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MEGJELENIK MINDEN CSÍITÖKTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . . .4 frt.
Fél évre .2 frt. ,
Negyed évre 1 frt. í

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Társadalmunk egyik baja.
Maholnap oda jutunk, hogy azon tu

lajdonságot, mely az embert megkülönbözteti 
az állattól, az embernek nem szellemi, hanem 
azon tehetségben fogjuk megállapítani: melv- 
nélfogva a „homo sapiens“ megtudja magát 
ölni, mig ellenben az állat e kárliozatos elő 
jogtól fosztva, vagy jobban mondva mentve 
van.

Az öngyilkosság bűnének tűzhelyei két
ségtelenül csak a nagy városok.

Ott, a hol aránylag szűk térre szorítva 
száz meg százezer ember kezdi a létérti sza
kadatlan harezot, ott, ti hol számtalan érdek 
vezérszála fut át a mindennapi életműködés 
minden mozzanatán; ott elkerülhetetlen azon 
tünemény is, hogv az összetorlódott érdekek 
harczából kimerültén elmaradozó küzdők, 
bukásuk kezdetével növelik előbb a kétes 
existenciák számát; később aztán, midőn 
folytonos esésüket önmaguk is föltartóztat- 
hatlaniiak Ítélik, odanyulnak az öngyilkos
sághoz, mint oly eszközhöz, mely vélemé
nyük szerint rájuk nézve kisebb rossz, mint 
reménytelenül folytatott küzdelem nehézsége

Ennek okát társadalmi viszonyaink ké
pezik, melyek mindég ellenálhatlan hatalom
mal nyomják a hanyatlónak kezébe a fegy
vert, melylyel az élete ellen tör. Ily öngyil
kosságok voltak mindig s lesznek mindad 
dig, mig csak emberi társadalom fönnáll. 
Ha azonban figyelmesebben vizsgáljuk e kér
dést, úgy találjuk, hogv napjainkban az ön
gyilkosságnak legnagyobb része nem az 
anyagi nyomor, hanem az erkölcsi ziillöttség 
rovására esik.

Es ezen tapasztalat nem vigasztahi. Mert 
ha csak az anyagi nyomor enyhítése képezné 
a gyógyszert, ezt aránylag sokkal könnyeb
ben meg lehetne találni, mint azt. mely

T A R CZ A.
A leányvilágból.

Egy ifjú leány lelkivilága olyan, mint a vi
rágos kert, üde harmatos reggelen, semmit sem 
lankaszt még a forró nap heve. Gondolatvilága a 
bizonytalanság határain tévedez, sejtelemtől örvend 
és a sejtelemtől remeg ábrándozó szive s e bizony 
tálán boldog lényt úgy hívják köznapi nyelven : 
baktiseh. Mystieus lelkivilágát csak találgatja, de 
nem érti meg a férfivilág, azért nem is tudhatják 
őket valódi sziliekkel festeni.

Sok szeretetreméltó hibákat és ostorozni való 
bűnt sorolt fel itt a múltkor egy szép törekvések 
kel megáldott ifjú toll; részrehajlatlanul ostorozva 
társadalmi hibákat, összehasonlítván a múltat a 
jelennel. Első pillanatra az ember azt hinné, hogy 
ez a mai társadalom annyira hanyatlott, annyira 
a felületesség és hibák hínárjába sülyedt, hogy im
már várhatjuk a kénköves esőt, mely a mi kis 
világunkat be fogja temetni, mint egykor Sodomát.

Pedig dehogy ilyen, dehogy ilyen rossz ez a 
mai társadalom. Csak az érem egyik oldala az, 
melyet az az ifjú toll nemes ambiczióval rajzolt. 
Olyanok, a milyenekről ő énekel, mindig voltak 
és lesznek; voltak Spártában, Görögországban. 
Egvptoinban, bölcs Salamon korában, a mely idők 
ben a bibliát Írták, — ezt eléggé bizonyítja So
dorna elpusztulása.

A felsorolt ókori nők érdemeit ne nagyon 
kutassuk, különben még rájövünk, hogy az isteni 
Kleopátra, korának legromlottabb asszonya volt, a 
dicső Antonius pedig kétesjelleinü, kalandor tér 
mészet, a ki a híres római erényeknek nem épen 
erős zászlóvivője volt. Mit beszéljünk Helénáról? 
Hagyjuk őt a mull ködében, hadd fonja körül az 

egészségesebb érzelmeket oltva az emberi 
lélekbej hivatva van legnagyobbjai meg
gátolni.

A nyomort diadallal kiizdheti le a kö- 
tiyör s a jótékonyság, de a lelkihibák orvos
lására gyökeresebb és hatalmasabb gyógy
mód szükséges.

1 >e foglalkozzunk tárgyunkkal kissé be
hatóbban. igen gyakran találkozunk azon 
jelenséggel, hogy oly egyének, kik szerényen, 
tisztesseges viszonyok között meg akármed
dig élhettek volna, öngyilkosokká lesznek. 
Az ily jelenségek egyedül a leieknek meg
zavart összhangjából eredő s az elérhetetlen 
után kapkodó vágyak szomorú következ
ményei.

A nagy városok nagyon sikamlós talajt 
nyújtanak oly emberek számára, kiknek er
kölcsi belliteké nem üti meg a mértéket 
arra nézve, hogy osztályrészükkel megelé
gedve — vágy s irigység nélkül tekintse
nek a szemeik előtt szünetlenül megújuló 
esábképekre. A fény, kényelem, pompa, gaz
dagság, — tíz élvezet ezernyi változata: mind, 
mind a nagy városokat választja tanyául.

A szerény viszonyok közt élő becsüle
tes. de gyönge jellemű ember, előbb — meg
lehet — közöny n vei tekint mindenre: de 
ott. hol az erkölcs belső támasza a jellem 
erő — hiányzik : li in ar diadalmaskodni szok
tak az ösztönszerü vágyak, a jellemgvön e 
csakhamar kiváltai kezdi azt. a mit bit. s 
a mi körén túl esik; darabig habozik, küzd, 
ellentáll, de midőn végre a vágyak hatalma 
tiilsiilyra jut, —- elbukik, s lesz belőle sik
kasztó, csaló, hamisító; egy szóval minden: 

-miáltal vágyaik kielégítésére eszközt nyerhet !
Az ilyen ember ritka kivétellel 

mind veszve van. Egv ideig toiv az ömámi- 
tás s a világcsalás,— a bukott liajliássza az 
élvezetet s lelkiismeretének szavát ha

idő mystieus fénynyel, — volt a trónjai háborúnak 
még egyéb oka is.

Tekintsünk be inkább a leányok lelkivilágába, 
figyeljük meg a baktiseh gondolatait s rájövünk 
tisztelt uraim, hogyan fejlődnek e kedves, öntu
datlan lények modern leányokká, — de nem mimi 
ám. Isten őrizzen attól, csakhogy azokról a mási
kakról önök nem zengenek, mert bizonyosan annak 
idején kaptak önök egy egy morális nyaklevest, a 
melyet bizony nem közöltek a kishinb tések róva 
tóban, hanem megboszulták magukat azzal, hogy 
azokról a leányokról nem is beszélnek többet, re
mélvén, hogy ez által ezek létezése is megszűnik.

Mert erősebb a modern ifjú hiúsága, mint 
hajdan a spártai erény volt. Álért, hogy a mai 
kornak is megvannak kitömi munkaképes női, bi
zonyítja ezt azon statistika, a melyből meglehet 
tudni, mily nagy azon nők száma kik önmagukat 
és családjukat saját erejükből tartják fenn.

Ott vannak a tanítónői képezdék. posta és 
táviróhivatal, ott látjuk a milleniuini kiállításon a 
legmagasabb igényeknek is megfelelő kézimunka 
kiállításokat ; időt, türelmet, fáradságot igénylő 
munkákat. < >lt van Kalotaszeg. a mit ott gyártatnak, 
az már jelentékeny lendületet ad a magyar kézi 
munka iparnak.

Egy tárczarovat keretében nem lehet messze 
kiterjedni, pedig volna meg. hála lst« unok. a mire 
rámutatni leln i, de még csak azt akarom megje
gyezni, hogy szellemi téren is nagy haladást l< ttok 
a magyar nők.

E század vb jón alig volt egv két nő, ki a 
f rde előítéletekkel megküzdve. tollat mert volna 
fogni s leírni gondolatait. Igen érdekesek Karacs 
Teréznek, jegyzetei ama. korhol, midőn irodalmi 
életünk hajnala derengett. E magas gondolkodású 
család vetette meg a növelés első alapkövét.

Karacs Teréz anya volt az első magyar 

ugyan ez néha-néha még fölhangzik — má
morában igy ekszik elfojtani. De üt az óra s 
azon ember, ki nem birt elég lélekerővel, 

hogy tovaüzze az őt kisértő daemonokat 
— becsületes maradjon, még kevésbé lesz 
képes arra, hogy nyílt homlokkal lépjen 
birája — a világ elé, — mely őt megbé- 
lyegzi. mint olyant, kinek nem volt joga 
úgy élni, amint élt ; mert mondja a vi
lág — „a fény, a pompa, kényelem és az 
élvezet csak a gazdagságnak jutott osztály
részéül s te becstelen vagy, mivel a gaz
dagságnak ez osztályrészét tiltott utón meg
raboltad 1“

Ekkor a szerencsétlen ember ott áll 
azon ponton, a melyen az öngyilkosság már 
mentő eszme gyanánt villant át lelkiéjének 
sötétségén: és az ellentétes érzelmek gyöt
relmeiben kimerült, megteszi az utolsó lépést, 
melvlyel már megbarátkozott — szilárd kéz
zel nyúl ahhoz, mit csak az örökjóságu Isten
nek van joga tőle elvenni: — életéhez.

Ez a drámának rendes lefolyása. Elő
fordul az is. hogy két szív föltalálva egy
mást, a külviszonvok vashatalma alatt kény
telen lemondani arról, hogy valaha egymásé 
lehessen. A legközelebbi múlt rémes példá
kat szolgáltatott arra, hogy mily ütni képe
sek az ily reménytelenül szeretők érzelmei
ket terelni. Elfogadhatóbbnak tűnik föl 
előttük, ha életüket s ezzel együtt övéik 
remény eit, várakozásait s örömeit tönkre te
szik öngyilkosság által, mintha megadva 
magukat a mostoha való kényszerének, más 
irányban iparkodnak vigaszt keresni kölcsö
nös veszteségük fölött. Es ezen vérfagylaló 
sentimentalismus még azon iszonyatos tulaj
dont is birja. hogy nem szorítkozik eseten- 
kinti s véletlen áldozataira, hanem tovaárad, 
mint a ragály s végezve egyik helyen szo
morú munkáját, másutt mételvez s újra öl.

Írónő, ki a „Hasznos mulatságok* czimü szépiro 
dalmi újságban írni merészkedett, felhívást intézett 
a nemzethez a nőnevelés ügyében. Nehány sort 
ide igtatok e nemes nő gondolkodásának illusztrá
lására.

„Bizonyítsátok meg hazámfiai a titeket pal- 
lérozatlansággal vádoló nemzeteknek, hogy ti nem 
csak az asszonyinem gyengeségeit tudjátok béké
stül törni, hanem jóltevő gondolkozástokkal igye 
keztek azt magatokhoz hasonlóvá tenni. Mutassátok 
meg, hogy méltó fiai vagytok dicső anyáitoknak, 
a kik a sötét századokban olyan polgári alkotást 
tudtak szerezni, melyet a titeket pallérozatlansággal 
vádoló n« tűzetek nála nélkül szűkölködvén — 
bámulva irigyelnek. Nem lehet leírni édes hazám 
fiai, mennyi gyönyörűséget és hasznot arattok, ha 
az asszonyinem iránti kötelességeiteket teljesítettek.u

A nemes mag m m hullott terméketlen talajba. 
Ma már hnsznottevö tagjai vannak irodalmi téren 
is a nőknek, a század elején csak egy nő volt, a 
ki irni mert, ma már légió azok száma, hogy a 
sok között vannak avatatlanok is és olyanok, a 
kik hivatásuk rovására teszik azt. az nem tagad 
ható. d. a nagy többséget nemesebb intencziók 
vezetik, mint a hiúság melylyel a férfivilág —kép
zelgő része — őket kisebbíteni akarja.

Miután azt hiszem, eléggé bebizonyítottam, 
hogy komoly aggodalomra nincs okuk, művelődé
sünk't általánosságba tekintve, mert az úgy az 
eszményi, mint a reálisabb irányban igen jó utón 
halad, — térjünk vissza a kis bakfiseh hoz.

Tehát egy napon a leányka hosszú ruhát kap 
s a mama és a papa elviszi őt egy mulatságba, 
a hol már pallérozott gigerlik röpködnek. A kis 
leányt nem veszik mindjárt észre. A mama elko
molyodik, a papa boszus lesz. A kis leány sóvár 
tekintetei vet a tánezolók után. Végre nagy sokára 
előkerül a jól megvacsorázlalutl házibarát, — egy 
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Legritkábbak azon esetek, midőn a valódi 
nyomor s nélkülözés fosztja meg az embert 
minden reményétől, elannyira, hogy a sors
üldözött öngyilkossá lesz.

Sokan sokat Írtak már az öngyilkosság
ról ; kutatták, fejtegették s kárhoztatták e 
förtelmes erkölcsi kinövést — de mint a 
következés bizonyítja — eddig eredményte
lenül. Nem nagyon régen volt még az, hogy 
az öngyilkossági kísérlet súlyos büntetéseket 
vont a szerencsétlen vétkesnek tejére, s volt 
idő, midőn az öngyilkos tetemeit átok ki
sérte az anvafiild szent ölébe s volt idő, 
midőn azon ember, ki kezet emelt élete 
ellen, — tudhatta, hogy holta után testet 
csak a hóhér keze fogja érinteni. De ezen 
súlyos következmények nem a vétkest, ha
nem ennek ártatlan családtagjait sújtották 
csak.

Korunk belátta, hogy az ezen irány
ban alkalmazott szigor mit se ér; belátta 
azt. hogy az öngyilkosságot kisérlő ember 
inkább tartható meg- a társadalomnak úgy, 
ha súlyos büntetés helyett oktatásban s er
kölcsi támogatásban részesül: belátta azt is. 
hogy azon gyalázat, mely az öngyilkos el
len irányul, de a dolog természeténei fogva 
csak ennek családtagjait bélyegzi, még nem 
lehet alkalmas eszköz arra nézve, hogy az 
e tekintetbeni viszonyokon javítson s ezért 
korunknak el kellett térnie a saját szellemé
vel össze nem férő szigor alkalmazásától.

S ez igazságos; mert azért, hogy valaki 
megöli magát, a társadalomnak még nincs 
joga arra, hogy a vétkes tévedés következ
ményeinek átkát — ártatlanokra vesse vissza. 
A szigor nem is vezethet czélra. mert az. a 
ki számot vetett magával a földi lét iránt s 
elszántan lép a túlvilág ismeretlen honába, 
az bizonyosan nem törődik többé azzal, hogy 
mi éri testét holta után.

Napjainkban a társadalmi élet örvénylő 
gyűrűin sok oly ember jut észrevehetetlen 
lassúsággal a végpusztuláshoz, kinek egyéb 
hibája nem volt, mint az, hogy nem bírt 
elég erős lelket arra, hogy a kisértés ezer 
nemének ellentállhasson. 11a kimondjuk egy
részről azt, hogy a szigor nem czélszerü esz
köz, úgy másrészről azt is meg kell állapi
tanunk. hogy jelenlegi társadalmi viszonyaink 
se képesek arra, hogy a bajt előmunkálat 
nélkül megszüntessék ; mert valljuk meg 
őszintén, vannak még most is olv kárhoza- 
tos nézeteink, melyek bizonyos esetekben 

elsőrendű gigerli — s hogy hibáját helyrehozza, 
oda súgja a kis .Margitkának”, miközben röpül
nek a zene hangjainak kíséretében körül a táncz- 
termen.

— Ab, édes Margitka, magáért a fold gyom
rába fúrnám magam I

Margitka nagy szemekkel néz. mondana neki 
egyet, de még nem mer; pirulva fordítja el fejét. 
A gigerli kissé elbizakodott mosolylyal jobban 
magához szorítja öt, hiszi erősen, hogy hódított.

Pedig a kis leánykában a finom női érzet 
még öntudatlan isteni fenségében nyilatkozott s a 
gyermek a haragtól pirult el. A kis leány részére 
a mulatság rosszul sikerült.

Másnap azt mondja a kis leány mamájának :
— Ejnya mama, de nagy szamár az a Légii 

Tihamér.
— Ugyan miért te kis bohó?
— Hát képzeld csak, azt mondta nekem, 

hogy én értem a földbe fúrná magát, de már 
azelőtt azt mondta a (felinek, meg a Kláriká
nak is. Hát ha már egyszer belefurta magát a 
(feliért, meg a Klárikáért is, nem igen tudhatja 
magát én értem is befurni.

A mama ajakán már ott van a felháborodás 
kifejezése, de e pillanatban előtte áll kis leánykája 
szomorú lehangolt areza, a mint a vígan, csevegve 
tánczolt párok után tekint. Nem tudja még eltit
kolni a benyomásokat, mindenki láthatja mennyire 
fáj neki a mellőzés, pedig szép, kedves, előkelő. 
Ez mind nem sokat ér. nem tud a Légfi Tihamé- 
rok nyelvén beszélni, pedig ezek az urak nagy
hatalmasságok a tánczterem parki-tjén. A mama 
sem részesült épen spártai nevelésben, de meg mit 
is tegyen, lia azon körben akar mozogni ? Vissza 
fojtja tehát felháborodását, s azt mondja az ö kis 
leányának :

— Talán csak nem mondtál neki leányom 
valami gorombaságot. A táncz közie n kiejtett sza
vakat nem szabad olyan komolyan venni, mert 
végre is. a Tihamér igen kedves fiú. hanem a jö
vőben te is vidámabb, kellemesebb arczezal társa 

az öiigvilkoaságot az erkölcsi rehahilitátió 
egy nénin gyanánt tüntetik tol s fogadják 
el. Pedig történnie kell ezen irányban is va
laminek, mert a társadalomnak nem szabad 
egykedvűen elnézni azt, hogy mikep növi 
ki magát az öngyilkosság állandó és jelen
tékeny destruktív tényezővé.

jeleztük, hogy általános tapasztalat sze
rint, az öngyilkosságnak csak jelentektelen 
részét okozza az anyagi nyomor és nélkü
lözés. így tehát csak egy irányban mutat
kozik a javítás szüksége, még pedig erkölcsi 
irányban. Az ezen czélra törekvő javítanunk 
első előmozdítója s töltetlen főtenyezője ; <i 
helyes és czélszerü nerelés. Ezen eszköz nem 
nyújt ugyan azonnali sikert, de eredmenye 
biztos és csalhatatlan. Mert ha gyermekeink 
már nevelésük folyamában megnyerik azon 
tulajdonságot, mely őket későbbi helyzeteik 
gyakorlati fölismerésére képessé teszi, ha az 
ifjú nemzedék jellemileg elég erős lesz, hogy 
nem áhítozva az elérhetetlent, reális létalap
jának főfeltételeit bármily körülmények közt 
föltalálhassa, ugv az öngyilkosságok száma 
is csökkenni fog- s a társadalom sok hasznos 
tagja fog- megtartatni az életnek s önmagának.

Mindenekelőtt tehát a nevelés van hi
vatva a bajon segíteni, és ezen eszköz kellő 
alkalmazás mellett föltétlenül segíteni is fog. 
Addig is pedig, inig ezen eszköz a viszonyo
kon előnyösen fog javítani, ne feledkezzünk 
meg azokról, kiket napjainkban a nyomor 
iiz a kétségbeesés s az önválasztott halál 
karjai közé. Elutasithatlan kötelességet tel
jesít a társadalom, ha ezeknek súlyos terhét 
a jótékonyság s hunianismns eszközei által 
megkönnyíti, s az ily eljárásnak jutalma 
bizonyára nem fog kimaradni, mert látni 
fogjuk, hogy e módon az öngyilkosság las- 
sankint leszoruland most elfoglalt teréről s 
lesz azzá, a minek maradnia kell : kivételé.

Vegyes hirek.
Az ungvári dalárda. Már ismét meg 

kell emlékeznünk az ungvári dalárda azon tervé
ről, mely szerint városunkban egy hangversenyt 
óhajt rendezni. Hírlapokban és magán utón oly 
sokszor értesültünk e tervről, hogy valóban szeret
nék már, ha a sokat emlegetett hangversenyen túl 
is lennénk. Most újabban volt alkalmunk egy ma
gán levelet olvasni ez ügyben, de ismét csak azt 
tudtuk meg, hogy a dalárda készül átjönni hoz
zánk. hogy azonban mikor, a levél egy szóval sem 

lógj. Lehet a fiatal emberekre egy kicsit moso
lyogni is, a kedélyesség jól áll a kis leányoknak.

Margitka elgondolkozik, de nincs megnyu
godva. Van neki egy idősebb barátnő ja, a ki már 
javában tánczol, a Nelli, — elmondja annak is a 
dolgot.

— Oh te kis csacsi — mondja az neki meg
simogatva fejecskéjét — hát te azon megütközöl? 
Ha csak ennyit hazudnának a férfiak! De hát mit 
csináljunk, mi alá vagyunk vetve az ö szeszélyük 
n«k s mind egyforma ez a sok üresfej ü barázda 
billegető, ha nem legyezgeted a hiúságukat, soha
sem tánczolsz, nem ér semmi kitüntetés, mért hí 
szén mindent ők rendeznek. Nincs más mód, mint 
hogy mi is okosak legyünk, minden nőben van 
annyi szinésztalentum, hogy ezt a komédiát eltudja 
játszani. Látod én elhittem a Légfi Tihamérnak, 
hogy értem a föld gyomrába is befurná magát, be 
is mutatott iziben vagy négy katonatisztet, a kik 
olyan pompásan tánczolnak és olyan kedvesen tár
salognak, hogy élvezet volt velük mulatni. De meg 
azonfelül a Tihamér éjjeli zenét is adott, — tudod, 
a Klári épen nálunk aludt s egész éjjel azon ne
vettünk, hogy ez a szegény fin még költségbe is 
verte magát. Persze másnap azt mondtam neki, 
hogy a meghatottságtól könyek gyűltek a szemembe 
és hogy soha nemesebb férfiszivei nem ösmertem.

— De Nelli. hiszen ez nem szép ?
— Hát a mit ők tesznek, az szép ? Meglátod 

később, hogy képmutató az egész világ s minél 
ügyesebb képmutató valaki, annál nagyobb kariért 
csinál.

Margitka elgondolkozott s a legelső alkalom 
inai megpróbálta ő is — és sikerült.

\ annak Margitok, a kik elfordulnak ettől a 
modern komédiától, azok aztán nem is szerepelnek 
ott. a honnan ön vette ifjú barátom a fotográfiát. Ha 
nem csoportosulnak ott. ahol szellemi és phisikai 
munkával dicsőséget lehet szerezni a magyar nőknek.

Istennek hála, ezek már szép számmal vannak.
Bignio Mariska, 

tesz róla említést. — Igen helyesen tenné a da 
lárda, ha közölné velünk átjövetelének pontos ide
jét, hogy közönségünk is tájékozva lenne felőle, 
mely bizonyára a legnagyobb rokonszenvvel és 
kitüntetéssel fogja fogadni a hírneves dalárdát.

— A málexai fürdő május hó 8 án meg
nyílik. Újabban is számos intézkedés tétetett az 
igazgatóság részéről arra nézve, hogy az itt üdülő 
és szórakozó közönség minden tekintetben jól érezze 
magát: lomb dús sétakert, tiszta, pormentes levegő, 
gyönyörű szép vendégszobák, társalgási terem, 
posta és telefon állomás, gyógyszertár, elismert jó 
konyha, mind e fürdő előnyére válnak. De ha 
tekintetbe vesszük még, hogy e fürdő vize kitűnő
nek bizonyult emésztési zavarok, köszvény, hugykő 
és húgyhólyag, hurutos bántalinak ellen, úgy biz 
tosra vehetjük, hogy ez idényben a látogató pub 
likum a tavalyit sokban felülmúlja. — 8.

— A tanítók gyűlése. Tegnap, f. hó 4-én 
ment végbe városunkban a felsőzempléni tanítói 
kör megalakítása, mely alkalomra a vidéki tani 
tók igen nagy számmal jöttek el a megye külön
böző helyéről. Eljött a gyűlésre Lajos kir.
tanfelügyelő is, a ki mindvégig nagy érdeklődést 
tanúsított a gyűlés iránt. Délelőtt 10 órára együtt, 
volt a sok tanitó az állami iskolában, a hol meg 
kezdődött a tárgysorozat letárgyalása. Első sorban 
az iskola egyes osztályait látogatták meg, azután 
pedig Uos József tanítónk olvasta fel „Mit tehet 
a tanitó a szoczializmus meggátlására ?“ ezimii ér 
tekezését. Általános ügyek minél hallgatták az ér
dekes felolvasást és méltán megérdemelte Uas kar 
társainak élénk helyeslését. — A számvizsgáló bi 
zottság jelentése változatlanul tudomásul vétetett 
és felolvastattak a választmány által kitűzött mun
katételek. Megválasztatott a tanítói kör elnökévé 
Mathiász József, jegyzőjévé László E. Elóris. — 
Gyűlés után a „Csillag- szállodában közebéd volt, 
hol a tanítókon kívül szép számban jelen, meg 
városunk értelmisége is és mindvégig a legélénkebb 
hangulat uralkodott. Természetesen felköszöntőkben 
nem volt hiány. Megemlítjük, hogy Weiőberger 
Zsigmond szállodás is megérdemli a dicséretet, 
mert valóban kitűnő ételekkel és italokkal szolgált.

— Ismét nagy tűz Ubrezsen, Még jó
formán el sem takarították a múltkori nagy tűz 
maradványait és már is újabb tűzesetről ír tudó 
sitónk. Május hó Lén éjjeli 2 órakor ismeretit n 
okból tűz támadt a faluban és rövid idő alatt 6 
lakóházat és számos melléképületet hamvasztott el. 
A kár körülbelül 7< M n • frt. biztosítva csak egy 
része volt 12(M) frt erejéig. A szeles időben a 
romboló tüzet a lakosság önfeláldozó és különösen 
Mérgez József segéd jegyző bátor és buzgó műkö
dése következtében sikerült reggeli 4 órakor loka
lizálni.

— Isteni tisztelet, A helybeli ev. ref. fe
lekezetűéi, a mohkor közbejött akadályok miatt 
elmaradt isteni tisztelet az iskela helyiségében folyó 
május hó 8-án délelőtt 10 órakor fog megtartatni.

— Majális. Az iskolás gyermekek által 
várva várt majális ideje közeledik már. Az előbbi 
évi majálisokhoz hasonlóan, az idén is meg lesz 
tartva ez a szép nyári mulatság a vörösháznál, de 
hogy a folyó hó melyik napján, azt még tudni nem 
lehet, mert a tantestület csak a jövő héten tartandó 
ülésén fog e kérdéssel foglalkozni.

— Országos vásár, A hétfőn végbement 
országos vásár igen látogatott volt. Különösen az 
állatvásáron volt észlelhető a nagy élénkség, da
czára hogy rendkívül magas árakat kértek és ad
tak a jószágokért. A felhajtott állatok száma 2500 
—3000 között váltakozott. A kézi vásár is nagyon 
látogatott volt, de az iparosok, kereskedők és egy
általán az elárusítók nincsenek megelégedve az 
eredménynyel.

— Előmunkálati engedély, A kereake 
delmi miniszter további egy évre meghosszabbította 
Bydeskuty Sándor részére a Csaptól Bánóczig ve 
zetendő helyi érdekű vasútra vonatkozó előmunká
lati engedélyt.

— A kegyelet lerovása, A s. a. újhelyi 
főgymnasium e hó 2 án lerótta a kegyelet adóját 
a Széphalmon levő Kazinczy Eerencz sírjánál. Reg
geli fél 8 ómkor a tanulók a tanári karral együtt 
kivonultak Széphalomra, a hol Baver tanár és 
Kitzesséry Tibor VIII. oszt, tanuló tartottak alkalmi 
szép beszédeket. A közönség is igen szép számban 



1898. május 5. Felső-Zemplén. 3

volt jelen. Néhány hazafias dal elém kiese után 
visszavonultak a városba.

— Sánczba fűlt ember. Folyó hó l én 
reggel Csizmáé Imre Csiszár Szelepkai lakos a 
Butka felöl Szelepkára vezető ut mellett levő 
sánezba oly szerencsétlenül esett, hogy nyomban 
meghalt.

— Az iparosok köréből. Városunkban 
köztudomású, hogy az ipartestiilet kebelében hol 
erősebben, hol gyengébben folyton ellenség* skednek 
és ha látszólag békében is vannak, ez csak azért 
történik, hogy adandó alkalommal annál hév. seb 
ben szálljanak síkra egymás ellen. Ezen ellensé
geskedések megszüntetésére a nagy tűr* Imii ipar 
biztos: Mát hiász József, minden lehetőt elkövetett 
már, de nemes törekvése mindannyiszor hajótörést 
szenvedett úgy annyira, hogy iparbiztosi állásáról 
le szándékozik mondani. Most legújabban is 
érdekes dolgok történtek a testületnél. Emlit.ttűk 
már lapunkban, hogy az iparosságnak egy kis ré 
sze sehogy sincs megelégedve azzal, hogy a kerít 
leti betegségéi vző pénztár szék helye 1 lomon nán 
van és folyton dolgoztak azon, hogy a pénztár 
onnan városunkba jöjjön, de miilián ez keresztül 
vihetetlen volt, úgy segítettek a dolgon, hogy a 
törvény keretén belül megalakították az i partest ii 
leti betegsegélyzö pénztárt Az alakúié) közgyűlés 
f. hé) 1 én volt és a szolgabirói hivatal, mint ipar 
hatóság,az iparbiztost értesítette agyülés inogta rtásá 
ról és meg is küldte neki a betegscgélyzőt forszírozó 
egyének által összeállított azon tisztát, melyen a tiszt 
viselői állásokra jelöltek nevei voltak, de az iparbiztos 
kijelentette, hogy ő törvénytelenül eljárni nem akar 
és senkit sem fog kinevezni a betegsegélyzohöz, 
mert ezen állásuk az iparbiztos által összehívandó 
közgyűlésen választás utján töltetnek be, és miután 
az iparhatóság ezt figyelmen kivid hagyni szándé
kozik, gondoskodjon arról, hogy a közgyűlésen 
valaki elnököljön, mert ő azon részt nem vesz. Így 
történt aztán, hogy az iparhatóság kiküldte 
Bodnár János járási közgyámot a közgyűlés veze 
tésére és a ki elkövette azt a nagy hibát. hogy a 
törvény határozott és világos intézkedése daczára, 
a kezébe adott ivén feljegyzett iparosokat egysze
rűen kinevezte a betegsegélyzö tisztviselőivé. Hiába 
volt minden ellenvetés, az figyelembe nem vétetett 
és az elégedetlenek azzal fegyvereztettek le a köz 
gyűlés vezetője által, hogy ezt a főszolgabíró igv 
akarja. Hogy tulajdonképen miért történt ez az 
erőszakoskodás, egyelőre megírni nem akarjuk, 
mert úgy véljük, hogy foglalkoznunk kell még e 
dologgal, csak azt említjük meg, hogy a törvény 
roppant rosszul lett az adott esetben értelmezve, 
és végrehajtva, mert az 1891. évi XIV. t.-cz. 1<L 
fejezetének 63—69. szakaszai nagyon is érthetően 
mondják, hogy az ilyen ipartestületi betegsegélyzö 
pénztár .alakuló közgyűlését a jóváhagyási záradé 
kai ellátott alapszabályok leérkozte után az ipar 
hatósági biztos — tehát nem a szolgabiróság — 
hívja össze és ejti meg a választást, nem pedig a 
kinevezést; igaz, hogy azt is mondja a törvény, 
hogy ha a választás egészb. n vagy részben meg 
tagadtatnék, ugyancsak az iparhatósági biztos aján 
latára az iparhatóság eszközli ideiglenesen a ki 
nevezést, azt is úgy, hogy az elnöki állásra feltétlenül 
az ipartestiilet elnöke, illetve helyettese m vezeiidő 
ki. — Szóval az értelmesebb iparosok nagyon el 
vannak keseredve a törvénytelenségek elkövetése 
miatt és a mint mondják, megmutatják, hogy ők 
nem dróton rángatott bábuk és a törvényes időn 
belül jogorvoslattal élnek illetékes helyt n az egész 
közgyűlés megsemmisítése iránt. — Ebben az ügy
ben különben fölkerestük járásunk közszeretetben 
állé) igazságos főszolgabiráját, a ki kijelentette, ex 
egyben felhatalmazott annak közzétételére, hogy o 
nagyon meg volt lepődve avval a névsorral, a me
lyet neki a gyűlés után bemutattak és az illetők 
legnagyobb részét nem tartja alkalmasaknak arra, 
hogy a betegsegélyzö vezetői legyenek és igen helyesli 
az iparosság színe-javának azon tervet, hogy p'ticzi 
ondlni akarnak.

— VJ fó'lapán. rgiK'savártnegv/lM ii a I "<« 
Gyula elhunyta folytán üresedésbe jött főispánt 
székre Szentellő orsággyülési képviselő fog * 
hir szerint — legközelebb kineveztetni.

— Legelsőid) kitüntetés. Mauthner Ödön 
világszerte ismert budapesti mag nagykereskedőnek, 
kinek az orosz czár által történt magas kitünteté
séről csak a napokban emlékeztünk meg, o felsége 

a király a csősz. és kir. udvari szál ütői ezimet 
adományozta.

—' Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Baj
áik György homonnai kir. járásbirósági aljegyzőt 
a sátoralja újhelyi törvényszékhez helyezi* át.

— Eljegyzés. Olchváry Rezső legényeim 
hályi m. kir. államv. hivatalnok f. hó 21-én jegyet 
váltott Sztankőczy Maliiddal l’ngvárt.

— Reform a borbély-üzlett kben, A 
fővárosi iparhatóságok üdvös reformmal foglalkoz
nak. Rendet akarnak tér- inteni a borbélymühe- 
lyekben, a melyek állítólag, főt* rjesztői a kopasz 
ság, hajhullás és a különféle bőrbajoknak és szakái 
betegségeknek. Külföldön, a mennyire már lehet, 
mindenféle rendszerrel igyekeznek javítani ezen 
s igen h*‘lv< s. hogy végre nálunk is megindult a 
mozgalom a borbélyt* rínék tisztasága érdekében. 
A követk ező re n < 1 sz a b á 1 y o k a t a k a r j á k e 1 é I be I é p- 
tetni: 1. Egy és ugyanazzal a szivacsosai több 
embernek az arczát lemosni nem szabad. 2. A 
szerszámokat könnyen dezinficziálható anyagból 
kell készíteni 3. Borotvát, ollót stb. használat 
előtt szublimátba jól le kell mosni és száraz törül 
köző kendővel meg'ör -Ini. — 1. Az arezporí
pamacscsal az arezra mázolni nem szabad.

Váltójog ff bálteremben. Anya, ki a 
leányát bálba viszi kibocsájtó. Leány, a ki tán 
ezolni megy’ — elfogadó. A tánezos forgató. 
L*-ány, kinek hozománya nincs - üres forgatmány. 
A tánezos a ki az apa helyett a czechet fizeti — 
névbecsillési fizető. A tánezos. ki a souper csárdás 
2-ik részét átengedi engedményező. Csók a leány 
hátán — hátirat. A mama uszálya — toldat. A 
mama íigyelinozl tése, hogy elég a táncz — óvás. 
üres hely a mama melh-tt telephely. A tánezos-
nőt, mikor helyére vezetik telepítés. Hozomány,
a melyik nincs — lényeges kellék hiánya. Tán 
ezosnő — latra szóló v<iltó. Meghívó a bálba — 
sommás végzés Báli ruha számlának visszautasítása 

kifogás.
Mikor menjen férjhez fi leány ? 

Nálunk azt telelik erre, hogy; _.l mikor kérik !u 
De 18 év* s kora el< t ritkán adják oda. A spanyol 
leány gya’* ran már 1 I éves korában lép a házas 
ság szent kötelékébe. Francziaországban egykor 
már a 13 éves süld* lánykát eladónak tartották és 
csak I. Napóleon ál' ipnotta meg a ló ik évet, 
mint olyat, melyben eledé Szép Hellasz lakói is 
nagyon korán adják férjhez a leányaikat. A czi 
gánynő nagyon gyakran már 11 eves korában 
mübabák helyett eh-v n kk* 1, vagyis a saját gyér 
m keivel játszik ; a r ithének is már férjhez ad ha
tónak tartják 12 éves korában a leányt, az • sz.ki- 
mók 14. az indiánusok 1<» 11 í-v* s korukban.
Csak a paraguayi részbőrüek tartják otthon 20 
éves korukig. A kínai leányok nagyon korán mén 
nek férjhez és Kokinkinában már hét éves lány
káknak keresnek férjet. Indiában a wedák is így 
tesznek és Jamaikában sem ritkaság a tizenkét 
éves asszonj’. A törökök és négerek a lugzsengébb 
korukban adják férjhez leányaikat és Madrasban
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nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól életnagyságuig 
a legjutányosabb árszámitás mellett eszközlöm.

Js általam enxközlendő felvételek a lefjixléaenebb és a legna- 
fj!/obb pontosságú kivitelben részesülnek.

Azon reményben, hogv a nagyérdemű közönség engem b. pártogásába 
részesiteml, vagyok teljes tisztelettel

BŐSENBERG HERMÁN. <
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az olyan leányok, kik 16 éves korukba még nem 
kaptak férjet, a templom szolgálatába lépnek, miután 
eHben a korukban semmi reményük sincs már ah
hoz, hogy még férjhez mehetnek. /

— Az uzsora ellen, A vidékről és a fő
városból egymásra érkeznek a panaszok a belügyi 
és igazságügyi miniszterekhez a gomba módra 
szaporodó uzsorások és pénzügynökök botrányos 
üzelmei ellen. A bajnak elejét veendő, az igazság
ügyi miniszter rendeletet intézett az összes kir. 
ügyészségekhez, melyb. u az 1883. évi XXV. tör- 
vényezikkre való hivatkozással felhívja a vádható
ságok figyelmét a törvény 10. § ára, a mely az 
uzsora vétségét hivatalból üldözni rendeli. A mini
szter utasítja az ügyészségeket, hogy a tudmá- 
sukra jutott visszaélések ellen haladéktalanul és a 
r«-n<h4k*-zésükr<- álló minden eszközzel járjauak el. 
A miniszter e rendelet tartalmát közölte a kiráyli 
kúriával is.

— Bútorok beszerzésére legjobban ajánl 
hatjuk t. olvasóinknak La miau Ignácz asztalos és 
kárpitos bútorüzletét Budapesten, VI. Károly körút 
22. Kóser bazár*, hol mindennemű szobabereude- 
z*-s* k. tejjes menyasszonyi kelengyék stb. dús vá
lasztékban. a legegyszerűbbtől a legdíszesebb és 
legszolidabb kivitelig olcsóbban mint bárhol vásá
rolhatók. Vidéki megrendelésekre különös gond 
torditattik és a szállítmányok biztosítva adatnak 
f*-I. Bővebb értesítés különben ingyen és bérmentve.

Felelős szerkesztő: (iái l Umos. 
Kiadó-tulajdonon: Lmalesman B.

*x»s. v.-.Kr, Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajt.’, az 1M81 évi LX. t.-cz. 

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihá- 
Ivi kir. járásbíróság 319 számú végzése által Landau Lázár 
javára Kása (lábor ellen 91 frt 9« kr őke, ennek 1897 okt. 
hó 1. napjától számítandó sa/0 kamatai és eddig összesen 45 
Irt 57 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési vég- 
rehajtás alkalmával hiróilag lefoglalt és 385 írtra becsült 
lovak, tehenek, stöbl.ől álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Moly árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis alperes morvái lakásán leendő 
es/áv./.lésére 1898. évi május hő 7-ik napjának dél
utáni 2 öraja határidőül kítüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók, .-zennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezon árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 101. 
§-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Költ Nagy Mihilyon IxttH-ik á»i iprilia hó 25. napján.

Gál rilmott, 
kir. bírósági végrehajtó.

A legkitűnőbbnek elismert

„WAFFENRAD" 
„CHAMP10N" 

kerékpárok 
előnyös fizetési feltételek mellett kaphatók 

Marmorstein Jenő üzletében 
Nagy-Mihályon.
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xxxegmjrités 1
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudoiniísára hozni, hogv a főutczán levő ven
déglőm kerti helyiségében, egy

kuglizó-pályát
rendeztem be.

Midőn egyben azt is megjegyzem, hogv 
minden időben friss esapohisn kőbányai és 
nagymihályi sörrel, úgyszintén vinnai hami- 
sitatlan borokkal, meleg és hideg ételekkel 
legjutányosabban szolgálok, a n. é. közön
ség szives pártfogásába ajánlom magamat.

Kiváló tisztelettel

Rosenwasser Mór.

A magyar o? kir. szab.

1898. május 5.

Jándesmann gernát
mészáros

2Sra,g-3r.^íilxá,13r, főuvtcza,.

Van szerencsém a t. közönséget értesí
teni. hogy f. év május hó 4-től kezdve a 
marha és borjú hús árát 8 krral leszállítot
tam és ezentúl kilóját

40 krjával
fogom elárusítani.

A t. közönség szives pártfogását kéri 
tisztelettel

Lmidesmann Bernát.

1 1 v" -é V' ’ "í*1 V1 'f'1 ’t'1 1 -f'' V -J. 'ó 'C 1

osztálysorsjáték 
SORSJEGYEI

kaphatók

Gliick Mór
elárixsitóxiál 

Nagy-Mihály.
I- osztály árai: 

_________egész fél n< iry«Ml nyolcsad 
Korona 12.— t>.— 3.— 1
Húzás 1898. május hó 11. és 12-én.

-ALHAMBKA. 
Finom levélpapír és boríték, 

■i I doboz ára 85 kr. ■■■
Kapható

Landesman B. papirüzletében
Nagy M illái von.

.1 Barnui-féie vendéglőben f. é. 
május 1-től kezdve Dreher-féle 

zECöiB-A/bT’sr^.i

Korona-sör
esapoltatik. 4i

1.000,000 
Egy millió korona

e t ö.
A 2-ik magy. kir. szab.

A 2-ik magyar kir. szab, 
osztálysorsjáték 

50.000 nyereményének 
jegyzéke.

A játékterv 9 §. szerint a lég- 
nagyobb nyeremény

o r o n
A nyeremények következőleg 

vannak beosztva

1.000.000. 
Egymillió*

Nyeremények :

1 á
1 „
1 ,
2 „
1 „
1 „
1 .
2 „
1 „
5 „
1 „
7 ,
3 „

31 ,
67 „

3 n
432 ,
763 „

1238 .
IMI

47350 " 200. 
_____ 100. 80,

Korona:

600000 
400000 
200000 
100000 
00000 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
500 
300 

170. 130, 
40 korona.

50000 13.160,000 £
melyek 6 osztályban kisorsoltatnak.

a sorsolási programié szerint egy millió 
koronát, tehát hatalma* ö*szegü ké*z- 
pénzt nyer a legnagyobb nyeremény a 
játékterv '/.érint : ennélfogva ezen
osztálysorsjáték nagyon előnyös nyerési 
esélyeket nvujt : és pedig

100.000 50.000
eredeti sorsjegy pénznyereményt.

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az 
• "ze- őo.imhi nyeremény a mellette áll- 
jegyzékben fel vannak sorolva és a kor
mány ellenőrzése mellett hat egymásután 
k' vetkező rövid időközben kisor*<dtatik. 
midőn is a nyert összeg a szerencsés 
nyerőnek kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket a következő ere
deti áron adunk el :
Efféttz ' eredeti sorsjegy •> frt 'kr.
/W - w 3 . - .
Xeyyed - w 1 „ 5<) -
Xyolczad „ „ <) „ 75 „

Az összegnek postautalványon való 
vétele után azonnal megküldjük a rendes 
eredeti sorsjegyet az első huzásbani ér
vénynyel. Kívánatra utánvéttel is küld
jük a sorsjegyeket.

Mimién sorsjegy küldeményhez az ere
deti huzási programul >4 is megküldjük és 
minden húzás után vevőink azonnal meg
kapják az eredeti huzási lajstromot.

Gyakran ezreseket koczkáztatnak me
rész vállalatokba, a midőn a kilátásba 
helyezett nyeremény nagyon kérdéses. 
Ennélfogva koczkáztassunk egy sorsjegy 
vételével aránylag oly csekély összeget, 
a mely áltál hirtelen nagy tőkét nyer
hetünk.

Sorsjegykészletünk nagyon csekély és 
gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk, hogy 
a rendelménynyel im késsünk é* kérjük 
azokat, lehetőleg azonnal, azonban min
denesetre

f. év május ll-ig húzás napja
hozzánk beküldeni. f,

Fehér Lajos és Társa 
a m k szab osztalysorsjatok foelárusitoi 

BUDAPEST, 
Gisella-tér 5

n y e r h

I. könyvnyomdájában.


