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díjak küldendők : 
LandeemAn B. könyvnyomdája^

Tudomány és erkölcsök.
Az ifjúság csupa jó szándékból sokszor 

téved oly lépésekre, melyek szomoritó kö
vetkezményeket vonnak maguk után. De ha 
a köztapasztalat után indulva, annak igaz
ságát, hogy szomorú, örömtelen, fagyos ke
délyt! ifjúság nem igen kecsegtethet serény, 
munkaszerető férfinemzedékkel, magunk is 
beismerni kényszerülünk : mindazáltal nem 
lehet figyelmen kivlll hagynunk az élet ál
tal minden lépten-nyomon megerősített azt 
az igazságot sem, hogy itt is megvannak 
bizonyos határok.

De hát mily határok között mozog a 
mi ifjúságunk? A tudománynyal, művészet
tel, erkölcscsel és vallással igyekszik-e azt 
az állást betölteni, mely rá mint hazafira 
és emberre vár?

Sokrates, Newton, Paschal, az értelmi 
erő és tudomány ezen titánjai, ismereteik 
bámulatos gazdagsága és mélysége mellett 
is folyvást tanultak s mégis annyira szeré
nyek voltak, hogy tudományukat a semmi
vel egyértékiinek mondották. S találjuk-e 
ennek nyomát a mi ifjúságiinkban?

Vannak még ifjaink között, kik a bölcs
nek azt a tanácsát követve; „Légy az mi
nek látszani kívánsz*  — szerényen, de se
rényen munkálkodnak; de mennyivel van
nak többen azok, kik még igen kegyesek, 
ha megvallják, hogy a szerénység régi 
aranypénz, melynek meg van a belső értéke, 
sőt az ahhoz értő előtt külön érdeke, is; de 
rögtön utána teszik: „közforgalomban pénz 
gyanánt el nem fogadtatik.“

Lélektani tény, hogy nemünk egyik 
főmozgató eleme a tudvágy. E vágy hatalma 
alatt állottak ős-szüleink, ennek hatalma 
alatt állunk mi is. E vágy sarkalja, fokozza 
tevékenységünket, s nyugtalan lelkünk, mig 
azt ki nem elégitjiik. És mi elégíti ki? A

TARCZA.

„Marcsa'-hidja.
— RAJZ. —

Csepre Adóm az öreg bakter, hosszasan 
tülköl, amint a sugár útra fordul — mely a 
falut hosszánan szeli ketté. Szép fehérre me
szelt házak, égnek meredő füstös kéményeik
kel — némelyiken gólyafészek — úgy néznek 
ki az éjjeli homályban, mint valami kisértetek.

A hold féltányérja a láthatár széle felé 
közeledik már és fénye hosszas, a végtelen 
messzeségben elenyésző árnyékot "et a inin- 
denség kimagasló pontjairól. Tizenkét óra, 
Csepre leemeli válláról a vasvillát, amint a 
falun keresztül folyó patak hidjához ér.

Fatális érzés vesz rajta erőt. Mereng. Pe
dig derék, bátor férfiú ő kigyelme. Sokat pró
bált, sok mindenen ment már keresztül. Meg
áll a a sarat, ha törik-szakad, de ha ehhez a 
hídhoz ér, a mándlija zsebibe röppen minden 
bátorsága, csupán a vasvilla — melyet ugyan
csak szorongat — tartja benne a lelket.

— Hej! csak az ne vóna az utamba' — 
sóhajt fel, amint lába nagy gyorsasággal bil
lenti meg a rozoga alkotmány első, korhadt 
deszka szálát.

Miért is fél hát attól a Ilidtől annyira? 
Elmondom a történetét.

való, az igaz. Küzdünk, fáradunk, emésztő
dünk az igazság keresésében; szembe szá
lunk a kétely, a tévedések ezernemü aka
dályával; átbuvároljuk a tudomány renge
tegbirodalmát; feledjük kényelmünket, nyu
galmunkat, s mikor megtaláltuk: lelkünk 
fel magasztosul; egy bűvös sugárfény vilá
gítja be egész bensőnket; — egy nevez- 
heteden édes érzelem hatja át nemesebb 
valónkat ; szóval, érezzük fensőbbségilnket, 
érezzük, hogyeraöer, „a teremtés koronája1* 
vagyunk.

És ifjúságunkban e tudvágy mily fok
ban érvényesül ? Lelkesül-e a tudományért 
és a tudományban az igazságért? Akar-e, 
bir-e kedvenc hajlamairól lemondani, az 
alsóbbrendű élvekre hivó csáboknak ellent- 
állani s ekkép az igazságot önfeláldozással 
szolgálni ? Igen. Ifjaink nagy része csak azért 
foglalkozik tudománynyal, mert abban hiszi 
feltalálni az élvezetre segítő eszközöket; 
még nagyobb része űzi a tudományt, mert 
abban a reményben él, hogy abban módot 
lel a jóhiszemű tudatlanságnak a kizsák
mányolására ; legnagyobb része pedig tudo
mányra adja magát, mert abban egyenesen 
a kenyérkeresés útját tekinti.

Es még ezeken kivül hányán vannak, 
kik busz éves korukban ifjuképii, de kiszá
radt lelkű aggokként már az igazság iránt 
teljesen elfásultan tengetik kietlen életüket'.

Azok közül is, kik az igazságért lelke
sülten léptek a tudományos pályán, hányán 
ejtetnek meg a tévely által, hányán tartatnak 
vissza haladási útjukban az önhittség a sze
rénységet kitagadó kevélység szele által!

Valóban tudományos képzettségű ifjaink 
közül is sokan csak névről ismerik a sze
génységet: s ez az oka, hogy a szédelgés
nek közöttünk oly bő aratása van ; ez oka, 
hogy a tudomány, melynek egyedüli hozzá 
méltó feladata az igazságnak szol gálni, mind

Húsz esztendővel ezelőtt, ép aratás ideje 
volt. Vasárnap. A falu népe a templomba igye
kezett, hogy hálaimát rebegjen az Urnák jósá
gos adományáért, a bő termést, mely már csak 
arra várt, hogy arany kalászait betárolja s be
hordja. A gazdák öröme határtalan volt. Hég 
nem hullámzott földeiken oly szép termés, 
mint most. Örült minden ember. Szivét áhita- 
tos ihlettel tárta ki Isten előtt, megköszönve 
a jót s kérve, hogy munkájának gyümölcsét 
bajveszedílem nélkül veendje által . . .

A legények, leányok, csoportokba verődve 
pajzán kedvvel fontolgatták a hétfőn megkez
dendő munkát. A gazda a kaszát, sarlót, gereb- 
lyét szedte elő, no meg a gúzsnak való szalma 
s gyékény köteleket nedvesítve, hogy rendben 
legyen hozva minden szükségelhető szerszám, 
ne okozzon fennakadást munkaközbe i valami
nek hiánya . . .

Csak egy lény volt szomorú. Egy nő. Az 
ő szivét érintetlenül hagyta az öröm. Bánatosan 
kuporodott össze egy ház előtti lócán. Nyolcvan 
év terhétől megőszült fejét aszott mellére hajtva 
sóhajtozott. Néha, oda-oda tekintett a vig cso
portok felé s ilyenkor egy nehéz könycsepp 
jelent meg a savó szinti szemeiben . . .

— llát osztég kend Marcsa nénémasszony, 
mit busalkodik megen ?

— Haj, haj fiam! llebegé az anyóka fo
gatlan szájjal, — Csepre, a falu mindig derűs 
kedvű bakterjának mcgszóllitására. (Csepre 
máskor is e méltóságot viselte).

— Tán megen me' szidták ? Adta fel a 
kérdést újra Csepre.
Lapnak mai száma 6 oldalra terjed. 

inkább a hazugság uszályhordozójává siilyed. 
— Csak kevesen, igen kevesen vannak, kik 
egész lélekkel szentelik magukat az igazság 
keresésnek s azért osztatlanul a tudomány
nak is élnek. Ezeknél találjuk fel a szerény
séget is, az igazi haladéi ez egyedüli bizto
sitékát ; mert meg vannak győződve, hogy 
a tudomány akkor tündöklik a valódi 
drágakő fényében, ha a szerénység kereté
ben van foglalva.

És ha tekintjük ifjúságunknak viseletét 
a művészetben nyilatkozó szép iránt, mely 
hivatva van ízlését tisztábbá tenni, emelni, 
megnemesiteni, nem kevésbbé kell elszomo
rodnunk.

Tapasztalati tény, hogy az, ki a szép 
iránt igaz lelkesedéssel viseltetik, ki azt 
mindennapi életében a rend, összhangzat, 
tökély szeretete által lehetőleg megvalósítani 
törekszik, sivár kedélyüvé, rideg kebliivé, 
életunttá nem válhatik ; sőt ellenkezőleg, 
mindig és mindenhol kellemes lelki üdeséget 
érez s az életnek nemcsak örömei nyújtanak 
neki tisztább élvezetet, de a bajok és szen
vedések is csak arra szolgálnak nála, hogy 
lelke mint az arany a tűz után, szebben 
és tisztábban felragyogjon. Egész lényében 
az egyszerűséget, tisztaságot, összhangzatot, 
rendet, tökélyt igyekszik valósítani, hogy 
legyen egész élete visszfénye az örök szép
nek, megtestesítése a való-, szépnek s az 
ebből szülendő boldogságnak.

Ha igaz, hogy az államok boldogsága 
az erkölcsiség eszméjének megvalósításán 
épül : a polgároknak, mint kik az államot 
alkotják, erkölcsösöknek kell lenniük. Mert 
a történelem tanúsága szerint az egyes or
szágok boldogsága mindig arányban állott 
azzal a hatalommal, melyet az erkölcsi tör
vények azok lakosainak szive fölött gyako
roltak.

— Ha csak a szidás járna még, de a me
nyem nem elégszik meg azzal, hanem meg is 
ver má’! Ma is előbb me'szidott, aztán kirug
dalt a konyhából. He meg is veri mé' az Isten 
értem! Tudom én, hogy az öreg embert soha
sem szívelik, de mé' sem bánnak velük úgy, 
mint ő én velem. Eijatal vó'tam én is valaha. 
Haj! Mindig nem lehet az ember a’l Máj’me’ 
tugygya mé’ ő is, hogy jó-e öregnek lenni. 
Csak a jó Isten könyörü'ue meg rajtam! Nyűg, 
rettenetes nyűg az élet nekem!

— Máj' mejjön annak is az ideje, Marcsa 
nénémasszonv. Az Isten nem késik, nem siet. 
Sorjába minden! Hanem az Isten álgya me’! 
Sietek ebédelni, épen délre harangoznak. S el
lábadt ffltyörészve a falu belseje fölé.

— Hát kend iné' nem gyön ebédelni? 
Mit várakoztatytva az embert ? Szólal meg a 
kapu alól özv. Kürtőné, a menye.

— Nem köll nekem leányom, csak ti egye
tek békességvei.

— De gvöjjön, ha mondom, mer’ biz' Is
ten . . . no, ne fakasszon haragra, azt mon
dom I

Az anyóka fölállt s beballagott a házba. 
Délután négy óra felé haladt az idő, a 

mint a láthatáron egv fekete pontocska emel
kedett föllebb, mindig föllebb a falu felé és 
mindig nagyobbnak tűnt föl. Majd moraj hal
latszott, közbe-közbe vakítóan villámlott. Sötét 
vészt, pusztulást jósló felhő tömkeleg volt az.

A falu fiatalsága, kik a falu mellett el
terülő gyepes térségen mulatoztak, sietve ta-



Husvét.
A nagy világ fölött harangok zúgása 

száll el, nagyszerű hivatással az Isten-ember 
föltámadásáról. Hol az emberi szív, mely 
ma föl ne engedne, melybe a harangok 
szavával új és megszentelt érzelmek ne vo
nulnának ? Gondolataink szárnyra kelnek, 
leválik róluk minden, ami anyag és tisztán 
könnyen, vallásos pietással szárnyalnak a 
magasságokban, mint az imádság. Mert a 
világtörténelem legdicsöségesebb renaissan- 
ce-a : a megölt és eltemetett eszmének föl
támadása.

Egy P* r rövid óra még és elérkezik 
a nagy nap, melyen a mi urunk Jézus 
Krisztus elhagyja sziklasirját és tündöklő 
fényben jelenik meg a hivek előtt. Itt az 
örök reménység fölséges ünnepe; itt az 
örök üdvösség legszentebb Ígérete és itt 
van a legszomorubb, legdicsőbb tragédia, 
melynek csodálatos hőse, a világ Megvál
tója érettünk szenved, érettünk vérzik és 
érettünk vívja ki diadalmát 1 Oh dicső va
lóság, a mely évről évre mutatkozik előt
tünk ; föltámadái! mily nagy kincse vagy 
te az emberiségnek . . .

Az ébredő tavasz zsenge hónapjában 
üli nemzetünk a szabadság ünnepét s nem 
sokára követi ez ünnepet Jézus Krisztus 
föltámadása, a mely még szentebb és soha 
el nem veszíthető szabadsága, élete, remé
nye — hite az emberi léleknek ! Odakiinn 
a természetben lassan rügyezni kezdnek a 
fák, — idebenn a szívben csöndes, szelíd 
resignatio van, előhirdetője az uj tavasz
nak, életnek, az igazi boldogságnak . . .

Most már minden élni kezd. A föld 
idegesen borzong, a mélyében lévő sok 
életcsira erőszakkal ki akar törni, ki a nap
fényre, a világosságra, az életre 1 Az élet
vágy mohó, fékezhetetlen ereje mindenütt 
és mindenben nyilvánul. A föld már alig 
birja el ezt a nagy, ezt a szent, ihletett ter
mékenységet.

És bennünk valljon nem emelkedik-e 
fel a lélek e napon, nem tér-e vissza a hit 
mindenki szivébe, nem özönlünk-e mind
annyian Isten : a lélek, a feltámadás urának 
csarnokaiba ?

karodott haza. Az öreg anyóka is ott ballagott 
mögöttük lassan meg-megállva, csontos, aszott 
ujjai közt görcsösen szorongatva az énekes 
könyvet s halk, elhaló hangon énekelte : •Sza
badíts meg engem Ur Isten! És tarts meg el
lenségeim ellen.. A felhő meg mindig köze
lebb húzódott. Jöttét jelezte a felkerekedett 
szél. Rettenetes csattogás, villámlás követte. A 
szél orkánná változott s ember deréknyi vas
tag fákat tört ketté, vagy csavart guzszsá. Az 
eső zuhatagként szakadt,' közbe diónvi jenek 
hullottak.

Az asszonyok jajveszékelve tördelték ke
zeiket, a férfiak némelyike káromkodott, más 
része pedig réveteg szemekkel bambán bámult 
a pusztulásba. A babonásabbak a harangot 
félre verték, meg baltákat állítottak ki az ajtó 
küszöbjük elé élével az égnek, hogy elűzzék 
vele a jeget. A hiszékeny nép igv akarta meg
óvni vetéseit a pusztító jégtől.

Az anyóka meg ott ballagott nehéz lép
tekkel, görnvedezve az út közepén. A rohanó 
víz, mely már a patakba sem fért többé, bo
kán felöl ért az ut közepén is s az anyókát 
majd leverte a lábáról Ruháját oda tapasz
totta testéhez a szakadó eső, foszladozó szok- 
nyácskáját felkapta a szél, mint a vitorlát le
begtette feje fölött. Oda ért már a patak hid- 
jához, ezen kellett még átmennie, hogy ottho
nába érjen. Megkoczkáztatta az Ur nevében, 
de nem tudta, hogy hova lépjen és a szegénv 
teremtés egy rekedt sikoly Ival elmerült az 
iszapos vízben, — a deszka mellé lépett.

Oh igen, mert érezzük, tudjuk, hogy 
a vallásos hitben éppen úgy, miként a ter
mészetben van logika. Husvét ünnepének 
édes testvére a zsendülő, ébredő tavasz. 
Rügy a fákon, kezdődő zöld pázsit a ré
ten, játszi, enyhe napsugár a természetben, 
Isten eme legszebb, legrentekebb templo
mában; e nélkül; — élet, erő, mohó re
mény-vágy nélkül bajos elképzelni husvét 
nagy és szép ünnepét.

Husvét napján, a feltámadás szent ün
nepén, midőn a Krisztusi szeretet diadala 
érzetének kell átjárnia a lelkeket, midőn 
éppen Isten rendeléséből a megifjuló ter
mészetet hatja át a tavasz engesztelő me
legsége : diadalmasan kelt fel sziklasirjából 
a Megváltó 1 Az emberiségért égő szeretet 
megdicsőülésében a kinyilatkoztatott igaz
ság ragyog a világra.

Kétezer év ostromolja már a Golgotha 
ormát, de a kereszt rendületlenül fennáll 
ma is s csak áldozatai változnak koron- 
kint! A föltámadás szép ünnepe ujjongó 
örömöt vált ki minden keresztény szívből. 
Lelkünk kibontja szárnyait és úgy száll fe
léje eleven vágyakozással. Ah 1 mert a meg
váltás magasztos gondolata, ott gyökerezik a 
fájdalom gyászába borított szív mélyén. Van-e 
világosabb igazság, minthogy aki szenved, 
szabaditó után tekint? Az élet, az ember 
szenvedett: tehát megváltót óhajtott, re
mélt és várt. Az ember bontotta meg a 
rendet s az Isten átka ráhelyezte az egész 
emberi létre a szenvedést. De megkönyö
rült az emberen : Megváltót, szabaditót Ígért, 
ki el is jött és megváltotta a világot. És 
boldog volt az a négyezer év, mely re
mélt. És a mily jogos, igazságos, szükség
szerű volt e reménység az Isten igazságos
ságának szempontjából, épp oly igaz, szent 
és való a Krisztus megváltása és mai na
pom dicső feltámadása.

Elmúlt a tél és uj életre támadt löl a 
nagy mindenség, hogy ünnepén hitünknek, 
a meggyilkolt, eltiport, sirbafektetett igaz
ság sirbólkelésének napján köszöntjük majd 
a Megváltót. Két ezredéve már; mily ré
gen volt és mily elevenen él most is min
den emberi szívben. Olyan minden, mint 
egy sötét véres álom, — melyre ragyogó 
hajnalhasadás következett. E napon önkény-

. Öt óra után megszűnt a vihar, elállt az 
eső, az ég ismét kiderült. A nap sugarai egy 
sárga tengeren törtek meg.

A falu népe, kik délelőtt oly vig, oly meg
elégedett s lelki ihlettel eltelve a hatalmas 
Isten iránt, ragyogó szemmel néztek övéikre, 
— most átkozódva, neheztelve, könnybe lábadt 
szemekkel ment ide-oda, hogy megnézze oly 
gonddal, fáradsággal munkált termését. Mivé 
lett az Isten Ítéleti időben?

I.ehorgasztott  fejjel állottak meg a táblák 
szélein s nézték-nézték a szép aranvkalászos 
róna maradványait. Semmi sincs belőle. Ott 
fekszik most összetörve, beiszapolva sírjában.

— Oh, jóságos Isten ! miért érdemeltük 
ezt tőled ? Miért bűntettéi, miért sújtottál env- 
nyire minket ?! Hebegték.

— Hát kendtek nem tugvgvák mijér van 
ez? — rikácsoló özv. Kürtőnél

Az Isten büntetése I — felelék azok.
— Nem! Az a rossz lélek, az a boszor

kány, az anyósom müve ez! Haraggal pusztult 
ki a konyhából ebéd után. Onnét a Ilidtől ka- 
játotta vissza: tne' keserülitek ti az én szen
vedésemet ! Hát szenvedett ő nálam, hát bán
totta őt valaki ? Boszorkány vót! ö hozta ránk 
az Ítéletet.

A babonás nép elhitte ezt. Káromkodva, 
szidalmazva a most már boldogult — befult — 
anyókái, sietett haza. Ki kapát, ásót, ki meg 

telenül kitör szivünkből, ajkainkról a ter
mészet és az Üdvözítő glorificatioja:

•Óh te dicső, örök természet, 
Halálom van csak s nincs halál, 
Te is az ébredést beszéled 
Husvét pirosló hajnalán. 
A tavaszi szél gyönge szárnya 
A szent sir mellől izenet: 
Apadjon el a könnyek árja, 
A Messiás fölébredett 1 . . .«

(Laikus.) Demeter János.

Előfizetési fellxi^rás.
Április hó Í vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

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

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

A hosszú élet.
Ki ne ismerné még gyermekkorából azt az 

elemi iskolában tanult kis verset: „Az öreg é« a 
halál." Rövid tartalma a következő: Egy vén, a 
munka és a gond terheitől meggörbedt aggastyán 
az erdőbe ment fát szedegetni. A keserves munka 
közepette az a kívánság fakadt ajkairól: vajha a 
halál megjelenne előtte és szabadítaná meg ter
hes életétől. A halál meg is jelenik és maion a 
megrémült öreget megkérdi mi a kiváltsága, ez 
akadozva rebesgeti: „Olt légy irgalmas velem és 
segítsd ezt a batyu fát a hátamra.11 — Ez a kis 
mese elég élénken illusztrálja, mennyire ragasz 
kódunk az élethez akkor is, ha a megélhetés kö
rüli viszonyaink még oly mostohák. És ép ez ok
ból igazolva van ama törekvés, mely az emberi 
élet meghosszabbítását tűzi céljául. Nézzük csak, 
hogy egyik modern tudósuuk, Büeliner Lajos dr. 
tanár miként vélekedik az emb ri élet meghosz 
szabbitásának művészetéről.

Mielőtt azouban e tárgyat közelebbről szem 
lélnők, elsősorban ama kérdés áll előttünk, vájjon 
egyáltalán érdemes e ezen tárgygyal behatóbban 
foglalkozni? Ha valaki nehány évvel tovább él, 
mint ama rövid idő, mely e halandónak adatott, 
— mi annak előnye -— ha válaki jár kel. mint 
ezt Shakespeare mondja — látás, hallás, érzés és 
fogak nélkül, szóval minden nélkül, mi szükséges, 
hogy életünk kellő értékkel is birjon ? Egészséges, 
tevékeny élet, ez az alaptőkéiéi karöltve jár te 
hát azon művészettel, mely az emberi élet meg 
hosszabbítására törekszik. Es ha valaki 70 éves 
korában még teljesen jó egészségnek örvend, elég 
munkás és munkakedvvel bir — inig más valaki 
már 20 évvel előbb elveszté testo és lelke minden 
erejét és erélyét, — úgy bizonyos, hogy hasznos 
foglalkozás mindazon körülményeket kutatni, me
lyek a jó erővel járó előrehaladottabb kort ered
ményezik.

vasvillát ragadva kézbe. Kürtőné háza felé 
siettek, hogy elbánjanak a boszorkányával min
denkorra.

— Hová mennek kendtek igy fe'fegvver- 
kezve ? Kérdé a fegyveres népet a velük szem
közt jövő bakter.

— Azt a boszorkányt megölni ecsém, aki 
vetésünket tette tönkre I "telelt a vezetőjük.

— Tán csak nem az öreg Marcsa nénéra- 
asszonvt gondnlták kendtek?

— De biz’ az ecsém! Ott repkedett a le
vegőben, mikor legjobban csattogott.

— Ott bizony a kend fején a szamárság. 
Hiszen szegény feje akkó’ fordult a vízbe a 
híd alá, mikor a kapónk alá fordu’tam be!

Az emberek összenéztek, aztán busán haza 
ballagtak.

A faluban pedig az a hir kelt szárnyra, 
hogy a vén Marcsa minden hetedik vasárnap 
éjfélkor valóságban megjelenik. Látták. Ki, 
hogy ? — de csak akkor, ha nem lesték — 
soha! Es elnevezték .Marcsa hídjának, azt a 
kis rozoga alkotmányt, melyből már csak ge
renda létezik a patakon keresztül, gyalogszer
rel való átkelésre. Még most is, ki ugv éjfél 
tájban keresztül megy rajta, csak messziről 
mer visszafordulni, hogy megkönnvebbülten 
lélegzen fel.

Siéll János.



Melléklet a „Felső-Zemplén" 14. sxámdhoz.

Igaz, hogy e téren is fordulnak elő különle
gességek és kivételes esetek. Büchner egyes oly 
eseteket említ fel, hol már korosabb embereknél 
csodálatos regeneráció, az ifjúság megújulása mu 
tatkozott, — amennyiben egyesek oly korban, a 
melyben mások már életük végén vannak uj fo 
gakat kapnak, hajuk újra kezdett nőni, arcuk re 
dől elsimultak, látásuk, hallásuk erősebb lett.

Meg kell jegyeznünk, hogy azon számos tit
kos szer és mesterséges tanácsok közül az élet 
meghosszabbítására egy sem felelt meg céljának • 
azon kérdés tehát: hogyan lehet életünket meg’ 
hosszabbítani, eszerint természetesen csak az le 
bet, hogy legeleiizorban iparkodnunk kell életünket 
meg nem rövidíteni, mdsodtorban, hogy életmódunk 
mértékletes ét szabályszerű legyen. A régi tudósok 
■Ky ’^oltak : .Életünk nem rövid, önmagunk rövi
dítjük meg.'- Még erősebben és rövidebben fejezi 
ki Floureus P. francia tudós, ki azt mondja: Az 
ember nem hal meg, — hanem megöli ma gáti 
Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az embe
rek legtöbbje néni természetes halállal végzi éle 
tét, amennyiben céltalan és rossz életmód avagy 
a logegyszeriibb egészségtani szabályok szem elől 
tévesztése által rövidítik meg idő elölt életüket.

Igaz ugyan, hogy a legtöbb esetben szegény
ség és betegség karöltve jár, de jóval nagyobb 
számmal vannak és veszedelmesebbek is azon be 
tegségek, melyek a fényűzéssel és dús fogyasz
tással járnak, mint amilyenek : köszvény, elhája 
sodás, cukor-, máj és vesebajok stb.

Salamon, a bölcs azt mondta: A gége több 
embert öl meg, miül a kard!” Nagyon jelenté
keny a bölcs király eme mondása, ha meggon 
dőljük, hogy oly időből származik, mikor az élet 
még nem volt oly fényűző, mint manapság. Ha
sonlóan nyilatkozott a párisi orvosi fakultás elnöke, 
dr. Helyot, híres orvostanár már a 17 ik század 
ball. Nagy szatírával mondott az orvosi fakultás 
nevében köszönetét a szakácsoknak és konyha 
mestereknek, megjegyezvén, Imgy ez. k nélkül 
az orvosok koldusbotra jutnának.

Mértékletesség az élvezetekben, e: képezi tehát 
fő és fontot kellékét a hosszú. egészséges életnek. 
Legelső torban áll ez az alkohol tartalmú italok 
élvezetére nézve, mely manapság olyannyira terjed. 
Nincs egyéb eszköz életünk meghosszabbítására, 
nincs más óvszer az aggkor gyengesége ellen, 
mint az okos, észszerű életmód. Az okos és éssz 
szerű életmódnak azonban ú y a testre, mint, a 
lélekre kell kiterjednie. A liziológusok sok esetben 
bizonyítják, hogy a szellemi munka a testet sok 
kai inkább támadja meg, mint akár a legnagyobb 
testi megerőlte-és. Az észszerű, okos életmódhoz 
tehát ép oly arányban szükséges a .munka és sző 
rákosát" jelszó helyes felfogása és alkalmazása, 
mint a három legfontosabb életelemnek: Levegő, 
világosság ét víz.

Még egy különös művészet is létezik az 
emberi élet meghosszabbítására és pedig az ó'n- 
megjigyelés bölcs szabálya, mely arra tanít ben 
nüuket, mi alkalmas, mi pedig alkalmatlan az 
egészség fenntartására. Ez érdemben az a követ
kezés helyesebb: .Ez vagy amaz nem felel meg 
természetemnek, tehát nem is folytatom-, mint az 
hogy : .Nem érzem kárát ennek vagy amannak ét 
eszerint folytatom.- Az ifjúság képes sok hátrá
nyos befolyást leküzdeni, s csak később érvénye
sül azok káros hatása. Diéta, álom, testi mozgás, 
ruházat, legelsősorban az egészség őreiként szem 
előtt tartandók. A mi pedig a szellem tevékeny
ségét illeti, lehetőleg kerülendő : gyűlölet, félelem, 
harag, lelki felindulás, szomorúság. Tartsuk tehát 
szem elölt ezen rövid vázlatban lefektetett vezér 
elveket kora ifjúságunktól kezdve és bizonyára 
elérjük azt, amit mindon ember óhajt: egy ma
gas kort, mely alatt annak nehézségeit tűrhetően 
viseljük.

Doktor.

VEGYES HÍREK.
Lapunk legközelebbi száma — tech

nikai akadályok miatt — április hó 14-én 
nagyobb terjedelemben fog megjelenni.

— Boldog ünnepeket kívánunk lapunk 
t. olvasóinak és kedvet munkatársainknak a húsvéti 
ünnepek alkalmából.

— A nagymihályi ipartestület meg
üresedett titkári állásra az e hó 26 án 
ipartestületi gyűlésen Sztankó Kálmán 
lasztatott meg szótöbbséggel.

— Az időjárás a legutóbbi
megenyhült és a szél is elállott. A kerti munká
latok mindenütt folyamatban vannak, a gazdasá
gokban pedig nagyban folynak a tavaszi munká
latok. A vetések általában véve szépnek mond
hatók.

megtartott 
írnok vá-

napokban

— Ornxágot váaár. A f. hó 28 és 29 én 
megtartott országos vásár oly látogatott volt, hogy 
•ég nem emlékezünk már ily népes vásárra. Az 
állatfelhajtás is nagy volt és bár az árak maga 
sak voltak, mégis nagy kereslet mutatkozott. Az 
idő is kedvezett, ami bizony nagymihályi vásá 
roknál ritkaság számba szokott menni.

. — -4 rákóexi földalatti akna az aka 
demia régészeti és történelmi osztályában is érdek 
ödos tárgyát képezte és elhatároztatott, miszerint 
“ tör‘énelmi jelentőségének megállapítása 
Czn !• ünnepek után egy szakbizottság
száll ki Rákóczra, annak megállapítása czéljából, 
mely korban és minő célra építtetett az akna. A 
szakemberek véleménye szerint érdekes leletekre 
is lehet ott akadni s ekép kutatások is lesznek, a 
melyhez a tulajdonosok az engedélyt készséggel 
megadják. 1

„ , ~ x b&nócx-ungvárl fanul ügyében 
Málczán tartott értekezleten az alsó járásban "fekvő 
községek Abara és Nézpest kivételével a hozzá 
jártiási összeget megszavazták; mint értesülünk, 
Málcza község koronával járul hozzá a va
sút építéséhez azon esetre, ha a község vasúti ál
lomást kap. Az engedélyes már legközelebb ha 
tározni fog & felett, Butkán, avagy Málczán át 
vezeti e a vasutat, melynek kiépítése immár biz 
tositottnak mondható.

Nzabadnúyon. Nemthy József árvaszéki 
elnök e hó 24 én kezdődő két heti szabadságot vett 
igénybe. Az elnöki teendőket ez idő szerint Kórsa 
Ferenc h. elnök végzi.

— <7/ hid a Laborcxon. Mint értesülünk 
Laborcz Volyán a Laborczon ál uj hid építése ter
veztetik, melynek költségei 80000 koronában irá- 
nyoztattak elő. E hid Sztára, Oreszka, Krivostyán 
és lzbugya községeket fogja az országuttal 
kötni.

— Elvágta a nyakát Hadrik 
sztrajnyái i lakos e hó 2ti án saját lakásán 
seredeltségböl élesre fent borotvával

össze

János 
elke 

nyakát el
metszette. A házbeliek eszméletlen állapotban ta
lálták Hadrikot és bűntény nyel gyanúsítottak va 
lakit. Midőn a sérült magához tért, bevallotta, 
hogy öngyilkosságot akart elkövetni ; most a nagy 
mihályi közkórházban van ápolás alatt.

~ Popások. Butkán és Szálúkon kóbor
cigányok több helyen betöréses lopást követtek 
el. A málezai csendőrség üldözi a betörőket, a 
kiknek több értékes ingók elvitelével sikerült 
menekülniük.

— Szerencsétlenség. Zboj községben 
alig öt éves Sztrogáu Ilona oly közel in< nt a 
karéktflzhelyhez, hogy ruhája a kipattanó szikrától 
tüzet fogott s 24 óra múlva a kisleány égési se
bek következtében meghalt. E szerencsétlenség az 
í _ 
elő, mert eltekintve 
gyermekére, <’ 
tüzet fogott — a tudatlan 
akarta eloltani a tüzet.

— llészeg ember ______ir-
Pál kolcshosszumezői lakos március 22 én leitta 
sodván, Homonna és örin ező közti vasútvonalon 
a sínek közzé feküdt és elaludt. A részeg embert 
a d. u. 1 óra 24 p. Ilomonnáról induló személy
vonat mozdony vezetője észrevette s a vonatot ide 
jében megállította. így azután Migály Pál sértetlen 
maradt.

— Lányay gróf és neje Itthon. Bőd 
rogolasziban serényen folynak a készülődések, vár
ják a kastély urát és neje Stefánia kir. hercegnőt, 
akik a húsvéti ünnepekre haza érkeznek és Olaszi- 
ban hosszabb időt szándékoznak tölteni.

— Betiltott temető. A málezai róm. kath. 
temetőt, a mely túlzsúfol sága miatt a közegész
ségre is veszélyesbe vált, » hatóság bezáratni ren
delte. A község most uj temetkezési helyről kö
teles gondoskodni.

— Erdőégés. A 
bán fekvő erdőségekben 
zott és ennek folytán a 
sei tulajdonát képező 8 
Fleischntr Samu örökösei tulajdonát képező na
gyobb mennyiségű ölbe rakott tűzifa égett el. A 
tüzet minden valószínűség szerint kóbor oláh czi- 
gányok okozták.

— Vásáráthelyezések. A kereskedelem
ügyi m kir. miniszter Szobránc község kérelmére 
megengedte, hogy ott a f. évi május hó 25 éré, 
julius hó 6 ára es szeptember hó 14 éré eső or
szágos vásárok ez évben kivételesen 1904. évi 
május hó 18 án, julius hó 4 én és szeptember hó 
7 én tartassanak meg.
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a vágányon. Migály

tnorvai és pazdicsi határ 
o hó 25 én tűz keletke- 
IFeínóeryer Sámuel örökö- 
hold álló erdő és a dr.

— Megégett menyasssony. A villamos
ság korában az emberek könnyelműsége folytán, 
hogy hányszor szedi áldozatait a petroleumos 
lámpa, igazán elszomorító tényként olvassuk a la*  
pókban. A jelen tragikus eset annál elszomorítóbb, 
mert egy célját elérve látó szép hajadont ért most 
a katasztrófa. Menyasszonyi kelengyéjét varrta • 
hó 21 én Mádon az öreg Lichtmanné egyetlen leá
nya. Szorgos volt a munka, ezert az esti időt is 
felhasználta munkájának előbbrevitelére. A jövő 
szép reményei fölötti ábrándozásában idegesen 
kapkodott egyes szükséges szerei után. Egy ilyen 
vigyázatlan cselekedete folytán magára rántotta 
az égő lámpát, mely lenge pongyolájába gyorsan 
belekapott s mire a házbeliek észrevették, oly sú
lyos égési sebeket kapott, hogy elértnek vélt bol
dogságát körülbelül a sir boldogsága fogja felvál
tani. Eszméletlenül, élet- és halál között fekszik 
a szerencsétlen menyasszony szülei házánál. A 
szépséges lány iránt igen élénk részvét nyilvánul 
meg városszerte.

— Kegyetlen anya. F. hó 17 én Agyi- 
dócz és Zubna községeket elválasztó határon egy 
tahid alatt kavicscsal dolgozó munkások egy új
szülött hullájára akadtak — az esetről nyomban 
jelentést tettek az elöljáróságnak, a mely a bíró
ságnak tett jelentést. Miután ama gyanú forog fenn, 
hogy egy gyermeki szeretetet nem ismerő anya 
oltotta ki gyermeke életét s ezután a kérdéses hid 
alá rejtette, hogy cselekménye napvilágra ne jöjjön: 
a bíróság megejtette a hulla boncolást; — az anya 
kiléte azonban eddigelé ismeretlen.

— Katonai átvonulás. A Jaroslau és 
Doliny Zakowban állomásozó 8. huszárezred Kecs
kemétre helyeztetvén át, az ezred törzse, utász
osztálya, a főtisztek és legénység vármegyénk te
rületen is áthaladnak, még pedig a következő sor
rendben. Az ezred törzse, utászosztálya és I. szá
zada 12 tiszt, 178 huszár és 170 lóval április hó
12 én Mező Laboréba érkezik 13-án Koskócra, a 
hol egy napi pihenőt tart. Április bó 15 én Őr
mezőn, 16 án Vásárhelyen lesznek a katonák a 
honnét S. A.-Ujhely-felé 17 én indulnak. A II. szá
zad 8 főtiszt 133 huszár és 140 lóval április bó
13 án Mező Laborcz, Vidrány és Kraszni Bródra, 
15 én Koskórra, 16 án Őrmezőre, 17 én Vásár
helyre érkezik A III. század 7 főtiszt, 140 huszár 
és 148 lóval, április 14 én Mező-Laboréra, 16-án 
Koskócra, 17-én Őrmezőre és 19-én Vásárhelyre 
érkezik. Az ezred május hó elsején már Kecske
méten uj állomáshelyén lesz.

— Pályázók. A megüresedett főügyészi 
állásra az eddigi aliigyészek dr. Szirmay István 
és Somogyi Bertalan, — továbbá Kovács Oábor 
és \ itányi Bertalan szerencsi ügyvédek pályáznak. 
— Az a I ügyészi állásra Izsépy Tihamér, dr. Hu
nyor Sándor, dr. Tatray De/sö, dr. Eogel Jakáb, 
dr. Kiss Ernő az eddigi konkurálók.

— A júniusi közgyűlésen meg fog üre
sedni nyugdíjazás folytán a bodrogközi szolgabirói 
állás, amelyre Pilisy Béla alkapitány és dr. fiese- 
nyey Zenó tb. aljegyző fognak pályázni.

— Az anyakönyvi felügyelői állások 
beszüntetése. A belügyminisztérium vezetésével 
megbízott miniszterelnök törvényjavaslatot terjesz
tett be a képviselőházhoz az anyakönyvi teendők
ről szóló törvény módosítása iránt. A törvény
javaslatnak egyik igen érdekes rendelkezése, hogy 
az országszerte szervezett 25 anyakönyvi felügye 
lői állást beszüntetni óhajtja, mert a gyakorlat 
megmutatta, hogy ezekre az állásokra szükség 
nincs.

— Segélyezés. A homonnai járás főszolga- 
bírája a hegyvidéki kirendeltségtől kieszközölt 20 
q. lóhere. 46 q. árpa és 62 q. zab faj vetőmagot 
osztott ki a járási kisgazdáknak. Azonkívül vagy 
7 ezer gyümölcsfa csemete lett kiosztva a köz 
ségeknek.

— VJ rendelet a vasárnapi munka- 
szünetről. Hicronymi Károly kereskedolmi mi
niszter a vasárnapi munkaszünet kérdését, molyot 
a Lány féle rendelet a lehető legszerencsétlenebb 
módon oldott meg, uj rendelettel kívánja szabá
lyozni. A kereskedelmi miniszter a kereskedelmi- 
és iparkamarákhoz ez ügyben leiratot intézett, a 
melyben előadja, hogy a vasárnapi munkaszünet 
szabályozásának kérdését beható tárgyalás és újabb 
megfontolás alá fogja venni, hogy az eléje terjesz
tett összes kérelmekkel, óhajokkal és javaslatok
kal a legbehatobban és a mindkét rendbeli érdé 
kéltség összes figyelembe jöhető érdekeinek mér
legelésével foglalkozhassék.



— A törvényszéki palota alapjait immár 
lerakták b ▼alÓBziuűleg az év folyamán már fedél 
alá helyezik. Csak most látni, hogy mily ügyes 
▼olt az a gondolat, a mely a palotát a jelenlegi 
helyre tervezte építeni, a hol a várost óriási mó 
dón emelni fogja. A kórházi munkák is közeled
nek a befejezés felé és az őszön valószínűleg már 
ezt is átadják a rendeltetésének.

— Vasúti bélyegek. Az államvasutaknál 
régebb idő éta tervezik az úgynevezett bérmen
tesíti bélyegrendszer behozatalát. Az újításnak az 
a lényege, hogy a vasúti szállítmányokra hasonló 
bélyeg fog kerülni, mint a postai szállítmányokra. 
A reform célja az, hogy nagyobb súlynál, — a 
hol a postai szállítás aránylag jóval kedvezőtlenebb, 
mint a csekélyebb súlyú csomagoknál — meg 
könnyítse a publikum érdekeinek érvényesülését, 
mert a reform egyúttal uj csomag díjszabást is 
tartalmaz. A liz kilogrammos vagy annál kisebb 
csomagokra három, a tiz és húsz kilogramm kö
zött levőkre négy zónát Állapit meg a tervezel. 
A tiz kilogrammos csomagokra 1 —4<M> kilométerig 
50, 400—800 ig 100, 800—1200 kilométerig 150 
fíllérnyi, a húsz kilogrammosokra 1—200 kilomé
terig 50, 200—400 ig 100, 400—800 ig 150, 
800—1200 ig 200 fillérnyi vasúti szállítási bélyeget 
preliminálnak. A tervezet majd féléve, hogy elké 
szült. Megvitatták az államvasutaknál, majd a 
pénzügyminisztériumban, most pedig a fővároshoz 
került, a hol egyelőre elakadt.

— A miniszterelnök köszönöleirata 
a zempléni ev. re/. egyházmegyéhez. A 
felső zempléni ev. ref. egyházmegyének f. évi már 
cius hó 22-én, Sátoraljaújhelyben tartott közgyű
lése, gróf Tisza István miniszterelnököt, Baksay 
Sándor dunamelléki püspökavatása alkalmával ren
dezett ünnepi lakomán mondott szép és a magyar 
protestántizmus program inját klasszikus szavakban 
egybefoglaló toasztjáért táviratilag üdvözölte, mely 
üdvözlő táviratra a miniszterelnök Hutka József 
espereshez a következő levelet intézte: rBudapest, 
1904. 111/23. A felső zempléni ref. egyházmegye 
gyűlése nevében hozzám intézett üdvözletért 
őszinte köszönetét mondok. Hazafias üdvözlettel : 
Tisza s. k.*

— Hirdetmény. A makadám és csatorna 
zási munkálatokra úgy szóbeli mint Írásbeli aján- 
latok április hó ti áig benyújthatók. A követési 
bizottság ugyanis a: nap d. u. 3 órakor tartandó 
ülésén dönt végleg a munkálatok kiadása tárgyában.

— Szólóbirtokosok Ügyeimébe. A be 
regszászi szőlőszeti és borászati felügyelőség a 
Földmivelesügyi m. kir. minisztérium utján értesíti 
a szőlőbirtokosokat, hogy Kriván gyetva állomás
ról (Zólyom megye) feladva 22—23 koronáért ez- 
renkint erős hasított fenyő karók szerezhetők be, 
a mely karóknak tartósság szempontjából az a fő 
előnyük, hogy a törzs középpontjától sugarasan 
úgy hasittatnak, hogy a karó egyik oldalát a fa 
törzsének külső része (kérge) képezi. A karókból 
egy kocsiba 8000-■ ‘.*000  drb. fér. Azok a szőlő
birtokosok, kik ezen karókat saját szőlőjük béka 
rózása céljából szereznék be vasúti szállítási ked 
vezményben is részesülnek, amelyhez a szükséges 
igazolványok, valamint a karók beszerzésére vo 
natkozó bővebb értesítések fent nevezett felügye
lőségnél szerezhetők be.

— Egységes életbiztosítási feltételek 
A magyar és osztrák magánbiztosító intézetek kö 
teléke bizottságot küldött ki azon célból, hogy az 
életbiztosításra nézve valamennyi életbiztosító in 
tézet által betartandó egységes szabályok terveze
tét dolgozza ki. A tervezet már elkészült s lénye
gesebb pontjai a következők: Ha a hátralékos 
biztosítási dij bepereltetik, a biztositó intézet 
mindaddig fenntartja a biztosítási szerződés érvé 
nyét és viseli az abból származó rizikót, a inig a 
követelés behajthatatlansága be nem bizonyult. 
Eddig egyes biztositó intézetek az első évre ese
dékes biztosítási dijat behajtották, a nélkül, hogy 
a szerződés hatályát továbbra is f< ntartották volna. 
Azt a szokást, mely szerint öngyilkosság vagy 
párviadal okozta halál bekövetkezése esetén a már 
hosszabb ideig fennállóit szerződés érvénye meg 
támadható, a javaslat teljesen kiküszöböli és ki 
mondja, hogy a szerződés megkötése után három 
év múlva bekövetkezett öngyilkosság és egy év 
múlva párviadal folytán beállott haláleset a szer
ződést nem érvénytelenítik.

— Haladunk a korral. Alig néhány 
éve. hogy megindult az egész országban a mozga
lom,*  minden ház végeihez, elejéhez és kertjébe 
lugas szőllőkot ültetni, már is oly óriási tért hódi 
tott magának ezen eszin**,  hogy nincs oly rész 
hazánkban, hol tömegesen föl nem karolnák. Hát 
ez netn is csuda, mert nézzük meg például F« hér 
templom városát, a hol alig van ház, melyet óriási 
törzsű lugas szőlő ne ékesítene, mely bővon ellátja 
az egész családot az érés kezdetétől egész tél 
folyamán finom csemege-szőlőkkel, minden évben 
terem a legcsekélyebb gondozás nélkül. Ezért 
igen melegen ajánljuk mai számunk hirdetési ro 
vatában, árában is bemutatott * Szőlői ugast Hites 
síink" című hirdetésünket olvas ink becses figyel 
mébe. — Színes fénnyomatu árjegyzékek min 
denkinok, ki címét tudatja, ingyen és bérmentve 
küldotnek.

— Kakas Márton. Mulatságos képek, 
elmés apróságok tarkítják ezen a héten is a Ka 
kas Márton t. Az első oldalra Linek Lajos festette 
meg a régi nemzeti párt föltámadását ötletes fór 
mában, mig az utolsó oldalon Bér Dezső remekelt 
egy pompás társadalmi képpel. Mód nélkül mulat 
ságos Linek Lajosnak egy kettős képe, a moly azt 
jövendöli meg, hogy micsoda felfordulást csinál az 
exlex állapot megszűnése a falun. Eder Gyula a 
Kossuth Lajos utcáról rajzolt egy kacagtató képet, 
mig Jtney Jenő a politikai békét választotta té
mául a maga elmés rajzához. A kisebb képek is 
egytől egyig művésziek s a szöveg is Ötletes és 
elmés mint mindig. A Kakas Mártou előfizetési 
ára negyedévre három korona. Egyes száma 30 
fillér, kapható minden ujságelárusitónál.

— Gazdák, ha nagy terméshez akar
nak jutni, Mauthner féle magvakat vessenek. 
Idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, Mauth 
ner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedése Buda 
pesten, Rottenbiller utca 33, mindenkinek ingyen 
megküldi. A kitünően tisztított, legnagyobb csira- 
képességgel biró, fajtiszta magvak árai alacsonyak. 
Különösen fölemlitendök az impregnált takarmány
répamagvak és a legnemesebb gabonafélék dús 
választéka.

CSARNOK.
Tollrajzok.

A társadalom bizonyos korlátokat állított 
a nők megvédésére a két nem társas érintke
zésénél. Noha ezen korlátok szemmel nem lát
hatók, azok tényleg mégis léteznek és ha a nő 
esetleg tulteszi magát azokon, ezáltal mindig 
oly veszélynek teszi ki magát, melyek közül 
nem a legkisebbik az, hogy tiszteletreméltó
sága csorbát szenvedhet.

Azonban nagy tévedés lenne azt hinni, 
hogy a nőnek, a ki sértetlenül akarja fenntar
tani tiszteletét, csak a férfi nemmel szemben 
kell óvatosnak lennie; mert neki tényleg még 
nagyobb óvatosságra van szüksége — a más 
nőkkel való érintkezésében.

Vannak nők, a kik éppen nem nagyon 
válogatják meg azt a női társaságot, a mely- 
lvel érintkeznek ; teszik pedig ezt vagy puszta 
unalomból, vagy pedig azért, mert kitüntetés
nek veszik azt, hogy valamely látszólag ele
gánsabb, előkelőbb hölgygyei társaloghatnak. 
De a látszat itt is csak csal és sok tiszteletre 
méltó hölgy elvesztette már jó hírnevét csak 
azért, mert női társasága megválogatásában 
nem volt eléggé óvatos. Az egyszer elvesztett 
jó hírnevet és tiszteletet ismét helyreállítani 
a világnak semmiféle hatalma többé nem ké
pes. Pedig az elővigyázat és óvatosság e tekin
tetben annál inkább szükséges, a mennviben 
hiánvzatos hirü hölgyek mindent szoktak el
követni, hogy jobb társasággal való érintkezés 
által saját hírük számára köpönyeget nyerjenek.

Ez a törekvésük rendesen kárba veszett 
fáradozás; s legfölkbb csak azt érik el, hogy
aláássák azon könnyenhivők reputációját, akik 
nem voltak eléggé óvatosak, hogy velük, ha 
csak látszatra is érintkezzenek. Hogy bizonvos 
körülmények közt egy hölgy tiszteletreméltó
sága tekintetében az öltözködési mód is mérv
adó lehet : az oly tény, a mely ugyan általá
ban ismeretes, de a melyet rendesen hamis 
oldalról szoktak magyarázni. Nem kell divat
hősnő, kire nézve a divatlapok képeznek min
dent, ki görcsöket kap, ha más nőt díszesebb 
piperében lát. Az ily nőkkel néhány napig mu
latunk, de nem szenteljük neki életünket, nem 
adjuk nekik egész lelkünket. Egyedül a tiszta, 
kecses, nemes nőiség varázs hatalma lobbantja 
lángra a férfi keblében a valódi, tartós szerel
met, mely őt merész tettekre lelkesíti és mely
ért dacol vésszel és halállal. Az ily szerelem 
oly dús, hogy egy egész életet képes betölteni.

Ezek azonban csak álmok, melyekkel ma
gányunkat népesítjük, nehogy érezhető, nyo
masztó legyen. A való anélkül is gondoskodik 
arról, hogy álmok maradjanak. Pedig valósí
tása oly szép, oly boldogító lenne a férfivi
lágra nézve.

Nekünk ugyan nincsenek hatóságilag meg
állapított öltözködési szabályrendeleteink, mint 
voltak a középkorban és ma minden szolgáló 
öltözködhetik, mint egy előkelő hölgy, de ez
által okos embereket nem csal meg.

lény az, hogy valamely hölgynek öltöz
ködési módjából rendesen következtethetni az 
ő jellemére, sőt kedélyének műveltségére is. 

Kellő tapintat csín, főleg pedig a női méltóság 
élénk érzete: csak azon tulajdonságok a jobb 
női osztályok életében, melyek legnagyobb fon
tossággal bírnak valamely nő reputációja iránt; 
egyúttal pedig oly eszközök, melyek által a 
világban előkelő szerepre van hivatva.

Jól tudjuk, hogy nem könnyű dolog a 
szalon sima parkettjein, valamint társadalmi 
életünkben általában — megtartani a helyes 
középutat az elegáns egyszerűség s a feltűnési 
viszketegség és tolakodó dölvfösködés közt.

Ugyanaz áll egyébiránt a nő társadalmi 
életének más terére vonatkozólag is, t. i. az ő 
szellemi toilettje tekintetében.

Sohasem szabad a nőnek bemutatni ma
gát keresett tulműveltségben, mint azt ma igen 
sokan teszik; úgy hogy velük egyszerű feszte
len társalgásba alig lehet már bocsátkozni, 
mert a műveltségtől csak ugv duzzadnak és 
úgy beszélnek, mint valami konversations- 
lexikon.

Bizonyos hipermodern hölgyeknek fel
tűnési vágya és gőgös kérkedése a művelt
séggel és tudással, majdnem ugyanazon szín
vonalon áll, mint a tolakodó toilett pompázá- 
suk; sőt ez rendesen azt bizonyítja, hogy az 
illetők éppen azzal nem rendelkeznek, aminek 
bírását elhitetni akarnak.

Mindez odatartozik a női reputációhoz, 
mely valóban a nőnek becses kincsét képezi, 
a melynek megmentése és sértetlen hű meg
őrzése egyik legelső életfeladatához tartozik. 
Mert a nőnek tisztelete az, a mi otthonának 
családjának azt a palládiumát képezi, mely 
alatt egyedül létezhetik az ő és az övéinek 
igazi boldogsága.

Vannak oly subtilis természetű fogalmak, 
hogy ámbár első pillanatra azok még oly egy
szerűeknek latszának, azok mégis, ha közelebb
ről lépünk hozzájuk, csak nehezen megkülön
böztethetők. Ezek azon magasabb fogalmak, a 
melyek nem a dolgok külső formáján észlel- 
ketők, hanem azoknak benső lényének mérhet- 
len tájaiban rejlenek és egészen az esthetika 
és ethika országába emelkednek. Azonban a 
leggyöngédebbek s igy a legnehezebben meg
magyarázható fogalmakhoz tartozik az a titok
teljes valami, amitől az van feltételezve, amit 
női tiszteletnek, tiszteletreméltóságnak vagy a 
nő jóhirének nevezünk.

Nem ritkán látunk oly nőket, akik sem
mit olyat nem tesznek, a mivel becsületük el
len vétenének; mégis ha valahol szó van ró
luk, sok más, a kik amazoknál könnyebbek, 
orrukat íintorgatva, oly megjegyzéseket tesz
nek, vagy ami még veszélyesebb, végzetteljes 
hallgatásukkal olyasmit jeleznek, a mit azután 
a világ minden kimélet, minden tekintet és 
vizsgálás nélkül tovább terjeszt, igy hozván 
Ítéleteket valamely nő hírneve fölött.

Köztudomású dolog, hogy ezt az Ítéletet 
rendesen olyan hölgyek hozzák meg, a kik 
szintén nagyon is rászorulnak a világ elné
zésére s enyhébb Ítéletére.

Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, 
mintha az olyan nő, a ki a becsület dolgában 
magát kifogástalannak tartja, de a kinek tisz
teletreméltóságát mindennek dacára némileg 
mégis kétségbe vonják, — e tekintetben csak
ugyan szabad lenne minden hibától. Olyan 
ugyanis a nőnek jó hírneve, mint a tiszta tü
kör, a melyet, ha sértetlen is, mégis már egy 
lehelet is elhomályosítani képes; oly gyöngéd 
az, mint a lepke himpora, a mely már akkor 
is letörlődik, ha csak egy falevél is megérinti.

lény az, a melyet sajnos, elég gvakran 
észlelhetünk, hogy még azon nők is. a kik jó 
Ilii nevük fentartása fölött féltékenyen őrködnek, 
kevés figyelemre méltatnak oly külsőségeket, 
a melyektől az függ; ennek azután az a kö
vetkezménye, hogy vannak igen erényes, be
csületes és tiszteletreméltó nők, a kik jó hír
nevük tekintetében oly társnőik mögött állanak, 
a kik ezen előnyökkel nem oly mérvben bír
nak; de a kik a látszatra vigyáznak, a melv 
látszat a mi modern társadalmi életűnkben 
gyakran a dolog lényegénél többet jelent. Azért 
van az igy, mert közéletünk telve van — kép- 
zelményekkel. Cselkó József.

Felelőn nzerkesztó : Dl*.  Kállai JÓXflef.
Fámán katán: Dr. Kallnar Mihály.



Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete » 

egészsége, magénak beszerezni a legújabban Javí
tott es. és kir szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummltervkötöt beszerezni. A gummi 
sérykötö Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható s a 
servet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkölönek a testről való 
lecsúszást.

ftnaj , egyoldalú 7-től 10. 
wlílls kétoldalú 10 és 16

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

POLLITZER MÓR és FIA
csász. én kir. szab, kötszeréazek.

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

SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben féld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, 

(bár mind kúszó természetűi mert nagyobbiósze ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nőm értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ül
tettek, azok bőven ellátják házukat az egész szőlő
érés idején a legkitűnőbb inuskatály és más édes 
szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nin
csen oly ház, melynek t'ala mellett a legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
épületeknek, kerteknek,*  kerítéseknek stb. a legreme- 
kebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is 
elfoglalna az egyébbre használható részekből. Ez 
a legháládatosabü gyümölcs. mert minden évben 
terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fény
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Czim
Érmelléki első szölöoltványtelep Nagy-Kágya,

u. p. Székelyhid.

Bor eladás.
Saját termésű boraimat következő 

áron adom:
Asztali bor   literenként — 40 kr. 
Csemege ó bor  „ — 80 „
Muskotály    n 2 írt — „
5 puttonyos asszú kis Üveg 2 n — „

WIDDER BÉLA
Nagy-Mihály, Sulyovszky-féle ház.

------.------------- -------- -

Minden családnak 

saját jól felfogott érdekében csakis a 

Kathreiner-féle 

Kneipp maláta kávét 
szabadna pótlékul használnia
a mindennapi kávéitalhoz.

04.1/c
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Herczeg Ferencz • Kozma Andor 
Kóbor Tamás • Kened! Géza e Mikszáth Kálmán

fömunkatársai

AZ ÚJSÁG 
független politikai napilapnak. - Felelős szerkesztő: GAJÁRI ÖDÖN.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: gyönyörű pazar kiállítású ajánd k:
hóra................... 2 kor. 40 flll. V A7 éli gnRTÁRQAlM

negyedévre .... 7 kor. — flll. & tH KUn 1AHOAIM
AZ ÚJSÁG a DIVAT SALON-nal egvüt- vj? czimQ MIKSZATH-ALBUM. == 
tesen előfizetve évre 10 korona & "••irk.pj.. • ki
helyett Q k ijMji e^gzerre küldi be az előfizetési dyat, vagy

0 Ona. a kj féléri kötelezettséggel negyedérenkét
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Czim: AZ ÚJSÁG kiadóhivatala Budapest, Kerepesi-ut 54. szám.
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VÉDJEGYEK:
vagy..Szarvas

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment. 

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

legyen ellátva.

Schicht-szappan
..Kulcs"

a legjobb, legkiadó-
sabb és azért a
legolcsóbb szappan

és FASODRONY
szép és finom kivitel
ben jutányos árban 

kapható

— BREUER 
mórnál — 

j iNagy -Mihály, 
I Petőfi-utca 1. sz.o-x?

Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 
készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

_segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna.
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé- 

” mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

utánvét mellett — Guschelbauer Antal, Sopron.

Képviselők minden helységben kerestetnek.

•••••••••

Az épitöközönség b. figyelmébe!
UMUt 

I í

A

Brügler Lajos téglagyára
•-------------------------- • az országút és vasúti állomás közelében •----------------------------•

ajánl kitűnő I. rendű

sfali- és boltozati-téglát=
azonnali széillitéisra, — jutányos árak rxxellett.

Téglagvártmánvaim a Magyar Királyi Technológiai Iparmuzcum 1104. sz. bizony
lata szerint kiválóan alkalmas agyagból készíttetnek.

Az eladási árak Kossuth Lajos-utcai üzletemben tudhatok meg.
Tisztelettel 

BliÜG LER LAJOS.
imiur



DEÁK JENŐ
fogtechnikus 

Nagymihály, Rákóoil-utoi*.  
Kiéin és Rosenblum-féle ház.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy Nagyinihályban állandóan lete
lepedtem és a Rákóczi-utczán a Kiéin és 
Rosenbluin féle házban rendeztem be

műtermemet,
a hol minden a fogászati szakba vágó mun
kák amerikai módszer szerint gyökerek 
eltávolítása és szájpadlás nélkül, csapfoga
kat, fogkoronákat, arany, celluloid és Kaut- 
schnk miidarabokat készítek.

Javítások 12 órán belül eszközöltetnek. 
Vidékiek 24 órán belül kielégittetnek. 
A n. é. közönség pártfogását kéri 

Deák Jenő 
fogtechnikán.

rycHSOL
rágóállatokat 
házi és me- 

háziállatokra'

* .REKORD- festészeti nniiutézet a kiválóan 
sikvrillt életnagyságu nrcképeir-íl, melyeket elis
mert művészek által kész? tét, számos , kir. koz.- 
jegyző által hitelesített elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj , aquarell és pastell festésben 
fénykép után 4S-<i3 cm. nagyságban 20 K.
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- ■ ' 
krétarajz ... ára 5K.

Rezzletez árjegyzék bérmentve.

Egv tekintélyes élet és gyermek
biztosító intézet Nagymihály és vi
dékére nagy ismeretségíl, befotyásos szor
galmas és erélyes hivatalnok, tanító, keres
kedő, iparos vagy gazdálkodónak átadná

■
Egy életnagyaágu festményt készítünk mindenki
nek teljezen Ingyen ha részűnkre 6 rende
lést szerez éa azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi. ■
„REKORD*

festészeti müintézet
BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46.

helyi képviselőségét 
és ennek munkásságát — melyet a saját 
foglalkozása mellett mellékesen eszközöl
hetne — az intézet igen jól honorálná

Olyanok, kik teljesen reá szánhatnák 
magukat az intézetnek való munkálkodásra, 
kedvező feltételek mellett alkalmaztatnának 
utazó hivatalnokokul, iizlet-szerzés és szer
vezésre. Ezek már öt évi működés után 
nyugdfjképesek is volnának.

Ajánlkozások „Jövő" jeliige alatt a 
..Felsömagyarország" szerkesztőségéhez 
Kassa czimzendők.

Kipusztitja az összes 
és pedig patkányokat, 

zei egereket — emberekre és 
való veszély nélkül.

Méregmentes!
Minden állatnem részére külön szer. = 
======= Számos elismerés.

Kipusztítja az összes férgeket, úgymint 
poloskát, bolhát, muszkát, molyt stb. a faj- 
zattal együtt.

Egyedüli elárusító Nagymihaly és vidékére:

Szeghíj Zoltánfüszerüzle^

X 
X í

Il 
A i 
A i
i

közvetlen a vasúti állomás mellett
aj á n 1 kitűnő

fali- és boltozati-téglát * 
tetszés szerinti mennyiségben azonnali szállításra, továbbá Júniusban kezdődő szállításra 1 

vegyes méretű X

alagcső és horngos fedélcserép;
gyártmányait.

JRz eladási árak az uradalmi központi irodában Jíaggmihálgban tudhatok meg. I
______

KEILLAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenöcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér ..Glasur- fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:
GLÜCK MÓR czégnél N;AG Y-M1HÁL YON.

—

5

VETŐ- 
= MAGVAK. 

---------------------------- •—•----------------------------

Arankamentességre hivatalosan 
plombozott lóhere és luezerna. ere
deti észak németországi legmagasabb fokú 
csiraképességü burgundi takarmány
répa. takarmány és kerti pázsit fü, 
valamint eredeti erfurti konyhakerti 
és virág-magvak, kivédő jó minőségben 

kaphatók

Glück Mór
üzletében

= NAGYMIHALY. =

jiume-J'íewijorki vonal
első rendű hajók

kitűnő ellátással, Felvilágosítással, szóbeli értesítéssel, 

haj ó j egygyei 
szolgál

a. KZ-^.Á.XTIDOZRXj.Á.SI IEODA.
Nagymihályon

László Fülöp megbízásából HERCZ JÓZSEF.

CLAYTON & SHUTTLE WORTH1V 
Bncl«peMt, V/ioal«kürsit <13,

által a legjutlnyosabb áruk mellett ajánltatnak: 

Locomcbil és gözcséplőgépek, 
szalmák azalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 

tisztító rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, j 
széna^yüjtök, boronák, sorvatögépek, Plánét jr. 

kapálok, szecskavágók, répavagók, kukoricza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

c* aczél ekék, 2 és 3 vasú ekék és minden
i *ik. egyéb gazdasági gépek.

Nyom. Laodesman B. köuyTnyvmdijábau.


