrendű

takarmány
eladó llákóezon Gr. Biordi Egon

• • • • úrnál. • • • •



Szölölug’ast
ültessünk minden hás mellé és kertjeink

ben föld- és homoktalajon.
A szőlő hazánkban mindenütt megterem és 

nincsen oly ház, melynek fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen 
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. 
a legremekebb dísze, anélkül, hogy legkevesebbb 
helyet is elfoglalna az egyébre használható részek
ből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert minden 
évben terem.

Erre azonban nem minden szölöfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobbrészt?, 
ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem 
értek el eredményi eddig Hol lugasnak alkalmas 
fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szőlőérés idején a legkitüuőbb muskatály és 
más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik ineg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szőlőoltványok is még nagy mennyiségben 
kaphatók leszállított árakon. Borok családi fogyasz 
tásra 50 I. és feljebb olcsó árban és wDelaware“ 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
ÉnntUtU első szölöoltványtelep Nagy-Kágya, Biharmegye. 

157. V.e*.
í9öb. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. éri LX. t.-cz 
102. f-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sátor
aljaújhelyi kir. tvRzéknek 1904. évi 16730. «z. végzése kö
vetkeztében Dr. Fuchs Ignácz ügyvéd által képviselt Griiu- 
vald Mór javára Grünfeld Abraliám ellen 8800 korona és jár. 
erejéig 1905. évi március 13-an foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 2027 kor. 95 f.-re becsült követ
kező ingóságok u. m. bútorok, ágynemű, tehén, borjú, ló, 
szekér, stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n.-mihályi kir. jbiróság 1904. V. 
425/2. számú végzése folytán 8800 kor. tőkekövetelés ennek 
1904. <lecz. 1-től járó 6*/e kamatai, */»•/• váltódij és eddig 
összesen 189 korona 44 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Petrőcaon alperes Griinfeld Abraliám laká
sán leendő eszközlésére 1905 évi április 7-én d. 0. 
• órája határidőül kitüzetik s ahoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 1881. 
évi LX. t.-cz- 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Nagymihály, 1905. március 25. napján.

1‘ellet Józtef 
kir. bírósági végrehajtó.

Pártoljuk a magyart
Konyhakészlet

5 darab solingeni pen
géjű kéa és 1 darab 

szeletelő villa csak
4 korona 50 fillér.

Legfinomabb kivitelű 
igen czéhzerü villany 

világitásu 

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajtékpipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar
tárca 1 házi pipaszár 

ral együtt 1 tajték 
szivar8zopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarhamutartó 

10 drb összesen.
4 és fél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú finom pipere 
szappan csak 5 kor.

s vegyünk csakis Magyarországban.
Egy nagy amerikai gyár tönkrejutása 

folytán azon helyzetbe jutottam, hogy az 
alant felsorolt 40 drb szabadalmazott ame
rikai ezüst árukat mélyen leszállított áron 
potom 6 frt 40 krért szállíthatom bárkinek 
és

6
pedig:
drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb am. szab, ezüst evővilla egy darabból 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

6 darab zománezozott 
fazék és 6 darab lábas 
külömböző nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

6
6

12
1
1 
«
2

s
8

Modern berendezésű

einer. szab, ezii.t evőkanál
amer. szab, ezüst kávéskanál
amer. szab, ezüst leves merítő kanál
amer. szab, ezüst tejmeritő kanál
angol wVikt ria“ pohártáleza 
remek asztali gyertyatartó.

40 drb összegen csak 6 frt 40 kr.-ért, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az 
amerikai patent ezüst egy teljesen teliér fém 

belül is, melyért jótállást vállalok.
Megrendelhetők utánvét mellett 

NEUMANN JÓZSEF-nél 
Budapesten, VIII., Örömvölgy-u. 16.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

Trieszti Általános Biztositó Társaság
(ASSICURAZIONI GENERÁLI)

= BUDAPEST, V. kér. Dorottya-utcza 10. szám. --------

A Közgazdaság rovatban közöljük a TRIESZTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 

a legnagyobb,leggazdagabb s legrégibb biztositó intézetünk 
mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, aki e célból 
hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad : élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás és harang
törés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá : jégbiztosításokat a Magyar 
jég- és viszontbiztositó r.-t.“ valamint baleset elleni biztosításokat az .Első o. álta
lános baleset elten biztositó társaság- számára.

A nagymihályi föügynökség : BRÜGLER LAJOS.

elönyomdával és kötőgéppel felszerelt

— kézimunka-üzletemben —
mindennemű előnyomtatott, megkezdett és bevég- 

zett kézimunkák, valamint az ezekhez szükséges ősz- 

azes hozzávalók a legjobb minőségben kaphatók.

GOLDBERGER JAKAB 
= nagymiháuy. — 
Kossuth Lajos utca (Löwi-féle ház).

CLAYTO\ & SHUTTLEWORTH
Bucin Vóozl-lcörút <30,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak: 

Locomcbil és gőzcséplőgépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - csépiók, 

tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, Á 
szénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. B

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

aczél-ekék, 2- és 3-veeu ekék és minden
k egyéb gazdasági gépek.

icht-szappan
VÉDJEGYEK: 

vagy

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Kulcs

B-----in®

Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen figyeljen arra, bogy minden darab 
szappan a »SCH1CHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

 legyen ellátva.

KEI L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér .Glasur“ fénymáz 45 kr.
K e i l-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

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

Nyom. Laadwaaa B. köayvayomdájábaa


