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Kulturális feladatok.
Irta Ácsét Dezső.

III.
Fejtegetéseink kapcsán elérkeztünk azon 

határig, midőn komolyan kell foglalkoznunk 
azzal a folyton napirenden lévő és örökké 
vajúdó kérdéssel, vájjon a középiskolának 
melyik fáját válaszszuk megvalósítandó ide
álunkat. A kérdés sokkal komplikáltabb, 
semhogy mélyreható okok s a tények tel
jes ismerete nélkül nyugodt lelkiismerettel 
lehetne annak eldöntését Ítéletünk mérle
gébe vetni. Igyekezzünk mindennemű be- 
folyásoltatástól és személyes sympathiáktól 
menten a szociológiái és anyagi érdekek 
ezernyi szálából összeszőtt csomót felbo
gozni

Az első határállomást, hol meg kell 
állapodnunk, annak megvizsgálása képezi, 
mily feladatot szánt a kormányhatalom köz
oktatásügyi politikája a középiskolának. En
nek megítélése a köztudatban merőben té
ves felfogásokat gyökereztetett meg, me
lyeknek kutforrása a helyzet félreismerésé
ből eredő s roskatag nyugvó alapon azon 
közfelfogás, mely a középiskolát kizárólag 
az élet eleven szervének óhajtaná látni. 
Ámde a középiskolának főfeladata nem a 
köznapi értelemben vett életre való előké
szítés, mint azt longe et laté hiszik és hir
detik, hanem a tudományok oly fokú is
meretének nyújtása, mely az egyént később 
választandó pályáján a továbbképzésre és 
hivatásának méltó betöltésére képessé te
szi. Tehát nem vértezi föl a tanulót az 
élet ezernyi baja és kellemetlensége ellen,

TARCZA. 
Inkompatibilitás 1848. előtt.

Irta: EÖTVÖS KÁROLY.
— Lapunk jogosított kiadáaa. —

Mindenek elölt megjegyzem, hogy amikor 
inkompatibilitásról Írok : sem a politikát nem 
akarom érinteni, sem tudományos alapossággal 
nem akarok a fejtegetésekbe bocsátkozni, mert 
hiszen 1818 előtt a mai értelemben vett össze
férhetetlenség nem is lehetett minálunk.

Nem függött senki az államtól, de az ál
lam sem függött senkitől. Az államnak nem 
voltak vasutai, sem tengeri, sem folyamhajó
zása, távirója, postája, egyedárusága, telefonja, 
gépgyárai, vasmüvei, nem volt tulajdonképpen 
semmije, még tisztviselője sem a mai értelem
ben, amikor ma több mint 50.000 tisztviselő 
felett rendelkezik.

Akkor volt egy kancellárja Becsben, egy 
helytartó tanácsa Budán, néhány sótisztje, né
hány harmincadosa, egy pár vicispánja, egy fő
törvényszéke, — az állam pedig egyébként nem 
avatkozott a társadalom dolgaiba. Az igaz, hogy 
nem is kért tőle semmit, hiszen a század ele
jén Magyarország hadi adója 2 millió kétszáz
ezer forint volt, ma ellenben 500 millión felül 
mozog budgetünk.

Hogy mi lehetett akkoriban az inkompa
tibilitás, azt ugy tudjuk meg, ha vizsgáljuk, 
kikből állott az akkori országgyűlés. 

nem is számol az existencialis igényekkel, 
aminthogy nem is az a hivatása, hanem 
bepillantást nyújt a tudások titkos kohó
jába s bevezet a tudományok szent csar
nokába, hogy a szellemóriásoknak áldoz
hassunk.

Ezeket tudván, egy lépéssel már kö
zelebb vagyunk a célhoz, mert könnyeb
ben dönthetjük el, a középiskoláknak me
lyik faja áll leginkább feladata magaslatán. 
A gymnasium a klasszikus műveltség emlőin 
táplálkozik, a reáliskola a modern kultúra 
előharcosa, mig a polgári iskola e tekintet
ben még nem nyugszik biztos bázison, ha
nem a reáliskolától felkarolt irányzattal ka
cérkodik. Az utóbbit az említett oknál fogva 
egyelőre számításon kívül hagyhatjuk és 
csak a két előbbit latolgatjuk. Az egész 
modern műveltség, mint ismeretes, a klasz- 
szikusnak tömör és szilárd alapján épült, s 
dacára a fényes és dús örökségnek, igen 
sok tekintetben nemcsak, hogy túl nem 
szárnyalja, de utói sem éri az ókorit. Ho- 
merus bűbájos eposzai, Horatius elragadó 
költeményei, vagy Aischylos, Sophokles és 
Euripides isteni tragédiái példátlanok és 
utánozhatatlanok. A művészetek terén pe
dig sok tekintetben a vezérszerep most is 
a klasszikusokat illeti. A szobrászatban pél
dául — ha ugyan szabad e profán párhu
zammal élnünk — Pheidias és Praxiteles 
egyengette az utat a művészi szép megtes
tesítésére Cartova, Thorvaldsen és Alvarez 
számára. Ha tehát nálunk meg nem való
sítható a Németországban a két irány ösz- 
szekapcsolására szervezett realgymnasium,

Veszem az 1843-iki országgyűlést, amely
nek tagjai voltak: négy prépost, nyolc apát, 
hat kanonok, harminc kir. táblai bíró, száznégy 
vármegyei követ, akik közül azonban csak 98 
jelent meg. Ezek között volt 25 alispán, 3 jász
kun hajdú főkapitány, aki manapság főispán
számba menne; volt 12 megyei főjegyző, 8 
megyei főszolgabíró, 5 megyei főügyész, 2 hadi 
főadószedő, 40 táblabiró, 1 helytartólanácsos, 
1 kerületi táblabiró. — Ez volt akkor az igazi 
népképviselet.

Látnivaló, hogy az iparral, kereskedelem
mel foglalkozóknak, a tudományos karoknak 
ezek közt semmi nyomuk, de az ügyvédeknek 
sem I

A régi rendi társadalom furcsán volt az 
ügyvédekkel. 1848 előtt Magyarországon az 
ügyvédi kar intézménye bizonyos tekintetben 
más volt, mint Európa nyugatán, az úgyneve
zett müveit nemzeteknél. Nálunk az ügyvédek 
négy osztályba tartoztak.

Az elsőt a tabuláris prokurátorok alkot
ták, akik csak Pesten laktak, egy-kettő Budán 
volt és akik csak nemesi pörökkel foglalkoz
tak ; azután voltak tiszti fiskálisok, a magistra- 
tionalis prokurátorok, megyék, városok, egy
háztestületek, káptalanok ügyvédei.

Aki ügyvéd ezen kívül esett, azt nevezték 
>campertis advocatus«-nak, magyarul >mezei 
ügyvédnek., akiknek sorából a régi nemesi ka
rok és rendek az ország törvényhozásába bi
zonyára nem választottak senkit képviselőnek. 
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mi az ideális állapotot jelentené, a gymna- 
siumnak kell előnyt adnunk, mert a tudást 
oly alapra fekteti, mely képessé tesz a mo
dern műveltség átérzésére és átértésére is, 
s szemben a reáliskolával, mely a funda
mentumot nem méltatja kellő figyelemre, 
hanem a modern korban épült falak káp
ráztató szinü freskóiban gyönyörködik, visz- 
szavezet minden kultúra s civilizáció szülő
anyjához : a klasszikus korhoz.

Világosítsuk meg a dolgot praktikus 
szempontból is. A gymnasium az alapból 
indulván ki, megadja a képességet minden 
későbbi más irányt kővető műveltség befoga
dására, mig a reáliskolában az már vissza
menőleg sokkal nehezebben pótolható, épen 
a sorrend természetellenes voltánál fogva. In
nen van az, hogy még a fővárosban is, 
hol leginkább megértik az ipar és kereske
delem, egyszóval a praktikus élet modern 
jelszavait, inkább tódulnak a gymnasiumba, 
mint a realba. Természetes is ! Mert mig 
az előbbi minden pályára megadja a kvalifi
kációt, a reáliskolánál a pályaválasztás kor
látozva van.

A polgári iskola erős társadalmi közép
osztály létesítésére szerveztetett. De csonka 
voltánál s azon körülménynél fogva, hogy 
speciális pályákra nem képesít, feladatával si
keresen meg nem birkózhatik. Elhibázott s 
célra nem vezető intézmény nálunk azért 
is, mert középosztály manapság az ipar és 
kereskedelem talajából sarjadzhatik, mely 
kereseti ágak az Ausztriával fennálló viszo
nyunk következtében sorvadásra vannak kár
hoztatva s igy a polgárit végzett ifjak nem

Hiszen Magyarország legnagyobb ügyvédje 
és nagy történelmi alakja: Kossuth Lajos 
csak 1847-ben, 45 éves korában tudott bejutni 
a törvényhozásba. Az ügyvédben az akkori 
rendiség a társadalmi rend ellenségét látta, a 
békesség megzavarójának, minden jó ügy meg- 
rontójának tartotta. Semmi sem jellemzőbb a 
régi rendiségnek az ügyvédekről alkotott fel
fogására és az avas államférfiaknak róluk táp
lált véleménye, mint II ay n a u-nak egy mon
dása.

Amikor ő borzasztó munkáját végezte itt, 
egy jó öreg barátomat, aki már 1825-ben kép
viselő volt, 1848-ban pedig Kossuth elnöklete 
alatt álló honvédelmi bizottmányban mint tag 
szerepelt, megidézték a vértörvényszék elé.

Nyolc napig ült az Újépületben, amikor 
egyszer csak váratlanul szabadon bocsájtották.

Sietett haza, hogy még csak közelében se 
legyen az Újépületnek.

Három nap múlva aztán intést kapott, 
hogy köszönje meg szabadulást Haynaunak.

Feljött hát Pestre és kihallgatásra jelent
kezett a teljhatalmú császári biztosnál, meg
köszönni, hogy nyolcadnapra szabad lett.

Ekkor Haynau — szószerint idézem — ezt 
mondta neki:

— Hja, tudja az ugy volt. Az én elvem 
az, hogyha zsidó: vegyék el a pénzét, ha pap: 
ötven bot vagy várfogság, ha prókátor, akkor 
fel kell kötni, keresztbe kell törni, olajban kell 
megfőzni; hogyha birtokos gazda : menjen haza.
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találván megfelelő existenciális teret, a szel
lemi proletariátust növelik. Idejekorán be
látják ezt maguk a növendékek is s szám
talan esetben újból nekifeküsznek a tanu
lásnak, kiegészítő vizsgálat alapján a gymna- 
siumba való átléphelésük céljából.

Meghányva-vetve a probléma minden 
fázisát, semmi kétség benne, hogy — ha 
már realgymnasiumról nem lehet szó — 
az elsőség pálmája a gvmnasiumot illeti.

Előfizetési felixÍTráis.
Október hő 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

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

A „Felsö-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Szerkesztőségünkből. Aetél Dezső ur 

lapunk kötelékébe lépett és mint főmunkatórsunk 
ezentúl állandóan részt fog venni a szerkesztésben.

— A nagymihályi csendörség ügyvi 
telét és tevékenységét a homonnai csendőrszakasz 
parancsnokság e héten vizsgálta meg. Az ered
mény teljesen megfelelt a várakozásnak ; Szoboczky 
József járásparancsnok vezetése alatt az itteni őrs 
a közbiztonság igazi őre lett s a viszonyok mind 
inkább javulnak. A vizsgálatot foganatosító csend 
őrhadnagy a tapasztaltak felett megelégedésének 
adott kifejezést.

— Andrássy Dénes adománya. A 
jótévő főur ismét fejedelmi adománynyal járult 
hozzá a zemplénmegyei tiizkárosultak felsegélye 
zéséhez. Sulyovzzky István kir. tanácsos, uradalmi 
igazgatója utján ugyanis 4000 koronát küldött az 
alispánnak a tiizkárosultak javára.

— Házvétel. Eichm batas Lipót s Golditein 
Adolf nagymihályi kereskedők megvették Grilii- 
wald Mayernak a Kossuth Lajos utcán lévő há
zát 30.000 koronáért.

Sonnzntchrin Márkus itteni kereskedő meg 
vette Laterán Jánosnak a Sulyovszkv utcában lévő 
házát.

— Méh magsat elhajlása. Király Já 
nosné bűnös utón jutott magzathoz és hogy Ame 
rikában időző férje elöl a szégyent eltakarja, J/ir

Ez a felfogás az ügyvédekről a francia 
forradalommal kezdődött és a júliusi, meg a 
februári forradalommal még erősödött.

18-18 előtt még negyvennyolc város is 
küldött követeket.

Ezek között sem volt iparral, kereskede
lemmel foglalkozó vagy tudományt művelő.

A városok is polgármestert, főügyészt, fő
jegyzőt, főkapitányt, néhány város pedig má
sodik követnek tanácsbelit küldött.

Nem volt akkor képviselő bankigazgató, 
mert bank nem volt, sem takarékpénztári igaz
gató, sem részvényes, sem vasutigazgató, sem 
vizszabálvozó, mert ilyeneknek hírük hamvuk 
sem volt; azaz hogy volt mégis egy részvény
társaság, melynek még Deák Eerencz is rész
vényese volt, de osztalékot sohasem kapott.

A lánchíd alapításának kérdése volt ná
lunk az első nagy közgazdasági és pénzügyi 
kérdés, noha a közgazdasági életet valami na
gyon nem segitette elő, de nem is azért ké
szült a lánchíd, hogy a budaiak átmehessenek 
Pestre, s a pestiek átmehessenek Budára, az
zal az országgyűlés édeskevesei törődött, ha
nem azért, hogy legyen Ilid, amelyen a nemes 
ember is fizet vámot.

Gróf Cziráky Antal kancellár azonban ki
fogott mindenkin. Bosszúsan mondta, hogy ő 
pedig nem megy át a hídon; egész családja 
utálja ugyan a vizet, de inkább csolnakot csi
náltat, semhogy két krajcárt fizessen, ha vala
hova menni akar.

czdk Anna terebesi kuruzsló nőhöz fordult, aki 
szép szó és jó pénzért hajlandó volt a méhmag
zatot a menyországba küldeni. Szerencsésen végre 
is hajtotta a műtétet, melyről azonban a csendőr- 
ség is tudomást szerzett és az esetet a kir. ügyész
séghez feljelentette.

— Szanatóriumi hölgybizottság váro
sunkban és vidékünkön. Amint értesülünk, a 
József főherceg Sanatorium Egyesület elhatározta, 
hogy az országban szanatóriumi hölgybizottságo 
kát alakit. Jó forrásból, arról értesülünk, hogy a 
bizottság városunkban és vidékünkön a következő 
urhölgyeket kéri fel a hölgybizottság szervezésére : 
Gróf Sztáray Sándorné, özv. Stépán Gáborné (Mái 
cza), I’olányi üézáné, Kazinczy Arthurné (Berettő), 
Dr. Chudovszky Mérné, Dr. Kállai Józsefbe, Dr. 
Eperjesy Lajosné. Frőhlich Gyuláné, özv. Madarász 
Lajosné, Dr. Gliick Sainuné, .Szirmay Ödönné 
(Sztankóez), Dr. Pogány Gerőné. — A fölkérendő 
tagok az egyesület védnöke. József kir. herceg 
aláírásával díszes oklevelet kapnak, melynek mii 
vészi rajzán egyik nagy festőművészünk most dől 
gozik. Az egyesület elhatározta, hogy az első nép 
szanatórium épületében elhelyezendő márványtáb 
Ián örökíti meg azoknak a lelkes hölgyeknek ne 
veit, akik a nemzeti veszedelem ellon való küz 
delemben a legnagyobb tevékenységet fejtették ki. 
A szanatóriumi hölgybizottság alakítása valóban 
szép, nemes és üdvös gondolat. Es a derék ogyo 
sülét valóban jól számit, midőn a magyar hölgy 
világot keresi meg. Mert minden ügynek győznie 
kell, amelyet a magyar nö fölkarol.

— El jegyzés Friedman Anniit Budapest 
ről eljegyezte Steindler Etelka kisasszonyt helyben.

Guttman Isidor butkai lakos f. hó 11 én el
jegyezte Griinberger Zsófia kisasszonyt Tőketere- 
besen.

— Vásári tolvajok. Gálszécsen a csönd 
őrség az e hó li án tartott vásáron letartóztatta 
l’opovict József, Juzzko Anna rebrtni, Jutzko Mi 
hály szeretvai lakosokat, akiket lopáson tetten ért. 
A megindított nyomozás kiderítette, hogy a ne
vezettek régóta vásári tolvajlással foglalkoznak és 
igen sok lopott árut, többnyire edényt, vászont, 
cipő és csizmát találtak náluk. A gálszécsi kir. 
járásbíróság folytatja a tolvajok ellen a vizsgálatot.

— A nagymihályi ifjúsági egyesület 
f. év december első fejében tánccal egybekötött 
műkedvelői előadást rendez, mely alkalommal 
Moliére „A kényeskedök" című vigjátéka és He
vesi József „A nyár*  Idyll kerül szinte.

— A József Jöherceg Sanatorium 
egyesület jótékonycélu sorsjátéka iránt ország
szerte nagy az érdeklődés. Régen volt sorsjáték, 
amely nyerési esélyeivel oly kedvező lett volna.

1848 előtt is voltak azonban összeférhe
tetlenségi esetek.

Az inkompatibilitásnak egyetlenegy elvi 
jogosultsága van: függetlenné tenni a képvi
selőt az államtól, a kormánytól és a kormányt 
a képviselők illetéktelen befolyásától.

A kormány 1848 előtt is iparkodott be
folyást gyakorolni a képviselőkre, de az nagy 
különbség az akkori, meg a mostani viszonyok 
között. Akkor az ellenzéki képviselőkre akar
tak befolyást gyakorolni.

Ha a 48 előtti országgyűléseken tehet
séggel, kiváló képességgel, szónoki kvalitással 
kitűnt egy ellenzéki képviselő, a kormánynak 
első dolga volt őt magának megszerezni, szép 
szerével, ha lehetett, ha ellenben nem sikerült, 
akkor lehetetlenné tenni minden módon.

Így lett Nagy Pál gróf Pálffy Ferenc ura
dalmának számtartója, Szerencsi Istrán kir. 
táblai biró, később a király személynöke, Ra
gályi Tamás kir. táblai biró, Vay Ábrahámot 
pedig grófnak tették meg.

De voltak olyan ellenzéki férfiak, akiken 
semmi sem fogott; igy Deák Antal, Deák Fe- 
rencz bátyja, legidősebb Pázmándy Dénes, ifi. 
Balogh János, báró Wesselényi Miklós. Ezek 
ellen felségsértési pert indított a kormány, 
mert az alkotmány békességét féltette tőlük.

Balogh Jánost például szintén perbe fog
ták, mert 1835-ben az országgyűlésen ezt 
mondta:

— Én nem látom, hogy báró Wesselényi 

Az egy koronás sorsjegy a 22 ezer koronás fő
nyereményen kivUl 5000, 3000 koronás nyere
ményeket ad. Van összesen 724 nyeremény. A 
legmelegebben ajánljuk olvasóinknak szeretetteljes 
érdeklődésébe ezt a sorsjátékot, mely amellett, 
hogy vele nemzeti veszedelmet akarnak enyhiteni, 
még a résztvevőknek oly valóban értékes nyerő 
ményeket nyújt.

— Tüzesetek. Az elmúlt héten két tüzeset 
is volt vidékünkön. Alsó Körtvélyesen kigyulladt 
Móikorits Géza egy pajtája, azonban a cselédség 
a goudatlanságból keletkezett tüzet csakhamar el 
oltotta.

Lasztoméron e hó 8 áu Valyó György ká 
rára egy zsindelylyel fedett csíir és nagyobb meny 
nyiségü takarmány égett le. A kár meghaladja a 
3000 koronát, biztosítva azonban csupán a csűr 
volt. A tűz keletkezési oka nem volt kideríthető.

— Jiorcásár Gyöngyösön. A „Heves 
megyei Gazdasági Egyosiilet“ kezdeményezésére 
a ni. kir. földtnivelésügyi miniszter és Gyöngyös 
város támogatásával Gyöngyösön f. évi november 
hó 29. és 30 án borvásár tartatik, amely elé or- 
szágszerto nagy érdeklődéssel néz úgy a borter
melő, valamint a borkereskedő közönség. Jóllehet, 
hogy a borvásáron csak hevesmogyei, különösen a 
Gyöngyös—Eger—Visontai borvidék termékei bo 
caájtatnak elárusitás alá: mégis a minden vidék
ről már eleve észlelhető érdeklődés arra enged kö
vetkeztetni, hogy a Gyöngyösön rendezendő ezen 
borvásár egyike lesz az eddig tartott borvásárok 
loglátogatoltabbjának. A borvásároii megjelenni 
óhajtó vidéki közönség részére a kereskedelmi 
miniszter mérsékelt áru menettéri jegyekol bo 
csájt rendelkezésre és azt mindenki megkapja, a 
ki ez iránybani óhaját a „Hevesmogyei Gazda 
sági Egyesület" titkári hivatalával akárcsak egy 
levelezőlapon is közli, úgyszintén az elszállásolás 
rói is a titkári hivatal gondoskodik.

— Mennyi esersav szükséges a must
ba? A rendesen szüretelt, jó minőségű mustba, 
illetve ujborba csersavat adni nem feltétlenül szűk 
séges. Minthogy azonban a csersav a fölös fehér 
nyéket kicsapja és ezáltal a bort egészségesebbé 
teszi, sohasem árt, ha a zajos erjedésen már túl 
esett ujborhoz hl.-énként 1—2, legfölebb 3 gramm 
vegytiszta csersavat keverünk, hogy gyorsabban 
és tökéletesebben letisztulhasson.

— A kukoricacsutkát, mint póttakar
mányt ajánlja a iöhnivelésügyi miniszter. A Gaz 
dasagi Egylethez intézett feiratában azt mondja, 
hogy Amerika már rég használja a csutkát takar 
mányozási célokra. Minthogy 2 25 fehérnyét tar 
talmaz. egyenértékű a szalmával és burgonyával.

Miklós mivel sértette meg a királyt és az al
kotmányt. En az ő szavait magamévá teszem.

A kormány leirt Hars vármegyéhez, hogy 
mivel Balogh János zenebona ember, nem bé- 
kességcs természetű, a törvényt nem tiszteli, 
küldjön más képviselőt, aki jobban tessék.

Hars vármegye pedig feleletül újra kö
vetnek küldötte Balogh Jánost.

Ugyanígy járt gróf Ráday Gedeon is. Ek
kor az országgyűlés Deák Eerencz vezetése 
alatt elhatározta, hogy mindaddig, amig gróf 
Ráday Gedeon ellen a király vagy a kormány 
ezt az összeférhetetlenségi kifogást teszi, sem 
újoncokat, sem adót nem szavaz meg, a kor
mány előterjesztését nem hagyja jóvá.

Alkotmányviszonyaink történetében az 
egyike a legszebb kérdéseknek.

De a vármegyék a saját részükről, szin
tén állítottak fel összeférhetetlenségi korlátokat.

A kormány a követek részéről békés haj
lamot, törvénytiszteletet kívánt; a vármegyék 
pedig esküt vettek követüktől, hogy sem az 
országgyűlés ideje alatt, sem a berekesztéstől 
számított 3, vagy 6 évig a kormánytól semmi 
hivatalt, kitüntetést, bérletet, szóval semmi ked
vezést a világon el nem fogad.

Akik ellenkezőt cselekszenek, azok, mint 
a közállomány megrontói, megbélyegzett em
berek, — »vármegyénkbe’ pedig őket többé 
ne lássuk*.

Körülbelül erre szorítkozott 1848 előtt 
az inkompatibilitás.



— Szilágyi és Dinkant miskolczi gép 
gyáros cég kitűnő borsajlóira, valamint legújabb 
„Villám” centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különö
sen a cég által feltalált és készített „Kincsem” és 
„Hegyalja” borsajtók, nemkülönben a nagy Üzemű 
préseléshez készített „kettős kosaruu sajtók, ame
lyeknél a régi világfából készített prése gvniálisan 
egyesítve van a modern technika vívmányaival. 
A sajtó felső része aczéi, alsó része faszt rkezet. 
Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasré
szekkel, hanem csak fával, ami a must színét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt mm 
kell össze vagdal ni, hanem kisebb darabokban is 
könnyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 
az 1902. évi egri és a pozsonyi II. mezőgazda 
sági országos kiállításon a cég borsajtói első díj 
jal, aranyéremmel lettek kitüntetve. A cég ízléses 
árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek meg 
küldi.

— Mátyás Diák. Ha van vig és elmés 
újság, amely olvasói.iák kellemes és derűit órákat 
szerez, ugy ez a lap kétségen kivül a „Mátyás 
Diák“, amelyről köztudomású, hogy Magyarország 
nak nemcsak legnagyobb szabású, de legjobb éle 
lapja. A Mátyás Diák most tizennyolcadik évfo 
lyamába lép, hogy tovább is elismerések között, 
diadallal fussa útját, nagy örömére a mulatni sze 
rctő magyar közönségnek. A Mátyás Diák minden 
egyes számában 35—40 karrikatura, adoma illuszt 
ráció és művészi rajz jelenik meg. A „Mátyás 
Diák” Murai Károly szerkesztésében, kiváló hu 
moi isták közreműködésével a Wodianer F. és Fiai 
cég kiadásában jelenik meg. Előfizetési ára ne 
gyedévre 3, iélévre G, egész évre 12 korona. A 
Mátyás Diák kiadóhivatala (Budapest IV. Sarkún- 
tyus utca 3.) bárkinek is készséggel küld mutat 
vány számot.

— Minden konkurrencia ellenére 
elterjedtebb, tehát legolvasottabb lapja ez ország
nak ma is a Pesti Hírlap. Mert politikája nép
szerű; minden irányban független, szókimondó; a 
nagyközönség igaz érdekeit szolgálja s a közvéle
ménynek mindig hü tolmácsa. Cikkírói, tárcaírói, 
szaktudósitói, humoristái az újságíró világ jelesei. 
Tartalma — komoly és mulattató — az összes 
napilapokét felülhaladja és mégis rendkívüli ked 
vezményekben is részesíti előfizetőit. Így minden 
előfizető karácsonyi ajándékul kapja a Pesti Hír
lap nagy képes naptárát és kedvezményes áron 
rendelheti meg a Divat Szalon című kitűnő di
vatlapot. Az uj évnegyed alkalmából azért felhív 
juk az ország legkedveltebb lapjára t. közönsé
günk figyelmét, megemlítve, hogy az előfizetési ár 
(negyedévre 7 korona, a Divat Szalonnal együtt 
9 korona) a Pesti Hírlap kiadóhivatalába (Buda
pest, V. Váci-körűt 78.) küldendő

— Mindennek ápolás én gondozás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Brázay- 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt
nek, a mi elterjedésre jut — ugy a sósborszesz- 
nek is — egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü
lönböztesse a Brázay-féle sósborszeszt az üveg 
alakjáról és az üvegen lévő védjegyről. A címke 
egyszersmind védjegy is.

— Herezeg Ferenc*  Album lesz a Gajári 
Ödön szerkesztésével megjelenő „Az Ujság“ füg
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
dóka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked
veskedik minden előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az Újság”, melynek állandó főmunkatársai: Her- 
czag Ferenc. Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes aján 
dákokkal lepi meg az előfizetőit, hanem kitűnő 
lapot is ad, mely értesültség, hírszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igényeket is 
kielégiti. Enuek tudható be Az Újság nak párat
lanul gyors elterjedése és közkedveltsége az egész 
országban. „Az Újság" előfizetési ára egy hóra 2 
kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
cim: Az Újság kiadóhivatala, Budapest VII. Ke
repesi ut 54. szám.

— A gyermekek reggelije. Egy híres 
orvos ismételten kinyilatkoztatta, hogy 14 éven 
alóli gyermekeknek nem szabad babkávét adni, 
mert ez a szívműködésre, idegekre és gyomorra 
ártalmasán ható mérget, a coffeint tartalmazza. 
Ebből a méregből egy kétszeres oly nagy adag, 
mint amilyen egy csésze erős fekete kávéban van, 
már halálos hatású lehet. Mégis hány anya van, 
aki nem akarja magát elhatározni arra, hogy lég 
alább a kicsinyek részére a családi asztaltól szám 
űzze a babkávét. A legideálisabb ital ugyan a tej 
volna, de a tapasztalat bizonyítja, hogy ezt nem 
mindig szeretik a gyermekek és csak a legritkább 
esetben tűrik állandóan. Ilyen esetben a legjobb 
pótlásnak a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
bizonyuk, melyet sajátos gyöngéd, kávéhasonló 
ize miatt a gyermekek szívesen isznak. Ez a leg
zsengébb korban is megfelelő, könnyen emészthető 
tápdus és vérképző.

CSARNOK.
Verőfényes szép őszi délután.
Az én anyám nem járt cifra ruhában 
S kacsója se volt fehér, mint a hó; 
Az en anyám kinn dolgozott a gyárban 
S busz éves csak, de hervadt volt s fakó.

Bölcsőm nem ringott úri palotában; 
Viskónk gond fészke volt és bánaté. 
Álmatlan jártunk künn az éjszakában. 
Midőn a sors még azt is élvévé.

S hogy azután a gyár is földig égve, 
Nem adhatott munkát, se kenyeret, 
Az én anyáin megtört a szenvedésbe: 
Küzdött, nyomorgóit és éhen elveszett.

•
* *

S itt járok most az élet piacán, 
Verőfényes, szép őszi délután.
Nyüzsgő tömeg, boldogság minden arcon, 
Szerelmes párok suttogását halom, 
Kart karba lépked ifjú és leány. 
Verőfényes szép őszi délután.

Csak én vagyok szomorú, hallgatag, 
Lehajtott fővel rovom utamat,
Mert ugy kisért elmúlt illők emléke, 
Egy szürke asszony, sápadt asszony képe. 
S oly bús vagyok, oly szófián, halovány, 
Verőfényes szép őszi délután.

Szilágyi Ferenci.

Felelő. szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főin unkatárs : Aczéi Dezső. 

Kiadóhivatali művezető: Lándal József.

Hirdetések.
an szerencsém a nagyérdemű közönsé
get tisztelettel értesíteni, miszerint az 
ország minden részében előnyösen is

mert, 1810. évben alapított 

Haltenbeiger Béla 
kassai ruhafestö-, vegyitisztitó- és gözmosó-gyár 
képviseletét Nagymihály és vidéke részére 
sikerült megnyernem.

Nevezett cég részére elfogadok festés, 
tisztítás, illetve gözmosás céljából ru
hákat, függönyöket, nyakkendőket, 
illetve gallért, kézelőt és egyéb fehér
neműt a gyárban megszabott árak mellett.

A gyár képviseletének létesítése foly
tán a t. felek megkiméltetnek a postai kül
dés kellemetlenségeitől.

.Szakba vágó felvilágosítással készséggel 
szolgálok. Teljes tisztelettel

Roaenberg Hermán
Kossuth Lajos utea. (Takarékpénztári épület.)

360. V. sz.

r.104. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtót az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sátoralja
újhelyi kir. tvszóknek 1903. évi 16916. sz. végzésé következ
tében Dr. Kállai József ügyvéd által képviselt Nagymihályi 
Kereskedelmi és Hitelbank javára Oranko József és társa 
ellen 1000 korona s jár. erejéig 1904. évi julius hó 20-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1350 
koronára becsűit következe ingóságok, u. m. lovak, ökrök, 
tehén és borjú nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1903. 
évi V. 396/4. sz. végzése folytán 1000 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1903. október 3. napjától járó 6 százalék kamatai, 
’/s% ▼áltódij és eddig összesen 121 kor. 32 till.-ben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Őrmezőn alperes Oranko 
József és Nátafalván Pólyák János lakásán leendő eszközlé
sére 1904. évi október hó 20. napjának délelőtt 
10 órája határidőül kitilze.ik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értőimé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fogunk adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1891. évi LX. t.-cz. 120. §-a értel
mében özek javára is elrendeltetik.

Nagymihály, 1904. október 6. napján.

Felien József
kir. bírósági végrehajtó.

Pályázat.
A Nagymihályi Kereskedelmi és Hitel

bank Részvénytársaság az újonnan rendsze
resített

gyakornoki állásra
ezennel pályázatot hirdet

Pályázaktól megkivántatik felső keres
kedelmi iskolai érettségi bizonyítvány, a 
magyar és német nyelv ismerete szóban és 
Írásban, a tót nyelv ismerete szóban. Évi 
íizetés 600 korona. — Véglegesítés 6 havi 
próbaidő után.

Sajátkezüieg irt folyamodványok f. é. 
október hó 25-éig az igazgatósághoz nyúj
tandók be. Az állás november i-én elfog
lalandó.

Nagymihály, 1904. október 6.

Az igazgatóság.

Korszakalkotó találmány!!
Gyárakban. iparto'olepoken, üzletekben, mü 
helyekben, kórházakban én minden háztar 

fásban nélkülözhetetlen a

MINIMAX
(Dr. Sc-hlesinger Stuart rendszer)

az egyetlen tüzoltó-k'esülék, amely min
den tiizveasedelmet keletkezése 

pereiében eredményesen eloltani képes.
M jlra darabonként 60 korona. ■

Megrendeléseket eszközöl a .Minimál” 
készülékek építő társaság képviselője 

WIDDEB H E B M A N 
Budapest VI. Lázár utca 5.

Lakás áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy lakásomat a Jókai—utcából 
az Andrássy Dénes utón újonnan épített 
saját házamba helyeztem át.

SESZTAk ANTAL 
iosmsster.

Kérjen mindenki

saját érdekében

Valódi Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét 

csak^olv^csoma^nkban, a melyek a
Kneipp páter védjegyet és a Kath
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

Mdl/C
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VILÁGHÍRŰ
• •

• .IEXOW festészeti müintézet a kiválóan 
•ikerült életnagyságu arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj-, aquarell- éa paatell festésben 90 K 
fénykép után 45-63 cm. nagyságban ára fcV la.
Legfinomabb kivitelű Brom-. Pistin*  és C 1/ 
krétarajz ára v 1%.

Bésslstes árjegyzék bérmentre.
Egy életnftgyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen Ingyen, ha részünkre 3 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD44
festészeti müintézet 2

BUDAPEST, VII. Rottenbiller-utca 46. • 
»••••••••••••••••••••••••••••••••'>•

1902. orsz. gazd. kiállítás, Pozsony; 
I-ső díj, aranyérem.

Gazdák figyelmébe !

Borsajtók
»Kincsem«, »Hegyálja«, »Könyök- 

szerkezetüa, »Mabille« és „Acélorsósa a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói.

kettős kosara sajtók
FÖELÖNYE: A must sehol sem érintkezik vas

részekkel. Egyszerű kezeles. Óriási 
erőkifejtés. A törköly egy darabban 
és könnyen kivehető. Egy ember 
által könnyen kezelhető. — — — 

Szólőzvizóls: és "bog-jrózóls 1 
.Villám legújabb czentrifugalis bogyozó és zúzógépek.

Szilágyi és Kiskatit gépgyára JYtiskolczon.
| Árjegyzék ingyen. [

360. V. sz.

1M4 Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az INNI, évi LX. t.-cz. 

102. #-.% értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai 
kir. járásbíróság 1900. évi 8p. III. 66'6. sz. végzése követ
keztében Dr. Kellner Mihály ügyvéd által képviselt özvegy 
Heysel Engell>ertné javára Dr. Novák József ellen 3876 kor. 
• jár. erejéig 1902. évi május 14-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 13510 koronára becsült követ*  
kező ingóságok u. tn. bútorok, tehenek, lovak, l>uza, stb. 
nyilvános Árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n.-mihályi kir. jhiróság 1904. V. 
122/4. számú végzése folytan 3876 kor. — fillér tőkekövete
lés ennek különböző időtől járó 5 százalék kamatai, */•*/•  
váltód ij és eddig összesen 62 kor. MM fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig A-Kört vély esen dr. Novák 
József lakásán leendő eszközlésére 1904 Okt. 18-én d. •. 
10 ártja határidőül kitiizetik s ahoz a venni szándékozók oly 
wegjegyzéasel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 1881. 
évi LX. t.-cz- 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet
ígérőnek, szükség esetéu becsámn alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le es felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. |. értelmében ezen 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1904. évi szept. 28-ik napján.

Pelle9 József, 
kir. bírósági végrehajtó

Minden

Jíaponta friss

A

Manhattan nélkül. Manhattan porral.

Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb- 
minőségű tőjét akar, aki erős igavonó bar 
mókát és tüzes lovakat akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. 1<M> klg. ;"><) kor. 50 klg. 
26 kor. Egy 5 kilón próbákul deményt fi ko 
rónáért küldünk pontún én bérmentvr utánvét 
tel, hogy a legkisebb gazda is meggyözbdhes 
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról 

Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vállalat, Budapest Vili. Aggteleki-utcza 15.

részére!
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.Védjegy.

Guschelbauer Antal, Sopron.

JJCj? Képviselők minden helységben kerestetnek.

S chicht-szappan
VÉDJEGYEK: *

„Szarvas- vagy Kulcsv»gy
a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 

j iegolcsóbb szappan
Vr- i"'®

.Minden kártékony vegyűléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen Ogyeljen arra,
szappan a ,SCHICHT. névvel és fenti

legyen ellátva.

• • kassal • •

virsli

szafaládé
------  kapható =

fBuesinszky £ajos

üzletében.
Nyom. Lendeeman B. 'rönyvnyomdájában

I- rendi! Taeregrezá-ezi 

csemege szőllö 
kilója 60 fillérért kapható 

HAUPT H.-nál
Nagymihály =====

Kossuth Lajos utca és Deák tér sarok. 
Postai megrendelések és szállítások pontosan 

eszközöltetnek.
Naponta friss szállítás.


