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iiadohivítal:
Hova aa előfizetések, hirdetési és ayiittéi 

díjak küldendők :

Ne politizáljunk!
Tolstoj mondja valahol: — Messieurs, 

Arrotez, vous pour un instant! . . .
Uraim, álljanak meg egy pillanatra! A 

társadalom hatalmi zsarnokainak kiáltja ezt 
oda a nagy álmodó, az oroszok hatalmss 
zsenije és Tolstoj szavával mi is odakiált
hatjuk most a magyar politikusoknak :

Uraim, álljanak meg egy pillanatra 1
Mert torkig vagyunk már a politiká

val. A közjog gyékényén hónapok óta fo
lyik a nagy vásár, veszik-adják a legnehe
zebb nemzeti árát, a 67-et.

Elég volt. Politikus nemzet vagyunk, 
s ez egyik legnagyobb nemzeti szerencsét
lenségünk. Politikus szemmel nézzük jö
vendőnket és horoskopusunkon keresztül 
csak a politikai Magyarországot látjuk.

Pedig nagy hiba ez. Ezer esztendőn át 
mást se csináltunk, csak politizáltunk. Po
gány, tatár, török, olasz, cseh, német po
litikát űztünk, hadakoztunk jobbra-balra, vol
tunk faltörő-kos, kereszténységnek végvára, 
Isten ostora, kuruc és labanc, voltunk a vi
lágon minden, csak egy nem. Az az egyet
lenegy, amely a nemzetek, népek, országok 
jólétének alapja: munkás polgár. A munka 
is politika volt nálunk. Politikából vetettek 
jobbágysorsra s politikából szabadítottak fel.

A politika hivatása szent és nagy. De 
van valahol egy pont, amelyen túl háttérbe 
kell szorulnia, el kell némulnia a politiká
nak. Mikor összedül a házunk, ugye nem

TARCZA.
A vén fűzfa.

Irta: WERNER LÁSZLÓ.
Álmos, lassít folyó öleli keresztül a falu

mat. Lassan hömpölyög a hullámok szelíd fodra 
s beláthatatlan messzeségben össze-vissza álló 
rendetlen fűzfák között vesz el. Kedves látni
valóim nekem ezek a fűzfák, melyek alázato
san bólingatják ágaikat. Az ágak vége szinte 
fürdik a vízben. De ah! minő metamorfózis! 
Mert ha télre fordul az idő, az alázatos ágak 
hegyesen peckelődnek ég felé, dideregve zö
rögnek, ha végig sivit közöttük a téli szél. Mi
kor aztán az élet visszaköltözik, akkor újra 
alázatosakká lesznek. Eltűnik az ágakról a ha
ragos rozsduszin s az enyelgő ág szerelmesen 
borul a suttogó habok alá.

Ilyenkor nem meredez felfelé, mint a Ti
tán Laczi frizurája. A széles, összelágyult le
velek közűi szinte hamar tűnő tájékot ver az 
álmos vizkarika s aztán nagy nehezen legyőzve 
akadályát, elszánja magát tovább hömpölyögni 
a fűzek között.

Kérges, furcsa fák ezek az én fűzfáim. 
Régiek, mint a vármegyei diurnisták iroda ka
bátja s úgy nőnek, mint a meglett emberek : 
szélességben. Vagy úgy sem. Meg vannak ál
lapodva, mint a kisvárosok túl sok bizottságai. 

uj zsindelyekkel javítjuk a tetejét, hanem a 
falát erősítjük, a fundamentumát épitjük 
újra. Mi mást se csinálunk, mint a házunk 
homlokzatát, fedelét díszítjük, nemzeti stilü 
ornamentikával.

Pedig erősen düledezik a házunk. Áll
junk meg hát egy pillanatra.

Ma nehéz időket élünk. Amiért küzd 
a nemzet, az nagy, jogos, szent követelés. 
Hát küzdjenek érte a nemzet vezérei. Ez 
a küldetésük és kötelességük. De aztán ne 
tovább. A maguk politikai harcába ne von
ják be a társadalmat. A politika vezetőinek 
szerepe az államszervezetben a szívé, a tár
sadalom szerepe pedig a gyomoré. A szív 
ég, lángol, lobog, a gyomor az életerőt 
adja hozzá, a tüzet, amely kicsiholja a szív 
lángját. A társadalomnak a munka a hiva
tása. A társadalom ne politizáljon. A nem
zet elvégzi a maga hivatását minden öt, 
vagy nem tudom hány évben egyszer, a 
mikor a maga szavazatával az ország tör
vényhozásába küldi képviselőit. Azontúl a 
nemzetre, a népre hétköznapi, nehéz, ve- 
rejtékes munka vár.

A politizálás eddig még csak vérrel 
öntözte ezt a drága hazai földet, de kalászt 
nem fakasztott.

Ne politizáljunk ! Most, mikor körülöt
tünk zöldbe borul a teremtés és az újjá
születés zsongó hangjai áradnak felénk a 
pattogó rügyek zajából, mikor a természet 
munkára hívja a föld rabszolgáját, az em
bert, szűnjék meg a vakság, amely a po

Össze-vissza, féloldalra, ide-oda e rendet
len ócskaság. Es én mégis ugv szeretem őket. 
Télen olyan kuszák, mint a párisi divattudósi- 
tások, nyáron meg alázatosak s megkövéredett 
levelei oly andalgóan csüngnek a földre: cse
vegnek lassan, mélázva, ábrándosán.

Csúf, rücskös törzsi Mikor alvóra indul 
a természet, valami korhadt régiségnek gon
dolnék, amit ott felejtettek ; mert senkinek sincs 
rá számítása. Csúnya nagyon. S ha a pöczkös 
gőgjükből engednek egy kicsit, felveszik az 
ágak csipkés, zöld viganójukat, még szépnek is 
tetszik. Télen ki gondolna bennük életet? Hova 
fut ilyenkor az élet? Alig tartja lábán valami. 
Pásztorfiuk kiégették derekát.

Kis vékony kéreg, jóformán a háncson zö
rög a csúnya meredező vesszők serege.

Ki gondolna ott életet? ...
Most pedig, hogy elandalodom a rozsdás 

szint veszteni kezdő filzágakat látva, most, hogy
látom, mint kél életre egy öreg szilánk, — ne 
csodálkozzanak kérem — eszembe jut János 
bácsi.

... És voltaképpen itt is kezdődik a tör
ténetem. János bácsi grajzlerájos. Régi ember. 
A pacsirta-utcát nem lehet elképzelni nélküle. 
Ott silbakol a boltajtóban. Ráncos homloka 
mögül beesett szeme elrévedez messze, ki tudja 
hova. Avagy tán a megenyhült levegő kékjébe 
vagy még messzebb ? Tán neki is volna csil

litikával megverte e nemzetet. Lássuk meg 
igazi küldetését a népnek. Lássuk, hogy 
nagygyá, hatalmassá, boldoggá csak a munka 
teheti igazán a nemzeteket.

Tele van hintve a föld a tavasz virá
gaival, a levegő napsugártól fényes és a 
tavasz ígérettől teljes.

Munkára emberek I Hagyjunk békét a 
politikának. Végezzék azt a nemzet vezérei, 
az arra rendeltetett bölcsek ; a jogért küzd
jenek ők, mi a kenyér harcosai vagyunk.

A kenyéré. Az áldott kenyéré, amely 
most érik a zsendülő vetésben és amelyet 
nem fog kalászba érlelni a politika.

A munka a népek imádsága. Ez az 
imádság tartja fönn a vénhedt földet, ez 
biztositja a jövőt és szerez örökkévaló bol
dogságot.

Ez a sokat szenvedett ország sohasem 
lesz boldog, ha meg nem érti az élet intő 
szavát. Csak dolgozzunk mi, erősödjünk 
anyagiakban, gazdaságunkat, kereskedelmün
ket gyarapitsuk s akkor magától fog kö
vetkezni az erkölcsi gazdagodás.

Akkor nem kell nehéz harcokat vív
nunk elemi jogainkért, nem lesz olyan vak
merő, aki megtagadná azt a követelést, a 
melylyel egy gazdag ország, egy gazdag 
nemzet áll elő.

Ez az élet 1 A gazdagoké, a hatalma
soké a világ. Dolgozzunk tehát, hogy ha
talmasok, gazdagok s azután szabadok le
hessünk.

Fel a munkára ! x.

lagja? Kár lenne, l-'iatalabb emberek számára 
való az ilyen időtöltés.

Különben is, szó sincs ezekről. Annyit nem 
hederit a vászoncselédekre, mint a péklegény 
a lópatkolásra.

Valódi bürokrata. Olyan fontoskodva mér- 
csikéli a galandot, bécsi kormot és pászoltatja 
a lámpaüveget, mint amily pontosság kívánta
tik egy tanügyi polémia rektifikálásához.

Nagy kerek arcán össze-vissza meredez- 
nek a szakái tüskéi, akár a folyómenti fűz ágai.

Igen, igen!
Epén kapóra jött ez a hasonlat, mert - 

cán is olyanokat hajított az élet ekéje, min. a 
milyen kérges az a fűzfa, melyet bámulék, de
reka is úgy van görbülve, mint épen annak.

Szóval, öreg fűzfa biz’ János bácsi; élet
telen, mint amaz. Télen alázatosan, lemondóan 
rezeg a hangja, mint annak.

Egy különbség van kétségtelen, de az az 
egy különbség is elenyészett. Nevezetesen: mig 
a fűzfa minden éven át újra feléled, lerázza 
magáról az ezűstfehér bikanyálat és egészen 
zöld mezbe búvik, őt már csak a fodrászok kö
csögeiben található titkos szer öltöztetné ki s 
hajának rendezett ezüst szálait csupán a tink- 
tura bujtathatná el.

Nos, de ezt a szembetűnő ellentétet is 
kiegyenlítette a legutóbbi idő. Már látom!

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, Bákóoii-utoia. "■ ............. ~~

Lapuk mai teljed.



VEGYES HÍREK.
Krónika.

Megbicsaklott feneketlen sárba 
Kormányunknak döcögő szekere, 
Tengersok fáradság veszett kárba, 
Hogy létrejöhessen — üdvös csere . . . 
Ki vasmarokkal tartá a gyeplőt 
8 kormányzó hírnevén nem tűrt szeplöt, 
Szívesen átadná ostornyelét : 
Érti már — változott idők jelét . . .

A problémát ezren is bogozzák, 
Mert a láthatárt befedi bozót, 
S hogy a — vaskéz rendjét rendbehozzák. 
Lámpával keresnek — vállalkozót . . . 
Am ki vállalna elnöki széket, 
Hogy betömje a tátongó léket, 
Ha mi alatt gyakorolja jogát, 
ügy eshetik, hogy — otthagyja fogát? . . .

A nép kedve pedig nyomott^ setét, 
Borús sejtelmek lelkét megszállják : 
Mert kimondotta bár ítéletét, 
Szent akaratát nem respektálják . . . 
A sas pedig töri — mindkét fejét, 
Hogy ünnepelje liusvét ünnepét, 
S bőszük kínjában cibálja egymást: 
Hogyan költse ki — a hímez tojást?! . . .

-------- A. D.
Lapunk legközelebbi száma kivételesen 
szerdán, f. hó 19-én reggel jelenik meg.

— Április 11-ike. A március 15 iki tör 
vények szentesítésének évfordulóját ez évben is 
megünnepelte a hivatalos világ. A hatóságok tes 
tületileg jelentek meg a r. k. templomban tartott 
istentiszteleten. Az elemi iskola növendékei szin
tén vallásfelekezet szerint saját templomaikban 
hallgatták az isteni tiszteletet, a tantestület pedig 
alkalmi felolvasást tartott az egyes osztályokban.

— Birtokvásárlás. A sztárai parasztgaz 
dák a kassai Takarékpénztár sztárai birtokából 400 
hold erdőt örökáron megvettek.

Markovics Mayer terebesi lakos és társai 
Spillenberg József hegyi birtokát örökáron meg 
vették.

— Iskola építés. A pazdicsi uj elemi is
kola építését Stark Hermán és Zbojdn György 
nagymihályi lakosok vállalták tel 22.000 korona 
összegért. Az uj iskola még ez év folyamán ren
deltetésének át fog adatni. — A berettöi iskola 
tatarozási munkálatai is folynak és október elsején 
ezen iskola szintén meg fog nyílni.

— A* amerikai kivándorlás ijesztő 
mérveket ölt vármegyénkben. Újévtől 600 utas ka

pott a nagymihályi járásból útlevelet és legalább 
200 útlevél nélkül vándorolt ki. A vármegyéből 
ez év folyamán eddig 5000 ember ment Ameri 
kába és ha a dolog továbbra is igy fog menni, 
15—20.000 személylyel fog apadni vármegyénk 
lakossága.

— Halálozás, özv. Stépán Sándorné, szül. 
Kazinczy Rozália földbirtokosnő e hó 7 én Málczán 
86 éves korában elhunyt. Temetéso vasárnap dél 
után a málezai ev. ref. templomban ment végbe, 
amely alkalommal Hu fka József esperes bánóezi 
és Kiss Tamás málezai lelkészek búcsúztatták el 
az elhunytat. A gyászszertartáson a vidék intelli
genciája nagy számban vett részt. Kíkisérték utolsó 
útjára Málcza és Márk község lakosai is Stépán 
Sándoruét, akinek hálával tartoznak, amennyiben 
alapítványából e két község kisdedóvót kap. A 
gyászszertartás befejezése után a koszorúktól bo
rított koporsót a Stépán család családi sírboltjába 
helyezték el őrök nyugalomra.

— Tfiz. Berettőn Kazinczy Arthur gazda
ságában április hó 6 án d. u. nagy tűz dühöngött. 
Leégett több gazdasági épület, cselédház, sőt 15 
darab marha is a tűz martalékává lett. Úgy hír
lik, hogy a tűz gyújtogatás folytán keletkezett.

Kráska és Rebrinben vasárnap délután a leg
nagyobb szélben óriási tűz dühöngött. Mentésről 
szó sem lehetett és ennek folytán 80 ház, több 
gazdasági épület, nagymennyiségű ingóság égett 
el. A kár meghaladja a 200.000 koronát, amelyből 
biztosítás utján alig egy negyedrész fog megtérülni. 
A szegény és hajléktalanul maradt nép között a 
nyomor leírhatatlan.

Terebesen és Magyarizsépen szintén nagyobb 
tüzesetek fordultak elő az elmúlt héten, utóbbi he 
lyeken megáilapittatolt, hogy a tűz goudatlanság 
folytán keletkezett.

— Országos vásár. Szobránczon április 
hó 19 én szerdán állatfelhajtással összekötött or
szágos vásár fog tartatni.

— Orozva agyonlőtték. Az elmúlt héten 
Torna Pál szilvásujfalusi orvvadász Lendanovszky 
Mihály kozmái parasztgazdát orozva agyonlőtte. A 
tettes megszökött, a csendőrség azonban kézreke- 
ritette őt és a gálszécsi kir. járásbíróság fogházába 
beszállította.

— Gycrmekgyilkosság. E hó 11 én a 
Laboré folyóból egy ismeretlen csecsemő hulláját 
fogták ki. A csendörség erélyesen nyomozza az 
eddig ismeretlen és lelketlen anyát.

— Uj takarékpénztár. Szobránczon dr. 
Preusz Jenő ottani ügyvéd kezdeményezésére 200 
ezer korona tökével uj pénzintézet alakul. Miután 
a részvények már túl is vannak jegyezve, az ala
pítók legközelebb összehívják az alakuló közgyü-

lés1. Az uj intézet .Szobráoczi Takarék pénztár “ 
nevet fog viselni.

— A körjegyzőségek uj beosztása. Az 
egész vármegye területén a körjegyzőségeket sza
porítani fogják. Járásunkban Abarán és Laszto 
mérőn alakul uj kör. Az abarai körhöz: Abarn, 
Nézpest, Petrik, Kis- és Nagy Ráska községek fog 
nak tartozni. A lasztoméri körhöz: Lasztomór, Frt 
zessér, Lask, Kis és Nagy Csebb. Az uj beosztás 
folytán a málezai körhöz: Málcza, Márk, Káesánd, 
Hegyi és Szálúk, a butkaihoz : Butka, Deregnyő, 
Dénesfalva és Dubróka, a bánóezi körhöz: Bánócz, 
Berettő, Lazony, Falkus és Vásárhely, a mocsári 
körhöz: Mocsár, Pazdics, Krásznócz és Sámogy 
községek fognak tartozni. Az uj beosztás augusz
tus hó elsején életbe fog lépni ; addig a községek 
is letárgyalják az uj beosztásra vonatkozó javas 
latot és a törvényhatóság is jóvá fogja hagyhatni 
a hozott határozatokat.

— Tűz az Andrássy Dénes utón. Ma 
délelőtt 11 órakor özvegy Csincsdr Györgynének 
a Gottesman fatelep közvetlen szomszédságában levő 
telkén a trágyadomb eddig ismeretlen okból meg 
gyulladt. A tűz nagy szélben keletkezett, mely 
különösen a tűz színhelyén, miután 3 oldalról sza 
hadon fekszik, erősen fújt és igy a szomszédos 
fatelep és házak minden percben tüzet foghattak. 
Szerencsére azonban a veszedelmet idejekorán 
észrevették és a gyorsan kivonult tűzoltóságnak si 
került azt hamarosan lokalizálni. A tűzoltók tűz 
jelzése azonban nagy riadalmat okozott bennt a 
városban, hol nem voltak tájékozva a tűz helye 
és nagysága felől s ezért a heves szélben nagyobb 
arányú tűzvésztől tartottak.

— Uj magyar kártyagyár. A kártya 
igazi hazája Magyarország, mert a világon egyet
len országban sem kártyáznak annyit, mint épen 
nálunk, hol szinte diátetikus gyógyszernek tartják 
azt, ha az ember ebéd után blank adout kilen
cessel feltarthatja az ultimét, vagy iniut utolsó be- 
rebegheli a vannakot a gyönge kassza ellenébeu. 
Azt lehetne hinni, hogy ilyen viszonyok között a 
kártyagyártás vezető szeripet visz a magyar ipar
ban, holott éppen ellenkezőleg még eddig egyál
talán nem boldogult a magyar kártyaipar. Lóg 
újabban is egy kártyagyár van alakulóban Buda
pesten részvény társasági alapon félmillió korona 
tőkével, de az eddigi tapasztalatokon okulva, a 
vállalat sötét jövő elé néz, mert a magyar a kár 
tya asztal mellett nem sokat ad a magyar iparra, 
hanem inkább a jó kártyajárást keresi.

— Az egészség előmozdítása a Katbrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek

A kikelet sejtelmes ébredése korszakában, 
mikor fölujzódnak a régi vágyak, a vér fiata
los pezsgéshez óhajt jutni, a melyen a tisztelt 
emberiség jobbára nem tud aludni.

En is nyugtalanul aludtam az éjjel (mi
lyen zeg-zugos megyéken szaladgálok is gon
dolatommal) s korán talpon voltam.

Mikor betámasztottam a kiskaput, egy
szerre elöntött a bámulat. Az öreg fűzfa, aka
rom mondani János bácsi a boltajtóban dévaj- 
kodott. Különös volt az, János bácsi arcán el
terült a boldog érzés lágy mosolya, a szeméből 
is potyogtak a kis, perzselni nem tudó szik
rák, mintha a grajzlerájos tekintélyét is feledni 
lett volna képes, ott pipiskédéit céltalanul és 
majd megölte a fiatal lányt a sok kérdésével, 
akit rossz végzete a vén fűzfához küldött ilyen 
korán reggel.

— Hogy aludt lelkem .’
Juezi haragosan húzta össze arcát. Nem 

bizalmaskodni jött ő ide, de keserű — borsot 
venni. (Mintha bizony nem azt kapott volna!)

— Sütnek, miKalácsot sütnek, he — tu
dakolta a vén fűzfa.

A leány nem felelt. Csak a kezét csapta 
le a köténye mellé s a vállán rántott egvet.

János bácsi pedig folytatta az attakot.
— Hehe, nem tetszik a gazdasszonv, ugve ? 

Bizony nagyharagu harang szól maguknál az

egész nap. Nálam jobb dolga van a cselédnek, 
bizony. Nem állna be ?

S milyen kacagtatóan kacsintott a szeme. 
Mikor az őszinte vallomásokból kifogyott, a 
keserű borsot kezdte a fiókban szemelgetni. 
Hogyne. Nem akarja, hogy gaz vegyüljön a sze
mek közé. Pedig az a keserű bors igaz, vagyis 
>echt.« Bizony magácska kis huncut — lódí
totta. Aztán felpislogott nagy bizalmat gerjesz
tően s a pudlin keresztül szólt édesen.

— De hát miért is nem szól magácska ? 
A lányka azonnal kész volt a felelettel.
— Mert maga csúf vén róka, tudja.
— Hehe, — mosolygott az öreg. Bóka '? 

Aztán lengette a fejét. Nem rossz — motyogta, 
llát csak a fiataloknak illő a szinmézzel ked
veskedni, he, az öregeknek jó az agyi ecet is, 
mi ? S ismét felvetette a fejét.

— Ugye, maga azt gondolja, mi?
— Azt.
— Kis nyakas. Most persze megbüntetem, 

oda a ráadás, érti ? Pedig tele vagyok jó- 
akai attak

A kis fruska ahogy szerét ejthette, meg
iramodott. János bácsi ábrándosán követte a 
tekintetével; a továbbiakra tekintettel, a kis
kapuban húzódtam meg.

— Formás kis madár — gondolkozott 
hangosan az öreg János. János, le nagy kópé! 
— eközben majd hogy léket nem ütött a ko-

pasz fején a mutató ujjúval, — megint hódí
tottál öreg, hehe.

Aztán oly ünnepélyesen kiáltott fel, mint 
III. Riehard, mikor a lovat kéri:

— Jaj, de huncut vagyok . .. Hihi. Kac- 
kiásan kihúzta magát s lejtett a kis bolton ke
resztül rangosán, gangosán, módosán. Tetszett 
nekem az öreg. Szeméből kipusztithatatlan volt 
a mosoly, még a füle is nekiveresedett.

— A vén fűzfa — mormogtam figyelő 
helyzetemben. A bácsi pedig pudlija között mo- 
nologizált:

— Szép idő, aranyos napsugár, hehe*. Mi
csoda szemek! Kis szentjános bogárkák, vagy 
hová is beszélek, a menny csillagai azok és 
hogy mosolyognak! Ep ugv, mint a lutris táb
lán a vörös számok.

Most már idején láttam elősondorogni és 
rá szóltam:

— Jó reggelt, János bácsi.
<) a szemem közzé nézett, aztán nagy 

messze elmerült a gondolatában.
— Nekem jó. Köszönöm. Szép időnk van.
S mosolyogva dudorászta az operette-áriát:

• Szerelem csupán az élet!«
En pedig kimentem a fűzfáim közé. Amint 

a korhadt régiségek tavaszi envelgését néztem, 
lestem, bámultam : be kellett látnom, hogy az 
ős-anyag egyforma bennünk, kik zajjal vagy 
zajtalanul a világ bútorait tesszük ...

Húsvéti képes levelező lapol művészi kivitelben, óriási nagy választékban 
k.-ipliatók

Landesman B. könyv és papirkereskedésében



terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeln) 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 jóltevö 
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 lék 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, melyben 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 termékei, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner* névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— 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 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— 3*ölötelepltéa réexletftxetéere. Mint 
értesülünk, a nagyőszi „Millenium telep tulajdonosa 
(lakik Nagyőszön, Torontál m.) a vidéki pénzinté
zetek közvetítésével, az idei rósz gazdasági évre 
való tekintettel I. oszt, miniszteri szokványszerü 
gyökeres szőlőojtyányokat szegényebb sorsú gaz
dák részére l—2—3 évi részletfizetésre is elad.

— A Nap, Példátlan sikerrel egy csapásra 
hóditolta meg „A Nap“ a közönséget. Frissesége, 
elevensége, erős, becsületes ellenzéki hangja, tiszta 
demokratikus politikája, merész, kitartó és szen
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 
kesztője Braun Sándor, főmunkatársa Ábrányi 
Emil. Politikai cikkeinek nagyrészét dr. Vázsonyi 
Vilmos országgyűlési képviselő írja. Mutatvány 
számot készséggel küld A Nap kiadóhivatala, Buda
pest Bükk Szilárd ntca 9.

CSARNOK.
Hogy volt régen.

(Ajánlva Dr. Róth Mihály barátomnak megzenésítésre.)

I.

A korcsmáros a bort drágán adja. 
Hej, pedig a kedvem igen nagy ma I 
Ki is rugóm a csárda oldalát, 
Ha az öreg nékem nem jó bort ád!

II.

Nagy az oka, a foka mindennek, 
Sok bibéje van a szerelemnek ! 
Hej visz az út erre, — meg amarra, 
Csak az a lány, ki igazán barna I

(Szalók) Ciurgovich György.

KÖZGAZDASÁG.

Első Leánykiházasitási egylet m. sz. Az in
tézet 42 ik rendes közgyűlése március hó 30 án a 
tagok élénk és nagyszámú érdeklődése mellett tar 
tatott meg. Az intézet ősz elnöke Schwarcz Ar 
min az ülést megnyitván, miután kegyeleles sza
vakkal emlékezett meg a röviddel ezelőtt elhunyt 
Kölni Károly alelnök személyéről, gyöngélkedéso 
folytán az elnökletet dr. Wittmann Mór alelnökié 
ruházta ál. Az előterjesztett igazgatósági jelentés 
és mérleg^ melyből kitűnik, hogv az intézet az
1904. évben is örvendetesen gyarapodott és hogy 

1.028.053 K 94 f. biztosított tőke kifizotése da
cára a tartalékok 11.519.464 K 26 f. re emelked
tek a múlt év 10.520.392 K 62 f. jével szemben ; 
továbbá, hogy a kezelési feleslegből 172.618 kor. 
36 fillérből az alapszabályszerü javadalmazások le
vonása után a bizt. tőkék felemelésére szánt alap 
hoz 86.309 K 18 f., a külön tartalékhoz 34 523 K 
67 f. és hiv. nyugdíjalaphoz 5000 K csatoltatott, 
néhány tag hozzászólása után tudomásul vétetett 
és a felmentvény megadatott. Dr. Bácskai Albert 
és Kalmár Sándor szöv. tagok azon támadásokra 
vonatkozólag, melyeket az elmúlt esztendőkben 
röpiratokban és hírlapi cikkekben az intézet ellen 
felhoztak, több Írásbeli kérdést intéztek a társulat 
igazgatóságához. Elnöklő dr. Wittmann Mór a lég 
behatóbb és legtüzetesebb módon válaszolt ezen 
kérdésekre, még pedig az eddigi közgyűlések ál 
tál jóváhagyott mérlegek és igazgatósági jelentések 
nyomán, bebizonyítva azt, hogy mindezen tárna 
dások részben félreértéseken, részben pedig rossz 
indulaton alapszanak. A felügyelő bizottság elnöke, 
dr. Alexander Bernát a felügyelő bizottság nevében 
kijelenti, hogy éppen tekintettel ezen támadásokra, 
kötelességüknek tartják, hogy újból való megvá
lasztatásuk esetére, ezen tisztségükön megmarad
janak. Elnöklő dr. Wittman Mór válaszadása egy
hangúlag tudomásul vétetik és dr. Grosz Sándor 
és Dósa Kálmán szöv. tagok indítványára az igaz 
gatóságnak. Schwarz Ármin elnöknek, Kohn Ar 
nőid vezérigazgatónak, a felügyelő bizottságnak, a 
választmánynak és a hivatalnoki karnak köszöne 
tét, bizalom és elismerést 'szavazott meg a köz
gyűlés. melynek napirendje evvel véget ért.

Nemzetközi nagy lóvásár Érsekujvárott. A 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület által a f. évben 
rendezendő XX1I1 ik nemzetközi lóvásár Érsek 
ujvárott (Budapest és Bécstől gyorsvonaton 2—3 
órányi távolság) május hó második hétfőjén s az 
ezt megelőző vasárnap délután, vagyis május hó 
7 én délután s május hó 8 án fog megtartatni. Ezen 
lóvásár Magyarországon a legjelentékenyebb s leg
keresettebb, melyet a tenyésztők és kereskedők 
egyaránt fölkeresnek. Főként a külföldi lókereske- 
dök szokták az érsekujvári lóvásárt fölkeresni. A 
múlt évben is 500 <lrb különféle használatra való 
ló adatott el. Lakások és istállók az érsekujvári 
polgármesteri hivatalnál rendelhetők.

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

Kiadóhivatali művezető: Lindái József.

169. V. sz.

1905. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróságnak 1902. V. 136/2. számú végzése következ
tében dr. Kállai József ügyvéd által képviselt Schreiber Jónás 
javára I)r. Nnvák József ellen 366 korona 38 f. és jár. ere
jéig 1902. szept. 5. foganatosított kielégítési végrehajtás ut
ján felülfoglalt és 7990 koronára becsűit következő ingósá
gok, u. ni. bútorok, tehén, lovak, borjuk, sertés stb. nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróságnak 
1904. évi V. 13/7. sz. végzése folytán 366 K 38 f. tőkekövete
lés ennek 1902. junius 21-zól járó '»•/, kamatai, vál-
tódij s eddig összesen 122 kor. 60 till.-ben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Alsó-Körtvélyesen alperes Dr. 
Novak József lakásán leendő eszközlésére 1905. április 
17. napjának d. e. 9 órája határidőül kitiizeák és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
I ecaáronalul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és feliilfoglaltatt;ik s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-x értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1905. évi márc. 27-ik napján.

Pelles Jóxsef, 
kir. bírósági végrehajtó
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»••••••••• A REKLÁM •••••••••<
•••••••••••••••• j

® \llo.vzl.v X/*-ír tavA áe Aífírnc mb 1 rímninc a

• minden gyári, kereskedelmi, ipari válla-
c
2 eleme.
2 dethető a legsikeresebben, legjobban és
2 legolcsóbban, megtudható azff

Állandó, észszerű és ügyes reklámozás 2 
„' ■ 2 2 latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető 2 

— Hogyan, hol és in i k o r hír- 2
2

1 általános Tudósítói
• hirdetési osztályánál •

8 tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő 8
2 BUDAPEST, VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz. 2 
8 ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki- •
• ismeretességgcl, pontossággal és olcsón •
• eszközölnek hirdetéseket és reklámokat •
• az összes budapesti, vidéki cs külföldi la- •
• pókban és naptárakban. *
2 Költségvetések és tervezetek ingyen! 2

A »Pestl Napló« 
aj karáosonyi ajándéka.

Modern Magyar - ■ g
: - ---------- Festőművészek: ►
' a czime az uj kiadvényunknnk, melyet “ ff 
; 1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk
• t. előfizetőinknek. Ez. u| ajándékmüvünk 1 V 
! noha folytatása és kiegészítő része lesz a ‘ á 
; Magyar Festőművészet Albuma-nak, még. < jL
• is mint teljesen önálló inti gyönyörű fog- < I 
I lalat ja lesz a modern magyar festőművészet ' ff 
’ remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé- <
1 kaink is a magyar irodalmat és magyar 1 € 
| művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy ; á 
’ értékű diszmüvek százezernyi példányaival ■ ja 
, terjesztve el a magyar költészet és festő- I á 

művészet nagyjainak alkotásait. A remek- ; ff 
' müvek e díszes sorozatát folytatja most a < !• 
. .I’esti Napló“ uj és miuden eddigi aján Iv 
’ dókát túlszárnyaló disztnűvel: a Modem ‘ á

Magyar'Festöművészek-kel.
; Ötven nagyszabású festményt szemeltün' >
1 ki a modern magyar festők alkotásaibó í 
; nagyrészt mesteri kivitelű mülapokon és ; ff 
gyönyörű, több színnyomású képekben.?

; Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben ; ff
■ jelesebb festőink vonzóan megírt életrajzát. < Jr
• Ezt az uj, páratlan diszü ajándékot meg- < Jr 
! kapja karácsonyra állandó előfizetőinken ]
4 kivíil minden uj előfizető is, aki mostantól 4 jk
> kezdve egy évre megszakítás nélkül a <
► Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél és < T
4 negyedévenkint, sőt havonta is eszközölhető. 4 ?
4 Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 4 F
• kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. < |r 

40 f. Mutatványszámot szívesen küldünk. J
; Tisztelettel: a Pesti Napló kiadóhivatala. 4 j

Szölőlugast
ültessünk minden ház 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 szőlőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobbrésze, 
ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem 
értek el eredményt eddig Hol lugasnak alkalmas 
fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szőlőerés idején a legkitűnőbb muskatály és 
más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó szines fény- 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szőlőolt ványok is még nagy mennyiségben 
kaphatok leszállított árakon. Borok családi fogyasz
tásra .>() I. és feljebb olcsó árban és „Delaware* 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
Érmelléki első szölöoltványtelep Nagy-Kágya, Biharmegye.

------ Egy Jó karban levő ------- 

kerékpár 
olcsón ELADÓ a városházán.

Nagyobb mennyiségű elsőrendű 

takarmány 
eladó Hákőezon Gr. Hiordl Egon 

• • • • úrnál, oooo



Van uerencaéin a o. é közönség szive* 
tudomásár* adni, hogy

tavaszi bevásárlásomról 
viuxatérve, Üzletemet férfi- a* női divat- 
czlkkakkal bővítettem, u. iu. női- és gyermek
kalapok. sapkák, mindennemű selyem- és 
csipke díszek, menyasszonyi koszorúk és 
fátylak, fűzök, valamint férfiingek, gallérok, 
kézelők, nyakkendők, férfi- és nöl-harianyak, 
valódi prágai és pécsi glapé és szarvasbör- 
koztyük, és egyéb minden e szakba vágó 
exikkek dús választékával állok a t. vevők 
b. rendelkezésére.

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

Kiváló tisztelettel
Steindler Etelka.

Pártoljuk a magyart
I.

Konyhakészlet
5 darab solingeni pen
géjű kés és 1 darab 

szeletolő villa csak
4 korona 50 fillér.

„MUleniumtelep“ Nagyősx.

Legfinomabb kivitelű 
igen czéiszerü villany 

világitásu 

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajték pipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

6zivar8zopóka 1 szivar 
tárca 1 házi pipaszár- 

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarhamutartó 

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

illatú finom pipere 
szappan csak 5 kor.

8 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 pedig:

6 drb amer. szab, ezüst asztali kés valódidrb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb am. szab, ezüst evövilla egy darabból 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

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.

6
6

12
1
1
6
2____________ _____

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

belül is, melyért jótállást vállalok.
Megrendelhetők utánvét mellett

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

6 darab zománczozott 
fazék és 6 darab lábas 
külömböző nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

amer. szab, ezüst evőkanál 
amer. szab, ezüst kávéskanál 
amer. szab, ezüst leves merítő kanál 
a mer. szab, ezüst tej merítő kanál 
angol „Vikt ria" pohártálcza 
remek asztali gyertyatartó.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

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

mérnöki irodát
nyitottunk.

Elvállalunk minden a mérnöki szak
mába vágó munkát, u. m. térképek készt- 
tése és kiigazítása, parczellázás. terülei- 
felvételek, épület tervek »tb. 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.

Fontos sérvben szenvedőknek!
No mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészségé, magának beszelezni a legújabban javí
tott es. és kir. s z a l» a d a I in a z o t t amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni A gummii 
sérvkötö Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismert* tett el. M< rt 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható se a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig ter
sen megakadályozza a sérvkötönek a testről való 
lecsúszást.

Rendelésűéi kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van o. Megrendeléseke t a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl ;

POLLITZER M0R és FIA
cniíhz, és kir. szab, kötnzerénzek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utoza 10.
egyoldalú 7-tol 10.

ÜL Ili* kétoldalú io és i6111

egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Baacir* |>e»a»t9 Vácxi«körút OK, 

által a legjutányocabb Arak mellett ajfinltatnak: 

Locomcbil és gőzcséplőgépek,
Bzalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - caéplök, 
tlaztltó-rosttk, konkolyozók, kaszáló és aratógépak, 

azénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét Jr. 
kapólók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemei 
aczél ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

.Szarvas" ..Kulcs-'

B ’ @

S chicht-szappan
VÉDJEGYEK:

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

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

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

legyen ellátva.

&"___ - - ______e ------

Modern berendezésű

előnyomdával és kötőgéppel felszerelt

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

zett kézimunkák, valamint az ezekhez szükséges öaz- 
azea hozzávalók a legjobb minőségben kaphatók.

GOLDBERGER JAKAB
===== hacvmihAuv. =====

Koaauth Lajos utca (Löwi-féle ház).

a

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

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

Mindenkor kaphatók:
GLÜCK MÓB czégnél NAGY-MIHÁLTON.

h XyoB. Laadaaaaa B. kCarvayeaidájábaa


