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díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Fürdőink és az idegen forgalom.
Nekünk nincsenek világhírű műkincseink, 

a melyek az idegent arra késztetnék, hogy 
eljöjjön hozzánk gyönyörködni. Nincsen gyár 
iparunk, nincsen világkereskedelmünk, mely 
az idegenek hozzánk özönlését tennék szük
ségessé. Iskoláink sincsenek, ahol a külföldi 
többet tanulhat, mint odahaza.

A mi idegen forgalmunk emelésének 
csak egy biztos bázisa van, az, melvet a 
természet adott ennek az országnak: gyö
nyörű szép hegyeink, erdeink és tavaink. 
Magyarország természeti szépségeinek nin
csen párja ezen a világon. Hegveink nem oly 
fölségesen zordonak, mint Schwajczé, lige
teink nem oly kiesek, mint a Riviéra, de 
szépek, vonzóak, kellemesek, egészségesek 
és ami igen fontos manapság — olcsók. A 
kényelmes és gyors magyar államvasutak 
elrepítenek mindenhova, ahol szép vidék 
van, a lakosság tiszteségtudo és becsületes, az 
élet jó. Szóval megvan minden kvalifikációja 
ennek az országnak ahoz, hogy az idege
nek felkeressék azért, hogy gyönyörködje
nek a természet szépségeiben és pihenjenek.

S a külföldiek még sem jönnek. Ide
gen forgalmunk oly csekély, hogy szégyen 
bevallani. Mig Olasz—Német—Franciaor
szág, sőt Spanyolország lakosságának egy 
tekintélyes része él abból, amit az idegen 
forgalom jövedelmez, addig nálunk elenyé
szően csekély összeggé zsugorodik az idegen
forgalom haszna.

T A R C A. 

Barátságból.
A „Fel*ő-Zeniplén “ eredeti tárcája. —

Veérné : beszédes szemű, kellemes formájú 
asszony, olyan, akiről már ezerszer megírták, 
hogy ■ Halzac-koru«. Kiváló erénye, hogy nem 
öltözködik Ízléstelenül és hogy telivér fővárosi 
asszony létére, ötletesen le tudja mosolyogni a 
kis vidéki várost, ahova a férje — ügyvéd — 
néhány évvel ezelőtt telepedett le.

Bató : bírósági jegyző. Külseje, megjelenése 
nem több a főváros kőrútjának a tucat-alakjai
nál, ám a vidéki városkában mégsem marad 
hatás nélkül a ragiónja. Nem tombol benne a 
szellemesség, de azalatt a néhány év alatt, amig 
fővárosi bíróságban dolgozott, ragadt rá egy kis 
méz a zsurokról. Boldog, hogy eleven pesti 
asszonyra akadt és még boldogabb, hogy Veérné 
nem néz úgy keresztül rajta, mint a többi, 
udvarolni akaró ficsuron.

Malayné : az alügyésznek a felesége. Elég 
kedves és elég esetlen teremtés. Az élete nem 
épp csupa gyönyör, mert a férje azon a címen, 
hogy sok a hivatalos dolga, örökkön idegen 
feleségek körül lebzsel. Az asszonykát — saját
ságos — az a lemondó, gyerekesen fájdalmas 
tekintet teszi bájossá. Rövid néhány hónap alatt

Hogy még nagyobb legyen a keserü- 
i ség, itt vannak a mi gyönyörű szép gyógyító 
I és üdülő fürdőhelyeink. Nincs Európában 

az az ország, melynek annyi gyógyerejü 
ásványvize lenne, mint Magyarországnak. 
Buda, Pöstyén, Szliács, T.-Teplitz stb. 

; gyógyfürdők csodákat müveinek évente a 
betegek százaival. Szakértők konstatálták már 
számtalanszor, hogy a mire a karlsbadi, 
franzensbadi vagy marienbadi vizek képesek, 
arra a mi vizeink is alkalmasak és á Bala- 
tonfüred,Tátrafüred, Csórható, Borszék, Her
kules fürdő és a többi fürdőhely természeti 
szépség dolgában semmiben sem áll mögötte 
a külföld divatos fürdőhelyeinek. Nem mond
juk, hogy nincs forgalma a magyar fürdő
helyeknek, de az oly elenyészően csekély 
ahoz képest, amilyenre jussunk van, hogy’ 
az szinte nevetséges.

Okát e pangásnak nem kell messze 
keresni : a magyar közönségben. Ez a kö
zönség mint mindenben, a nyári fürdőzés 
dolgában is felette helyezi a külföldit a 
hazainál. A főváros és a vidék tehetősebb 
elemei egyaránt Schwajczba, Tirolba, a 
Riviérára és tengerparti fürdőkben nyaral
nak, fizetnek négyszer annyit, mint amit 
idehaza fizetnének, rázatják magukat napo
kon át a vonaton, csak azért, hogy elmond
hassák, hogy divatos külföldi fürdőben töl
tötték a nyarat. Ha tehát mi sem pártoljuk 
a magunkét, mért pártolja azt a külföldi ? 
Az angol, a franczia, a német száz és száz 
magyar nyaralóval találkozik a külföldi fürdő

összebarátkoztak Veérnével, amin a városka, 
ugv befelé, mosolyog, hogy: a mindig szikrázó 
nap mellől sohasem marad el a pislákoló kis 
csillagocska.

I.
Veérné: Tudja, hogy csalódtam magában? 
Bató : Természetesen, kellemesen ?
Veérné: Ezért az önhittségért megérde

melné, hogy nemmel feleljek.
Bató: Minthogy pedig a nagyságos asszony 

elvből ellensége a ... a ... az igazság clta- 
gadásának, tehát igennel felel.

Veérné: Vgy van! Maga valósággal tanul
mány volt előttem . . .

Bató: Es pedig?
Veérné: Es pedig figyeltem, miképp vál

tozik át a nagyvárosi ur parlagi gavalléré né
hány hónap alatt.

Bató: Bocsánat már egy éve . . .
Veérné: No, jó, hát egy éve . . .
Bató : Azt akarom mondani, hogy már egy 

éve vagyok engedelmes szolgája és ma tudtam 
eleddig elérni a legnagyobb • eredményt*,  hogy 
• kellemesen csalódott bennem, hogy nem ve
szek magamra fekete ruha mellé vadászkalapot 
és sárga cipőt, hogy nem hordok zöld alapú 
piros és kék pöttyös nyakkendőt, szóval, hogy 
nem lett belőlem •parlagi gavallér*.

Veérné: Es ez az elismerés önnek semmi? 
Bató : Abban a nagy hullámban, amit várok, 

helyeken s méltán hiheti, hogy a vagyonos 
magyarok azért nem nyaralnak odahaza, 
mert nincsen hol. S ha esetleg szemükbe 
akad valami magyar fürdőhelynek a reklámja, 
nem törődnek vele, mert ők külföldön azt 
látják, hogy a magyarok, akik bizonyára 
ismerik a magyar fürdők viszonyait, nem 
nyaralnak hazájukban, hanem a pénzüket 
idegenek között költik el.

A magyar balneologiai kongresszusokon 
számtalan határozati javaslatot fogadtak el, 
mely e nagy baj orvoslására lenne hivatva. 
Akciót is indítottak, nem egyet, de minden 
törekvés kudarcvt vall a magyar közönség 
külföldimádásán. A magyar fürdők propo- 
gandájával éppen úgy vagyunk, mint a ma
gyar iparpártolással, akinek pénze van rá, 
külföldi iparcikket vásárol.

Idegen forgalmunk és fürdőink pangása 
tehát egyaránt a magyar közönség nem- 
bánomságán és a tettekben nyilatkozó sovi
nizmus hiányán múlik. O. tudunk mi nagy 
magyarok, lángoló sovének lenni, midőn 
dikciózni kell, de mikor tettekre van szük
ség. árva és elhagyott Magyarországon a 
magyar ügy.

Ha a közönség megemberelné magát 
és néhány éven át konzekvensen magyar 
fürdőket látogatna, ezzel nemcsak a fürdők 
ügyén lendítene, hanem megteremtené az 
idegenforgalmat is azáltal, hogy hire menne 
a külföldön a magyar fürdők forgalmának 
és szépségének.

ez az elismerés egy parányi kis cseppecske.
Veérné: Ez szép, novellába való mondat 

volt.
Bató : Igazán nincs oka a gúnyolódásra ...
Veérné: Ön ezt az én második elismeré

semet sem értékeli érdeme szerint.
Bató: Most én mondhatnám, hogy ez a szó 

•értékelni*,  szép és novellisztikus . . . Am az 
eredmény még is az, hogy én pont ott vagyok 
most, ahol egy esztendővel ezelőtt voltam.

Veérné: Misztikus beszéd . . .
Bató : Nem az ! ön erőszakkal annak látja 

Tudja, hogy nincs más gondolatom, mint ön 
tudja, hogy az én életem csak ön körül folyik, 
tudja, hogy . . .

Veérné: Tudom, tudom, tudom, könyv nél
kül tudom; ha nem csalódom száznegyven
hetedszer hallom ezt . . .

Bató: Szívtelen . . .
Veérné: Sőt! . . . Végre is komolyan be

szélek magával. Nem azért, mert megérdemli, 
hanem azért, mert ma jó a kedvem.

Bató: Remélhetek?
Veérné: Nem!
Bató: És ez az ön jó kedve ?
Veérné: Ez! Értsük meg egymást. Azaz: 

én értem önt . . . Nem valami csodálatraméltó 
dolog, hogy maga a fővárosi élete után rette
gett előre ettől az idevaló tompaságtól. Értem 
ezt és meg is bocsájtom. Azt még könnyebben

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ
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A társadalom a kivándorlás ellen.
Mind nagyobb és nagyobb mérveket ölt 

az. az akció, melyet a kivátidorhiso < meg
gátolása. megakadályozása céliából szerte az 
országban folytatnak.

Javítani, orvosolni akarja minden hazafi, 
akár jótanácscsal, akár pedig tettekkel, sőt 
áldozatok árán is azokat a sanyarú viszo
nyokat, melyek a szegény munkás ember 
kezébe nyomják a vándorbotot és kényszerí
tik, hogy itt hagyja azt a földet, melyen 
bölcsőjük ringott, amely összenőtt szivével, 
amelyet véres verejtékével megmunkált.

Tapasztalhattuk, hogy a silány gazda
sági viszonyok a legutóbbi években nem
hogy javultak volna, de épp ellenkezőleg 
annyira rosszabbodtak, hogy kezdenek tart
hatatlanná válni: ennek következtében mind 
többen és többen hagyják ott a hazai rögöt 
azzal a legtöbbször hiú reménynyel, hogy 
szerencsésebb, boldogabb éghajlat alatt meg
találják gyötrelmei, fáradságos munkájuk 
gyümölcsét.

Mindeddig tétlenül nézte a társadalom 
a kivándorlásokat, most azonban fölócsudott 
hosszú lethargiájából és megkétszerezett erő
vel folytatja küzdelmét ama százfejii hydra 
ellen, mely nemzetünk erejét szipolyozza, 
népességünket apasztja.

Minduntalan fölzudul a jajveszékelés, a 
nyomor rémes kiálltása. amely népünk ezrei
nek szivéből fakad ; segélyt oltalmat kért, 
de vajmi ritkán kapott, mert a mostoha gaz
dasági viszonyok közt nem is igen kaphatott.

Minden megfeszített ereje hiábavalónak 
bizonyult, minden munkássága megtört azon, 
hogy kénytelen volt elkótyavetyélni gabo
náját, kénytelen volt közvetlen az aratás után 
potom árért odadobni a vevőnek egész évi 
fáradozása gyümölcsét : mert a nagybirtoko
sok is épp akkor adnak túl termésükön és 
a nagymérvű kínálat következtében a gabona
árak tetemesen csökkenek.

A gazdasági pangásnak jórészt ez volt 
az oka és azért itt kell keresnünk az orvos
lást arra a régi bajra, mely a magyar gaz
dákat sújtja. Főleg ez a körülmény okozta 
azokat a silány viszonyokat, melyek aztán 

fel lehet fogni, hogy jól esett önnek itt olyan 
valakit találnia, akivel pesti emberekről, szín
házakról, szóval mindenről beszélgethet, ami 
pesti. Nos: itt voltam én ! . . . De azt már nem 
értem, miért lovagolta be magát abba, hogy 
szerelmes beiéin Okvetlenül kellett az? . . . 
Azaz persze, hogy kellett! Mert önnél, önöknél 
ez olyanféle életszükséglet, mint a jó szivar. . 
Hát miért épp én? . . .

Ható: lligyje el . . .
Veérné: Elhiszek mindent és nem hiszek 

semmit . Nézze mondok valamit. Ha magának 
mindenképp szükséges valaki, akinek udvarol 
nézze . . . nézze ... itt van Malayné . . . 
Mennyivel több lehet ott a reménye Eu csak 
élek valahogy a férjemmel, ő sehogyan. Még 
jól esnék a kicsikének . . . Mit gondol?

Ható: Malayné?
Veérné: Az.
Bató: Soha ?

11.
Egy hónappal később
Veérné: Napok óta alig látlak 
Malayné: Édesem, a háztartás . . 
Veérné: l'gyan, mesebeszéd. Hát ezelőtt . 
Malayné (felsóhajt): O, ezelőtt 
Veérné: Tisztára érthetlen vágj 
Malayné: Magam sem értem ki magamat, 

magamban .
Veérné: De hát mi történt’ Vagy mi 

történik ?

az anyaföld elhagyására kenyszeritettek né
pünk ezer meg ezer dolgos fiát.

Most azonban olyan diadalról számol
hatunk be, melyhez hasonlót eddig seholsem 
tapasztalhattunk. Az országos magyar gaz
dasági egyesület tagjai legutóbbi gyűlésükön 
lelkesen járultak hozzá nemesszivil elnökök 
amaz indítványához, hogy március 1-e előtt 
ne adjanak el semmiféle gabonát. I'.s erre 
több mint nvolcszász nagybirtokos Írásban 
kötelezte magát. A gabona ára felnit épp 
akkor fog emelkedni, a mikor learattak s a 
kisgazda jó áron fog rajta túladhatni.

Föltétien elismeréssel kell adóznunk az 
Omge e fontos határozatának, mert annak 
nyomán egy szebb jövő hajnalderengését vár
hatjuk. Feljogosít e határozat arra a re
ményre, hogy a magyar gazda elégedett, lé
vén munkájának, szorgalmának illő jutalma 
és nem lesz kénytelen itt hagyni édes hazá
ját, hogy másutt próbáljon szerencsét. Nem 
kell, hogy más nemzet kötelékébe lépve, 
ott lenézve, és a legsilányabb munkát vé
gezve annak jóllétet és hatalmát mozdítsa 
elő. Minden egyes kivándorlóval hazánk egy 
becses munkaerőtől tosztatik meg. már pedig 
nekünk szükségünk van minden szemernyi 
erőre. Ha saját fiaink megtagadnak, mert 
adhatunk nekik még annyi kenyeret sem, 
a mennyit verejtékes munkájukért megérde
melnek : akkor csakugyan pusztulnia kell a 
magvar fajnak, a magyar népnek.

Azért látjuk örömmel, hogy most eré
lyesen kezdik a harcot a kivándorlás rák
fenéje ellen. Megindult immár a mozgalom 
hatalmas mederben és nem fog megállni, mig 
eredményeket, még pedig igen jelentékeny 
eredményeket nem ér el. A kormány is elől
járt ebben a küzdelemben, de legjobban 
mégis az országos magyar gazdasági egye
sület határozatában csúcsosodik ki a moz
galom.

Minden hazafi igaz örömmel üdvözli ezt 
a határozatot, melynek sikerében bizunk, 
mert tudjuk, hogy a kisgazda sorsát eny
híteni, megélhetését idebenn az országban 
elősegíti. Bizunk sikerében, mert tudjuk, 
hogy a törvény kényszereszközeit a szükség 
lerontja és kijátszására kényszeríti a nyo-

Malayné: Érzem, hogy nem tudok soká 
cUentállni .

Veérné: Minek?
Malayné: Azt kérdezd inkább : kinek.
Veérné: Megijesztesz .
Malayné: Tehetetlen vagyok magammal. 
Veérné (hirtelen): Bató? . . .
Malayné Az . . A férjem napról-napra 

rosszabbul bánik velem .
Veérné: Es ezért . .
Malayné 6 pedig oly részvevő szívű.
Veérné : Szerencsétlen ! Visszarántok a 

bajból.
Malayné. Kevés már az erőm . . .
Veérné: De, az istenért, eddig csak nem 

tettél valami . . .
Malayné: Eddig még nem, de . . .
Veérné: Megmutatom, hogy az én barát

ságom igaz. Én mentiek ki .
Hl.

Vccrné: No, maga jó kis madár. Hát ily 
pontosan kellett a tanácsomat megfogadnia ?

Bató: Esak nem veszi komolyan . . .
Veérné: Ne álszenteskedjék . . . Nem re* - 

telli, egy olyan kis tehetetlen asszony ! . . Hát 
ennek a meghódításához is kell erő ? . . .

Bató: Hisz tudja, hogy csak ön . . . Felel
jen ...

Veérné: Ne kérdezzen hanem — hanem 
— várjon . . .

t'Ay Nándor. 

morgókat, kik segítséget csak a kivándor
lásban találhattak, — mig a társadalom hu
mánus intézkedései a mostoha viszonyok ja
vulását idézik elő és feleslegessé teszik a 
törvényes szigor erőszakos alkalmaztatását.

Ezen az utón kell tovább haladni, ha
sonló, gyakorlatilag üdvös intézkedéseket 
kell tenni, hogy véget vessünk a vérünket 
vevő kivándorlásoknak.

VEGYES HÍREK.
Hivatal vizsgálat. Fornszek Béla a s. a 

újhelyi kir. Törvényszék elnöke e hó 2-án váró 
sunkba érkezett és négy napig időzött itten. Ez 
idő alatt megvizsgálta a kir. járásbíróság ügyke 
zelését a legapróbb részletekre kiterjedőleg. Mint 
értesülünk az elnök megelégedésének adott kife 
jezést a tapasztaltak felett. Dacára annak ugyanis, 
hogy Sallay Béla albiró közel egy éve, hogy sza
badságon van inárés az ügyforgalom folyton emel
kedik, a bíróságnál fenak adás nincs, sőt a határ 
napok oly rövidek, mint kevés helyen.

— A bíróság köréből, Görntrt Albert a 
nagymihályi kir. járásbírósághoz beosztott joggya 
kornokot a kassai kir. tábla elnöke a kis szebeni 
kir. járásbírósághoz helyezte át.

— A tűzoltó egylet gyakorlata vasárnaptól 
kezdve minden héten vasárnap hat órakor lesz a 
városháza udvarán megtartva.

A kétfejű sas. Ügy értesülünk, hogy a 
gör. kath. templomon levő kétfejű sas eltávolítása 
ügyében, legközelebb küldöttség megy Hrczák 
Gyula megyei püspök és Sztáray Sándor gróf kegy- 
urhoz. Kétségtelen, hogy az utálatos madár el fog 
távolittatni.

— Dynaniit robbanás. Ismét egy baleset 
történt a nagymihályi kőbányában. Egy olasz mun 
kás szemét ütötte ki a robbanás alkalmával egy 
szikla kő. A súlyosan sérült munkást a kórházba 
szállították.

— Hirtelen halál, Schneider András hely 
heh asztalos felesége ma délelőtt a kertben dolgo 
zott, miközben hirtelen rosszul lett és lakásába 
ment. Alig pár perc után meghalt, úgy látszik 
szivszélütést kapott.

— FAjegyzés, llerczik Béla helybeli lakos 
f. hó 1 én eljegyezte Sátoralja-l’jhelyben Malártsik 
Mariska kisasszonyt.

Vértesi Zsigmond, Lövy Adolf s. a. ajhelyi 
könyv kereskedésének üzletvezetője eljegyezte Gross 
mann Rezsin kisasszonyt S. A. Ujbelyben.

— Meghívó. A Zemplén vármegyei tanító
egyesület felső köre 1903. évi május hó 14 én d.
e. 9 órakor Nátafalván, a rém. kath. iskolában 
tartja gyűlését, melyre a kör tagjait és a tanügy 
barátait szerencsénk van meghívni. Mathidsz József
f. köri elnök. László E. Flóris, f. köri jegyző.

— Országos vásár. Hétfőn és kedden 
országos vásár volt nálunk, amely eléggé látogatott 
volt. Különösen nagy volt az állatvásár, mind a 
mellett az árak oly magasak voltak mint már 
régen nem.

— Törvényhatósági közgyűlés. Zemplén 
vármegye törvény hatósági bizottsága május hó 18-án 
tartja meg rendes közgyűlését. Ezt megelőzi f. hó 
Idán a? állandó választmány ülése.

— Jegyző választás, Alsó«Hrabóczon e 
hó 4 én Steiner József eddigi helyettes jegyzőt 
egyhangúlag körjegyzővé választották meg.

— Alakuló közgyűlés. A tőke terebes— 
varannói helyi érdekű vasút részvénytársaság teg
nap tartotta meg Budapesten alakuló közgyűlését, 
a melyen vármegyénkből is sokan vettek részt.

— A málczai fürdő ünnepélyes megnyi
tása május hó 17-én, vasárnap fog végbe menni. 
Ez alkalomból a vidéki intelligencia táncmulatságot 
is r« ndez, mely igen sikerültnek Ígérkezik, arneny 
nviben az egész környékből sokan készülnek a 
megnyitásra. A zenét Miklós Jancsi fogja szolgál 
tatni, jó ételekről és italokról gondoskodva lesz. 
Mint értesülünk este a fürdőben tűzijáték fog ren 
deztetni. A vasúton érkoző vendégek részére vasár 
nap d. u. a bánóczi állomásnál kocsik állanak ren 
dél kezesre.



i i állami iskola. X szinnai róm. kath 
népiskola, moly a tankötelesek nagy számánál fogva 
immár nem felelt meg a törvény kívánalmainak, 
legközelebb államosítva lesz. — A kir. tanfelügyelő 
ugyanis április hó 26 án a helyszínén megjelent 
és felvilágosító szavai után a község egyhangúlag 
az államosítás mellett nyilatkozott, a mihez Lthoczky 
Endre plébános t. kanonok is hozzájárult.

— A sxtrajnyán—izbugyai ut ügyében 
Kulin Ödön kir. táblai ny. biró, izbugyai birtokos 
kezdeményezésére az érdekolt községek kérvény 
nyel fordultak a kereskedelemügyi ministerhez, a 
melyben az ut tűrhetetlen állapotát leírva, arra 
kérték a ministárt, hogy hasson oda miszerint e 
bajon segítsen. Ennek folytán Láng Lajos Ung és 
Zemplén vármegye közönségét felhívta, hogy a 
kérdéses utat haladéktalanul jó karba hozzák. Kulin 
Ödöné lesz tehát az érdem ha a kérdés meg lesz 
oldva, a miben most már kezdünk hinni.

— Öngyilkossági kísérlet. E. hó 2-án 
Mező Laborczon Lróa'n Elemér nevű pénzügyőri 
fővigyázó öngyilkossági szándékból szolgálati fogy 
vérével meglőtte magát. Minthogy azonban a hosszú 
fegyvert maga ellen irányítva jól megtartani nem 
bírta, a lövés alatti lökés következtében a fegyver 
a lába felé rántódott s így csak a lába fejét sebesi 
tette meg súlyosan.

— Baleset. Varannón e hó 2 án Rapc»o 
János csizmadia inas egv másik pajtásával egy el 
nem lőtt revolver tölténynyel játszott, illetve azt 
széllapitani akarták. A töltény többszöri ütés után 
elsült és Ilapcso balkezét teljesen szétroncsolta, 
csak a gyors orvosi segélynek köszönhető, hogy a 
csizmadia inas a vérmérgezéstől meg lett mentve.

— Vigyázatlanság áldozata A kelesei 
szeszfőzdében egy galíciai munkás ember való
színűleg ittas állapotban a forró keverékbe esett 
és ennek folytán szenvedett égési sebeibe belehalt. 
A sztropkói kir. járásbíróság ez ügyben megindi 
tóttá a vizsgálatot, nem terhel e valakit gondatlanság

— Tűz. Márk községben e hó 3 áu vasár 
nap délután 3 órakor Samuduvtzki Pál fold mi vés 
szalmafedelü háza kigyulladt. A tűz oly rohamo
san terjedt, hogy egy fel óra alatt K ház égett le. 
Az oltásnál az egész falu népe és Málcáról is igen 
sokan közreműködtek. Özvegy Stépán Oáborné és 
Wiczmándy Mérné több igás szekeret küldtek ki 
a helyszínre, hogy a vizhordásnál segédkezzenek 
és eunek köszönhető, hogy az oly óriási mérvet 
vett tűz el lett fojtva. A tűznél a rendet a málcai 
csendőrség tartotta fenn. Meg kell még említenünk, 
hogy az oltási munkálatokat Stépán Aladár vezette, 
a ki maga is emberfeletti munkát fejtett ki. A kár 
meghaladja a 15.000 koronát, a mely azonban 
biztosítás folytán nagy részben meg fog térülni.

— JÓ tanács. Mindazoknak, kik pázsitot 
akarnak létesíteni, ajánljuk hogy szerezzék be 
Mauthner Ödön csász. és kir. udvari magkere^ke 
dóséból Budapesten a „Sétatéri- vagy a „Margit 
szigeti* 4 fümagkeveréket. — Ezeket már 29 eve 
szállítja Mauthner Budapest és a Margitsziget oly 
bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

— Vörösmarty- Album. Kulturmissziót 
•teljesít a „Pesti Napló- mikor minden esztendőben, 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
óv után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszmüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
„Pesti Napló-, ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösinartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejü 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá 
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja díszes albumba és adja kará 
csonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott műmelléklet, továbbá 40—50 szövegkép 
fogja disziteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándékul megkapja a „Pesti Napló" minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven át fél- vagy negyedévek int 
vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
.Pesti Napló- ra.

CSARNOK.
A nő hatalma.

Bevett szokás szerint a nőnemet gyönge nem
nek nevezzük és vannak sokan, a kik a nőiesség
ben gyöugeséget látnak Ezek nagyon tévúton van 
nak. A nőiesség nem gyengeség: szép összhangzata 
az a no természetes erőinek, me'yeknek főalkat 
reszel képezi a szolid*  ség. Es honnan ered, hogyan 
keletkezik ez a hatalom. Eredménye az nem a 
benső szegénységnek, hanem oly érzéknek, oly 
gondolkodásnak a moly tiszta szemlélések és mély 
érdekektől át van hatva. Ez a női hatalom a mely 
a kedélyeket, az erősebbet, a békétlenséget s a 
természet fölhevülósót uralja, keletkezik az ön 
uralom, a türelem erejéből.

l’gy van az ama bizonyos alázattal, melyet 
sok nőnél tapasztalunk. Ezzel sem adja föl az illető 
nő a jobb önlud tál s ennek követelményeit ; hanem 
ellenkezőleg ered az az erény’ méltóságáról való 
magas fogalmából.

Ez teszi őt erőssé a gyanú és igazságtalan 
ság ellen is ; inért ebben elenyészik azon méreg, 
a mely’ rejlik az emberi önszeretetbon. hogy égető 
sebbé tüzeljen föl minden sérelmet. Ebben elnémul 
nak saját igényei, valamint másoknak elítélései is.

De ez a női alázat (a melyet én Isten iránti 
alázatosságunk tartok-) egészen távol áll az önkicsiny- 
léstől, vagyis az önlealázástól.

Nőiességének, a hivatásának egész körében 
reá bizott, belé helyezett hatalomnak érvényesülése 
nemcsak dísze a nőnek, hanem egyúttal elenged 
hellén kötelessége is.

Ismerem némileg én is a női természetet, a 
női kedély világot, a nő lényét. Habozás nélkül állí
tom. hogy a legnagyobb befolyás, a mely csak 
létezik a földön, úgy a jó mint a roszban, a nő 
kezében vau.

Bizonyítja ezt a történelem is, noha a történet 
iró nem mindig mondja meg azt; nem mondja 
pedig vagy azért, mert vagy félre ismeri ez a tit
kos hatalmas rugót, vagy pedig azért, hogy az 
egyik, a másik nemnek önszer*  tétét akarja kímélni. 
Nézzünk csak kissé körül: mindenütt a világon ott 
találjuk a nőt sűrű fátyol mögött láthatatlanul. 
Gyönge női nem! Mit nem képes kivinni ő észre 
vétlen ugyan, de biztos befolyással a férfiúnál s a 
férfiú által minden közügynél, a polgári társadalom 
jóléténél, felvirágzásánál ; szóval mire nem képes az 
ő befolyása a társadalmi, sokszor az állami életben !

Oh. nem ok nélkül mondja Herder: Wer 
erklart die wundervolle magische Gowalt im Weibe ?

A női lénynek hatalmát keresni szoktuk lég 
inkább annak arcában, illetőleg arca szépségében.

Igaz ugyan, hogy az ott kezdődik ; de azután 
úgy ez a hatalom, mint a férfi és nőnem tirmé- 
széfének külömbsége a jellemvonások és különféle 
befolyások egész során át nyilvánul; ilyenek : a 
test szelíd és szép mozdulása, a hang zöngéje, 
szelid és kedves mérséklet minden nyilatkozatban, 
az oda adó szívesség, az ellenállás ügyes és vonzó 
elrejtése, a mi annyira lelkesít minket s a mit 
tévesen az arc folyton ható ingerének szoktunk 
tulajdonitni. Ismétlem, hogy tévesen ; mert higyjék 
meg, hogy n m ez- n külső tűn menyek bírnak 
azon befolyással és hatalommal, hanem ama bízó 
nyos varázserő, ama delejes adomány, melylyel az 
igazi nő lénye rendelkezik ; s a melylyel ő a férfiak 
szivében még a legrejtettebb lágy helyet felisme
rik és feltalálják.

Ez az, a mi a nőt legyőzheti enné teszi, sőt 
ha értelmes, akkor neki ellentmondani sein vagyunk 
képesek ; ez az ami őt szeretetteljessé teszi annyira, 
hogy egész odaadással vagyunk irányában ; ez az 
ami érzelemdúsá teszi a nőt, úgy hogy n» in bánt 
hatjuk őt s ez kölcsönzi neki ama titokzatos elő 
érzetet, sejtejmet, hogy megijedünk tőle.

A női alak azon gyöngéd kópzékenységén, 
mely által hű és világos tükrévé lesz bensőjének, 
nyugszik tulajdonképpeni élvezet, melyet a férfiú
nak nyújt a nőnemmel való társalkodón.

Sehol se szól hozzá oly közvetlenül az érzés 
s igy semmisem képes annyira fölébreszteni benne 
oly mély érzelmeket s oly harmonikus hangulati) 
kát. Az tehát a nőnek magasztos hivatása, hogy 
a férfiút, a ki tevékenység folytán saját kerék | 

vágásából, mintegy saját énjéből, könnyek kizök 
kenik, isinél öumagához visszavezesse; • hogy a 
mit szétválaszt az értelme, azt az érzelem által 
ismét összekösse.

Azonban nemcsak a női de a férfi alak is 
rendelkezik bizonyos beszéd móddal, bizonyos 
nyelvvel, a mely a szivet megragadja s a lélek 
hangulatait a legfinomabb vonásokkal ecseteli. Hogy 
azonban ezen gyöngédségre hangoltassék és hogy 
külső alakját tegye : kell, hogy saját neméről mintegy 
lemondjon és hogy férfiassága mintegy beleolvad 
jón az emberiségbe ; holott a nő, magasabb nőies
ségét éppen érvényesítheti az emberiségben.

Valljuk csak be őszintén t. barátaim, hogy 
az igazi nőnek puszta jelenlétében is valami meg 
nyugtató van reánk nézve és hogy olt is a hol 
nincsen meg a szerelem, ritka befolyást gyakorol 
egész lényünkre.

S én ismerek nagyszellemű férfiakat, a kik 
nem éppen kedvezőleg Ítélnek a nővilágról, de ezt 
a befolyást mégsem tagadják noha azt, hogy ön 
magukkal s a világgal is azonnal megelégedetteb 
bek, mihelyesl egy igazi nő van közelségünkben.

Ezt okozza a nőiesség; ebben rejlik a nő 
hatalma !

Durch Anmuth alléin herracht das VVeib.
Cselkó József.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs : Dr. Kellner Mihály. 

Kiadóhiratali mii vezető; Lándai József.

JCoschander Hermán
gőzerőre berendezett mechanikai műhely

Jíagg-JVtihálg, föutcza, i.Rosenwasser-féle házban?

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, miszerint Nagy-Mihálvbau 

== gőzerőre berendezett == 

mechanicai műhelyt 
nyitottam. — Műhelyemben mindenféle vegyi, 
érez- és rézöntő, vas- és aczél-esztergályozó 
munkát eszközlök ; készítek különféle vas, acél, 
érez és rézcsavarokat. — Előállítok különféle 
felszerelési czikkeket gőzkazánok, cséplőgépek, 
szeszfőzdék, malmok, sörgyárak, petroleurafino- 
mitók, gözfürészek stb. részére.— Készítek szi
vattyúkat és mindenféle csapokat bármily célra 
és nagyságban, továbbá egyenes és görbe ten
gelyeket cséplőgépekhez stb. Gőz, viz és lég- 
ventilatorokat stb. stb.

B. pártfogásért esdve, vagyok tisztelettel 
Jíoschandar Jítrtnan.

HERCZIK BÉLA, borbély és fodrász 

üzletét újonnan rendezte be. Az üzlet meg
felel minden követelménynek és hygieniai 
szempontból a fővárosi fodrász üzletek 
mintájára lett berendezve.

Használt

kerékpárok 
vétetnek és eladatnak HAUPT H. rész

letfizetési üzlete által Nagy-Mihályon.

_ * *_ * * * 
Eladó ház.

A Török-utczában levő házam, mely 
három teljes lakásból áll, szabad kézből 
azonnal eladó.

FÜRST JÁNOS, 
háztulajdonos.



Legjutányosabb cséplési szén

a királdi darabos és koczka szén,
a sajószentpéteri darabos és cséplési szén.

------------- Fontos és g-jrers Iziszolg-álás ! --

Magyar Általános Köszénbánya Részvénytársulat
BUDAPEST. V. Erzsébettér 19.

Vezérképriselet: Ifercai Gyula Debrevzen.

HflUPTH részletfizetési
• üzlete

NAGY-MIHÁLYON.

Szállít:
csekély heti részletfizetés mellett képeket tükröket, fiig 
gönyöket. agygarniturákat, vásznakat, asztalnemüeket 
Stb stb. Ugyancsak ily teltételek mellett 

ruganyos sárgaréz ágybetéteket.
ugyszintén mindenféle VASBUTOROKAT is.

Minthogy minden tekintetben elsőrendű ezégeknél 
fedeztem szükségleteimet. azon reménynek adok kifejezést, 
hogy a n. é. közénségnek a mii int eszközlemlo bevásárlásai 
által támogatását és bizalmát ki fogom érdemelni.

Szives pártfogásért esdve. kiváló tisztelettel

HAUPT H.

____Szepességi damaszt-áruk nagy választékban.
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GLÓBUS”
Élet- és járadék biztosítási társaság
Alapitlaloll a Becsi Bankegyesület és a Bajor Jelzálog es 

Pénzváltó Bank által.

Befizetett részvénytöke 2.000.000 korona.
U- zéiképvixrlóxéff ; lifulapest, Kerepexl-At 44.

Haláleseti és vegyes biztosítások a legelőnyösebb fel
tételek és olcsó dijak mellett eszközöltetnek.

Uj! Suermekbiztositás TTj!
orvosi vizsgálat nélkül halálesetre is.

Föügynökség: Haupt H. urnái Nagy Mihályban, 
a hol tinzt ennél fen üzletszerzők kedvező feltételek mellett 

felvétetnek. 4—5

KEIL-LAKK
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló szántára.
1 nagy palack ára 1 frt 35 kr. — 1 kis palack árn.liK kr.

Vetéshez
Viasz-kenőcs

legjobb ««m b•g’ej.'yszeríilih beeronxtő szer 

kemény .-/.ániárx. 1 kóe«e«l ára &>kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására. 

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér ..Glasur -fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 doboz ára 45 kr.
I—fi Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR cégnél NAGY-MIHÁLY.

répa, hükköiiymag, zab, árpa, 
köles kapható

Freund Mór üzletében
N'agy-Mihályon, a gór. kath. templommal szemben.

Szabadalmazott 

olcsó kútfúrás. 
A legrövidebb idő alatt készítek olcsón kutakat, 
lu méter mélységűt 50 cm bőség mellett mé
terenként 2 koronáért. — 10 métertől 15-ig 
3 korona ; 15 métertől 2ll-ig I korona . 20 mé
tertől 25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős áruk. — Szükséges I napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy 8 méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

MATAJÓZSEF 

szabad, kútfúrónál Eger-Baktán (Hevesm.)

Eladó ház.
Az izr. templom szom

szédságában levő 302. sz. 
ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebbet a tulajdo
nosnőnél.

Berkovics Liebe.

Minden ember
iám, ri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nelkülözhetetlen tárgynak, mint egv finom párisi 
n á brosehe Sirnili briliánsokkal, 1 "pár fülbevaló 
Sírni i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és in; 
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás
g.víirii  imitált ékkövei, finom nyakkendő tü, tinóin 
zsebkés különfeie pengékkel, pompás négvrétü 

' zsi litentatartó, toalett tükör eluiban, 3 finom’zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 frt UO krajcár utánvétellel az első beszerzési 

forrásból: R. Kiéin Krakkau.
Nyom. Laudisman B. könyvnyomdájában.


