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Iparostanulóink neveléséről.
Valahányszor iparostanulóink többsé

gének úgy az utcán, mint az iskolában 
való illetlen viselkedését látjuk, aggodalom 
tölti el lelkünket, hogy vájjon képes lesz-e 
ez a sok tekintetben nagyon is hiányos 
nevelésű ifjúság valóra váltani azokat a 
várakozásokat, amelyeket a hazai ipar óhaj
tott fejlesztése szempontjából az iparospá
lya embereihez füzünk ?

Mint gyakorlati ember ismerem az 
úgynevezett kamaszkornak minden csinját- 
binját. 'Tudom, hogy a könnyű vér, az 
éretlen fű, a hirtelen váltakozó érzések, a 
szilajságnak, pajkosságának ezer meg ezer 
formájában nyilatkoznak meg. Ez a fiatal
sággal jár. Nem ítélem el érte. De a ne
veletlenségének, a durvaságnak, a romlott 
észjárásból és romlott érzületből fakadó 
helytelenségeknek éppen ennél az ifjúság
nál vagyok legnagyobb ellensége, mely 
csakis nemes ízlésével, emberbecsülésével 
és tiszta jellemével biztosíthatja maga ré
szére a megélhetést. Továbbá mert csakis 
ezen lelki jó tulajdonokkal válhatik az ipari 
munkás a nemzeti jólétnek s e jólétből fa
kadó kulturális haladásnak harcosává, hű
séges katonájává.

Mindannyian tudjuk, hogy az iparos
pályán való boldoguláshoz, annak korszerű 
betöltéséhez a nyers erő ma már nem elég. 
Értelem s az értelmi erők fejlődéséből szár
mazó különféle lelki erények, más felől a 
tiszta érzésből fakadó nemesebb érzelmek :

TARCZA.
A névjegy.

I)r. Köszály Tibor ur mar többszörös csa
ládapa volt ugyan, hanem azért még egyáltalában 
nem vetette meg a kalandokat, amelyek pedig fér
jek, és kivált apák számára tudvalevőleg tilosak. 
Ha, kopasz tarkóján fényes cilinderkalapjával, kez- 
tyüs kezében ezüstgombu sétapálcáját forgatva, 
peckesen végigsétált az utcán, bizony nem egy
szer gyorsította meg a lépteit egy-egy karcsúbb 
ruhaderék, dús hajkonty, vagy csinosabb boka 
láttára. Ilyenkor Tibor úr kidüllesztette a mellét, 
a nyelén ragadta meg a sétabotját és halkan fii- 
tyürészni kezdett, mindezt önkénytelenül a karcsú 
derék, vagy csinos boka láttára. És igy sietett a 
bájos ismeretlen után.

Hogy az ismeretlenből olykor ismerős lett, 
az Köszály Tibor úr hóditó tehetségének az ér
deme. Hogy azonban a kaland olykor a gavallérra 
nézvést ilyenféle bókokkal végződött, mint :

— Arcátlan !
— Mit tolakszik ?
— Az aranyláncomat akarja letépni ?
— Rendőrt hívok, ha tüstént el nem taka

rodik ! azt viszont a hölgyek bárdolatlanságának 
és hiányos szépérzékének kell tulajdonítani; már 
t. i. Köszály úr vélekedése szerint.

A nők, szerinte egyáltalában nem viselik ma
gukat úgy, ahogyan az a huszadik század felvi
lágosult gyermekeit megilletné. 

szolgálat készség, lelkesedés, munkakedv, 
ízlés, szépérzék, mind-mind oly tényezők, 
amelyeknek összhatása nemcsak az ipari 
munkásra bir áldással, de messze kiható 
eredményeket szül a nemzeti életben is.

Innen aztán az iparostanulók erkölcsi 
életének gondozása bízva van. Bár a leg
jobb szándék a legnemesebb törekvés is 
igen sokszor hajótörést szenved, de azért 
a lankadást nem ismerő erős akarat, a 
következetes munka, főleg pedig az ifjú
ság iránt érzett szeretetünk meg kell, hogy
hozza a kívánt sikert.

Az iparostanuló nevelői: a mester és 
családja, a műhely, az inasiskola és maga 
a társadalom is.

Mikor a mester inast fogad, családja 
egy uj taggal szaporodik. Most e szegény 
ifjú testi és lelki életének gondozása a mes
ter kezébe van letéve. I öle függ, hogy az 
ifjú egész életén át boldog, vagy boldog
talan legyen. Nagy a felelősége ! Milyen 
boldog az az ifjú, aki mesterében atyját, 
a mesternéjében pedig anyját találta föl. 
A tapasztalat igazolja, hogy a családi élet 
melegében, a jó bánásmódban nagy erő 
rejlik. Az ifjú kedélyvilága innen nyeri táp
lálékát, hogy üdvös fejlődésének indulhas
son. Sok esetet tudnék felhozni, hogy az 
életbe kilépő ifjú talán az élet árjában el
feledte a legszentebb kötelékeket is, de 
lelke mindig hálával telt el a mester és 
családja iránt, mert hozzá jó volt, mert 
életének irányt adott.

Mit beszéltek, — fakadt ki néha a ka
szinóban a barátai előtt, mit beszéltek nőemanci
pációról, vagy éppen szabad szerelemről, amikor 
a nők egyrészében ma még annyi intelligencia 
sincs, hogy meg tudná érteni és becsütni, mi az 
egy férfi, egy idegen férfi odaadása ! ? Hisz, egy 
ismeretlen embert, aki azelőtt sohasem látott ben
nünket, egy csapásra meghódítani a legnagyobb 
dicsőség, és tekintse szerencséjének. magya
rázta emelt hangon — minden hölgy, akár asz- 
szony, akár pedig leány, ha olyan disztingvált úri
ember. mint én a lábaihoz akarja rakni a hódo
latát !

A kaszinóbeli bálátok természetesen jóizüt 
mulattak Köszály barátunk méltatlankodó kiölé
sein, de azért egy részük nyíltan, másik részük 
titokban mindig helyeseik a merész aszfaltrefor
mátor nézeteit.

Ámde Tibor úr csupán férfi társaságban szo
kott ilyen vandál módon beszélni az asszonyokról. 
Oh. hölgyek között gyöngéd volt, mint a bársony 
és sima, mint a kígyó. Nem csoda, ha kigyómód- 
jára tudott beférkőzni a női szivek sziklái közé.

Ilyen sziklaszivü hölgy volt a többiek között 
Bokorka Mihálvné is, a szép és fiatal szőke öz
vegy. Es nem utcai vad volt, ahogyan Köszály az 
aszfalton kezdődő kalamiiaink hősnőit nevezte, 
hanem szelíd házi galamb. Bájos és lekötelező 
módon, kékszemü és vöroshaju, szóval a kis vá
ros szerelmi fogalmai szerint valóságos istennő. 
Egyébiránt vagyonos asszony, aki zsurokra járt észsti- 
rókát adott. Köszály is zsuron ismerkedett meg vek. 
Lapunk mai sskma 4 oldalra terjed?

Az ifjú lelkében sem az értelmi erőt 
sem a nemesebb érzéseket gorombasággal, 
durvasággal senki még életre nem keltette. 
A fagyos északi szél ; fagyot okoz. Fény, 
melegség kell az ifjú lelkének is, éppen 
úgy, mint a virágnyiláshoz.

A műhelyben telik el a tanoncidő je
lentékeny része. Az itt látott, az itt hallott 
dolgok mélyen vésődtek a tanonc lelküle
tűbe. Ezért milyen fontos az az érzület, 
az a gondoskodás, mely a mühelyi életet 
áthatja. Nagytól tanul a kicsiny. A segé
dek jó példaadása, jó bánásmódja, illem
tudása. tiszta gondolkodása, mértékletes
sége, munkaszeretete : áldás az ifjú életére. 
A műhely légkörében formálódik ki a ta
nonc lelke és kedélyvilága. Ember, a szó 
nemesebb értelmében vett ember válik be
lőle. ha innen az élet nehéz küzdelmébe ut- 
ravalóul becsületes lelket, tiszta jellemet 
visz magával. Azonban nemtelen érzések
kel megfertóztetett gondolkodásával lépve 
ki az életbe, vándorbotja a boldogtalanság, 
az erkölcsi sülyedés útjára vezeti.

A fenti két nevelő tényezőnek segít
ségére jön aztán az iskola. Hogy az okta
tásnak minden fokon, de különösen a ta
nonciskolában nevelő hatásúnak kell len
nie, sarkolatos paedagógiai elv. Ha vala
hol, úgy itt kell az oktatásnak nevelői mo
mentumait teljes mértékben kihasználni ami 
bizony nem éppen valami könnyű dolog. 
Nemeslelkü, érzékeny tanító hányszor járja 
meg a szenvedések Golgotáját. Különösen

Tibor úr felesége, aki bizonyára egyike volt 
a legjámborabb és legkevésbbé féltékeny asszo
nyoknak. természetesen még csak nem is álmod
ta, minő érzelmeket ébresztett fel az urában a 
szép özvegy. De ha tudta volna is, talán akkor 
sem ért volna vele semmit, mert Köszály alig né
hány találkozás után már olyan szerelmes volt 
Bokorkánéba, hogy ettől a szerelemtől, úgy lehet, 
még tulajdon hitvestársának a közbelépése sem 
bírta volna eltántorítani.

- Soha, ismételgette magában Tibor úr 
— soha még ilyen gyönyörű szőke hajat! Es mi
csoda fejedelmi alak! Micsoda fejedelmi alak!

A fejedelmi alak azonban méltóságos föllé
pésében is fejedelmi akart lenni, és hideg rész
vétlenséggel hallgatta végig legújabb udvarlójának 
veszedelmes ömlengéseit, s ezzel a taktikával ter
mészetesen csak annál inkább felkorbácsolta Kö
szály urban az alvó oroszlánt.

Végre egyszer, a harminckettedik találkozá
son megnyílt a kőszikla. Prózaiasabban szilvást 
özvegy Bokorkáné kapitulált. Húsos arcát a legye
zője mögé rejtve kimondta a régi lesett szót :

Látogasson meg. kedves Köszály holnap 
a lakásomon. Várom délután 4 órakor.

Tibor úr akkorái szeretett volna ugrani őrö
mében, mint a bakkecske. De nem ugrott, mert 
ez feltűnő lett volna. O pedig minden áron ke
rülni akarta a feltűnést. Ez a találkozás az őket 
tőjük titka, s ez a titok édes, ez a titok boldogító.

Szivében ezzel a boldogító tudattal, zsebé
ben a névjegy tárcájával másnap délután ponto- 



mily óriási türelem kell ahhoz, hogy az 
inasiskolában eredményt tudjon fölmutatni. 
Ott ahol rendőrök tartják fönn a fegyel
met, ott ahol arra is van eset, hogy adur- 
valelkü tanonc kezét emelte tanítójára.

Ámde .tincsen olyan kavicsos réteg, 
amelyben kellő gondozással, talaj javítás
sal, fáradságos munkával valamely hasz
nos növényt ne lehetne termelni, vi
szont nem képzelek olyan ifjú szivet, mely
hez kellő nevelői tapintattal, alkalmas idő
ben hozzá ne lehetne férkőzni. Még a leg- 
szilajabb ifjúnak is, ha a lelkére tudunk 
beszélni, van könnye. E köny sokat mond. 
Mélységes bánya az emberi szív. Mint az 
aranyat a bányász csak nagy ritkán találja 
termés állapotban s többnyire kőzetekből, 
a föld mélyéből kell felszínre hoznia ; ug\ 
az emberi szívből is olykor csak nehéz 
munka árán hozhatjuk fel a jó érzéseket, 
a léleknek nemesebb tulajdonait. Ez a 
munka teszi nemessé megszentelté a taní
tói hivatást és iskolát.’

Végre magának a társadalomnak sem 
szabad közömbösnek lenni az iparos mun
kással szemben. Ha tetszik az a szép cipő, 
az a csinos kabát, vagy bútordarab, amit 
az inas hozzánk szállít: becsüljük e kis 
munkást is, nézzünk bizalmasan a szemé
be. lelkesítsük azon i pályán, amelyen bol
dogulását keresi. Ne tekintsük a társada
lom páriájának, akinek még házunk kü
szöbét is félve kell átlépnie. Lássuk meg 
benne a jövő iparost.

Egy-két jó szó, elismerés: bizalmat 
önt a kis munkásba, hogy aztán nagyobb 
szorgalommal kitartással haladjon előre pá
lyáján. Mint minden nemzet életében, úgy 
nálunk is, csak a munkás kéz rakhatja le 
a nemzeti állam fennállásának rendithetlen 
alapját.

A végrehajtási novella. Kereskedők, iparo
sok. pénzintézetek és ezeken kívül a hitelezők és 
adósuk óriási tábora mérhetetlen felháborodással 
néznek a végrehajtási novella közeli életbelépte
tése elé. De nem összetett kezekkel várják vitá
lis érdekeiknek letapodását, hanem az országban 
mindenfelé, mint a méhkas felriasztott népe, zsong
nak, tanakodnak az emberek annak a problémá

san négy órakor becsöngetett a szép özvegy la
kásán Köszály Tibor A szobalány ajtót nyitott.

Itthon van a nagyságos asszony ? kér
dezte egykedvűséget erőszakolva magára a lá
togató.

- Itthon van kérem, — felelt a szobalány 
kit jelentsek be?

Köszály elővette a zsebéből krokodilbői után
zata tárcáját, s előkelőén hanyag kézmozdulattal 
névjegyet húzott ki belőle.

— Jelentse be vigye be csak a nagysá
gos asszonynak a névjegyemet, — szólott és át
adta a szobalánynak a kártyát.

A szobalány bement, Köszály dobogó szív
vel várt. A szobalány kijött.

- Végre, fohászkodott magában a nőhó- 
ditó, végre a Karomba zárhatom ! (Tudniillik 
nem a szobalányt, hanam az úrnőjét.)

A szobaleány azonban kijött egészen az elő
szoba küszöbéig, es ridegen ennyit mondott .

— Kérem, nincs itthon a nagyságos asz- 
szony!

Ezzel gyorsan becsapta Köszály úr orra előtt 
az ajtót.

A szobalány miután belülről jól be is zárta 
az ajtót, már rég eltűnt az előszobából, de Kó
száié Tibor úr még mindig ott állt a bezárt ajtó 
előtt, akár a sóbálvány.

Végre hiúságában és önérzetében vérig se
bezve. lehorgasztott fővel, mint a megvert kutya, 
clkullogott. Es méltó haragjában soha, de soha 

nak a megoldása felett, hogy miként lehetne a 
károsodásokat preventív intézkedésekkel elhárítani. 
Akinek már lejárt követelése van, fut a bíróhoz, 
hogy peresítse, kérés, könyörgés, fizetési Ígéret 
nem ér semmit, a megriadt hitelezők most csak 
a saját érdekeik mentesére gondolnak. Akinek a 
követelése pedig még nem járt le, igyekszik azt 
okkal-móddal lejárttá tenni, szóval minden hite
lező minden adósának a torkára teszi a kést, mert 
a novella erre rákényszeríti. A hitelnyújtás pedig 
teljesen megszűntnek mondható ; a pénzintézetek 
már csak a jelzálogfedezetek ellenében folyósíta
nak kölcsönöket, a kereskedők, iparosok sem hi
teleznek. a többek közt megszűnt a részletfizetésre 
való elárusitás, mely pedig — bár mit mondanak 
róla — sok szegény emberre nézve áldás volt, Es 
a kavarodás közepette rendületlenül, ridegen áll 
Günther Antal, a zord igazságügyminiszter, az 
egyetlen ember, akinek szavától függ, hogy mi
kor sújt le a villám a végrehajtási novella élet
beléptetése alakjában. A törvény 31. §-a minden 
fix határidő kitűzése nélkül a minisztert bízza meg 
a rettenetes novella végrehajtásával. Neki, egyedül 
neki adatott meg a hatalom az uj törvényt nyom
ban a szentesítés után életbeléptetni vagy az élet
beléptetést elhalasztani. A miniszter ezen jogára 
irányítja most a „Magyar Kereskedők Lapja" az 
összes érdekellek figyelmét. Kereskedőknek, ipa
rosoknak. pénzintézeteknek, illetve ezek érdekkép
viseleteinek országszerte megkellene mozdulni azon 
célból, hogy az igazságügyminiszter a törvény 
végrehajtását a parlament újból való egybegyülé- 
séig elhalássza, hogy a törvényhozásnak módja 
legyen a hibás határozmányok korrigálására. Ha 
most e célból az OMKE, annak vidéki körzetei, 
a kereskedelmi és iparkamarák, kereskedők és ipa
rosok helyi egyletei, a pénzintézetek országos szö
vetsége, stb. egyértelmüleg, egyaránt kezet fogná
nak. sürgős előterjesztéseket intéznének ez ügy
ben az igazságügy miniszterhez és abban a no
vella máris jelentkező romboló hatását kimutat
nák, azt hisszük, még meglehetne gátolni a tör
vény életbeléptetését. Az akcióba bekellene vonni a 
városok képviselő-testületeit is, melyeknek sok ke
reskedő, iparos, pénzintézeti igazgató stb. tagja 
van, akik keresztül v illetnék, hogy a megzaklatott 
nagyközönség érdekében a jelzett irányban a vá
rosok is felszólaljanak. Csak ez az egy módja 
van a veszély elhárításának vagy legalább elodá
zásának, de ezt a módozatot a siker reményével 
csak akkor lehet alkalmazni, ha a mozgalom azon
nal megindul s a vonatkozó kérvényeket — lehe
tőleg küldöttségileg az érdekképviseletek a mi
niszter kezeihez gyorsan eljuttatják.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van-

| többet rá sem nézett özvegy Bokorkánéra. Még 
csak nem is köszönt neki, ha találkozott vele.

Pedig kár. Mert ha köszönt volna neki, ak- 
' kor egyszer talán. Bokorkáné is leküzdötte volna 
| magában Köszály Tibor ur iránt ama nevezetes 

látogatás óta érzett vad gyűlöletét, s nem való
színűtlen. hogy egy gyöngébb pillanatában mégis 
csak megkérdezte volna a kiutasított udvarlótól : 

Mondja csak Köszály, micsoda arcátlan 
tréfa volt az magától, hogy akkor a feleségé
vel meg a gyermekeivel akart betolakodni a laká
somra ? Miféle eljárás volt ez magától ?

Es ebből a haragos kérdésből szegény Kő- 
szály Tibor egy csapásra megértette volna a ször
nyű valót, hogy tudniilik ama látogatáskor minő 
névjegyet küldött be a szobalánynyal a szép öz
vegynek. Tudniillik olyan névjegyet, amelyet egy, 
az egész családjával lett múltkori látogatása előtt 
dugott volt a tárcájába arra az esetre, ha az il
lető família, amelyikhez mentek, és amelyiket ott
hon is találtak, netalán nem volna odahaza, és 
amelyik névjegyre éppen a családi látogatás ki
domborítása végett a név után, hogy :

Dr. Köszály Tibor 
ironnal még ezt irta volt oda: 

„nejével és gyermekeivel”
Ezzel a famózus névjegygyei jelentette be 

magát Köszály úr a várva-várt találka idején a 
szép özvegynél.

Zsoldos László.

nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Sulyovszky István teljhatalmú kor

mányzó. Az „Az Újság” írja : Országszerte isme
rik és nagyrabecsülik Sulyovszky István kir. ta
nácsost, a kinek melegen érző szive és céltudatos 
működése mintegy kiegészítő része annak az ál
dásos, nemzedékekre kiható emberbaráti misszió
nak, a melyért gazdáját és urát, Andrássy Dénes 
grófot, az egész civilizált emberiség csodálja. A 
nemesszivü öreg grófnak minden tettében, min
den intézkedésében hűséges osztályosa, tanács
adója Sulyovszky István, ügyeinek régi intézője, 
jószágigazgatója, a ki már egy köztiszteletben el
töltött közpályái ól vonult be a fenkölt lelkű gróf
nak krasznahorkai ősi hajlékába. A gróf, a ki je
lenleg Sulyovszky István kir. tanácsossal együtt 
Hollandiában egy tengeri fürdőben időzik, újabb 
fényes jelét adta annak a szeretetteljes bizodalom- 
nak, a melyet hűséges jószágigazgatója iránt érez. 
Ugyanis Andrássy Dénes gróf Sulyovszky István 
kir. tanácsos igazgatót legutóbb teljhatalmú ura
dalmi kormányzójává nevezte ki Gömör, Abauj- 
Torna, Zemplén és Nyitra vármegyékben fekvő 
uradalmaiban. Az érdemes férfiul, kinek nagy ré
sze van abban, hogy Andrássy Dénes gróf évente 
ezreket áldoz jótékony célokra, a kinevezés alkal
mából a krasznahorkaváraljai uradalom tisztikara 
küldöttségileg üdvözölte. Az ország minden részé
ből is sokan üdvözölték. — Az üdvözlők sorához 
csak természetes, hogy mi nagymihályiak kettős 
örömmel járulunk hozzá s Sulyovszky Istvánt 
újabb kitüntetése alkalmából szívélyesen köszönt- 
jük s szeretettel üdvözöljük !

A bíróság köréből. Bereznay János a 
nagymihályi kir. járásbíróság vezetője f. évi aui 
hó 1-én 5 heti szabadságra megy. Ugyan ;. -i 
tér vissza szabadságáról Sallay Béla kir. járás
biró.

Betörés. A f. hó 16-ától, vagyis péntek 
estétől vasárnap reggelig terjedő idő alatt, a mely 
idő alatt Kiéin Simon helybeli vaskereskedése az 
ünnep miatt zárva volt, betörők jártak az üzlet
helyiségben, a hol felfeszitették a Wertheim-szek- 
rényt s abból körülbelül 500—600 koronányi ősz
szeget elvittek. Az üzlethelyiségbe úgy jutottak be 
a betörök, hogy az azzal szomszédos, s nyitva ál
lott istálló padlására felmásztak, itt felemeltek 
egy deszkát s leereszkedtek az üzlethelyiségbe s 
miután az üzlethelyiség villanyvilágítással van 
ellátva, egész vígan láthattak hozzá a Wertheim- 
szekrény felfeszitéséhez. Az. elvitt pénz között 
volt azon 220 koronányi összeg is, mely Kiéin 
Izidor cégtulajdonos, mit hitközségi pénztárnok 
kezeihez az izr. hitközség részére éppen 16-án 
befolyt. A betörők egy fehérnyelü zsebkést felej
tettek a Wertheim-szekrény közelében, a mely 
zsebkés azonban — mint azt a csendőrség meg
állapította — nem vásároltatott az itteni üzletek 
egyikében sem. A csendőrség egyébként széles
körű nyomozást indított a tettesek kézrekeritése 
iránt, de mindezideig siker nélkül.

Záróünnepély. A nagymihályi állami 
kisdedóvóban az évzáró-ünnepély f. hó 28-án dél
előtt I) órakor tartatik, melyre a szülőket s a 
tanügy barátait szívesen meghívja az igazgatóság.

Állatias parasztfiu. Szrnarzsik András 
karasznai parasztfiut, a ki mint lapunkban nem
rég közöltük — egy leánygyermeken erkölcstelen 
merényletet akart elkövetni — a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék f. hó 22-én hat havi börtönre 
ítélte.

Lopások. A vándorcigányok megkezdték 
működésüket vidékünkön. Vásárhelyen a f. hó 
16-áról 17-ére menő éjjel ellopták Hodaly János 
parasztgazdának az udvarán volt szekerét, betör
tek a kamara-helyiségbe s onnét dunyhát, párnát 
s több fehérnemű-tárgyat elemeitek. A legérdeke
sebb a dologban az. hogy a nevezett parasztgazda 
a szekértől három méternyi távolságban aludt s 
a tolvajok, - a kik a helyszínén felejtett egyes 
holmijuk után Ítélve csak cigányok lehettek — a



szekerei oly csöndben tolták ki az udvarból, hogy 
azt az alvó gazda észre sem vette. A szekérhez 
természetesen ló is kellett, a mi miatt már egy 
másik parasztgazda Kodály György portáját tisz
telték meg a jó madarak, a hóimét sikerült ne
ktek Kodály 12 éves barna pejszőrii kancáját min
den nesz nélkül az istállóból kivezetni s odábh 
állani vele. A csendőrség ez ügyben is erélyes 
nyomozást tett folyamatba.

Harcz a szolgabirói állásért. \ ..l'el- 
sőmagyarországi Hírlap' f. bő 18-án megjelent 
számában a fenti cim alatt a sátoraljaújhelyi szol
gabirói hivatalnál újonnan rendszeresített szolga- 
birói állás körül megindult korteskedéssel loglal- 
kozik s azt állítja, hogy Mertens Artúr nagymi
hályi közig, gyakornok is sorra járja a megyebi
zottsági tagokat. Mertens Artúr úr felkért ben
nünket annak közlésére, hogy nevezett laptársunk, 
eme híradása ő reá vonatkozókig már azért sem 
lehet igaz, mert ö a jelzett állásra egyáltalában 
nem pályázik s neve csak tévedésből kerülhetett 
ezen állással kapcsolatban nyilvánosságra.

Eljegyzés. Dr. Preus2 Jenő szobránczi 
ügyvéd eljegyezte Schvarcz írónkét, Schvarcz Bí r
nál földbirtokos leányát Nagymihályon.

Safe deposlt. A Nagymihályi Gazdasági 
Bank Részvénytársaság ezúttal hívja fel a fürdőbe 
utazó közönség figyelmét az intézetben elhelyezeti 
safe-depositra, melyben csekély dijazás ellenében 
értékek elhelyezhetők.

Képviselőválasztás a Bodrogközön. 
A királyhelmeczi választókerületben Meczner Bé
lának főrendiházi taggá történt kinevezése folytan 
szükségessé vált képviselőválasztás határnapját a 
központi választmány f. évi augusztus hó 12-ére 
tűzte ki.

Tánctanitás. Keszler Mór. nálunk elő
nyösen ismert tánctanitó f. hó 25-én szombaton 
kezdi meg az „Aranybika" szálloda nagytermé
ben a (» hétre terjedő tánctanitási tanfolyamot. 
Ajánljuk őt a t. szülök és a táncolni vágyó fia
talság figyelmébe.

Antialkoholista egyesület városunkban. 
Tudvalevő dolog, hogy az alkohol élvezése meny
nyire káros az emberiségre. Hogy az embereket 
eme szenvedélyről - mert mi más ez mint szén 
vedély — leszoktassák, több helybeli emberbarát 
egy antialkoholista-egyesület létesítésén fáradozik 
városunkban s mint értesülünk, ha elegendő szánni 
tag felvételre jelentkezik, már legközelebb meg
tartják az alakuló gyűlést. Az egyesület egy klub
helyiségben fog hétről-hétre felolvasásokat ren
dezni.

Uj női ruha-készitő műterem és sza
bászat) iskola. R. Jozefovits Boris több urihölgy 
felkérése folytán ungvári modern női ruhakészítő 
műtermét és szabászati iskoláját f. évi augusztus 
hó l-jével Nagymihályon aTischler-Mv házba he
lyezi át. Felhívjuk erre a hölgyközönség figyelmét.

Megszöktetett pincérleány. Egy hely 
beli kasszatündérnek egy fehér nadrágos ur ad- 
dig-addig csapta a szelet, mig egy szép napon 
mindketten kámfor módjára a városból elillantak. 
A szerelmes pár állítólag Amerika felé vette útját.

Virágzó ipar fejlődött ki hazánk déli 
részén és nagyban járul hozzá a vidék vagyoni 
viszonyainak konszolidálásához. A legjobb hírnév
nek örvendő Nagykikindai és Zsombolyai Bohn-féle 
téglagyárakat értjük, melyek a tulajdonosok szak
avatott vezetése mellett a monarchia legnagyobb 
telepévé fejlődtek ki. A Bohn-féle szab, átfedő cse
repek, melyekből a cég évente 50 milliónál töb
bet gyárt, közkedveltségnek örvendenek. A cég 
újabban Békéscsabán is hatalmas telepet létesít, 
mely számos munkáskéznek keresetet fog adni.

' Automobil-járatok Felsőmagyarorszá- 
gon. Nagyszabású tervvel foglalkoznak Felsőina 
gyarország hivatalos körei. Arról van szó, hogy 
azokat az útvonalakat, a melyek vasúti forgalmon 
kiviil estiek, automobil járatokkal fogják behá
lózni. Az omnibusz automobilok gyors és nagyobb 
személyforgalom lebonyolítására igen alkalmasak, 
mert rajtuk 36 utast lehet elhelyezni és 25 30 
kilométernyi távolságot tudnak egy óra alatt meg
tenni. Miután Felsőmagyart >rszág vármegyéiben 
oly útvonalak bőven állanak rendelkezésre, me
lyeken úgy a kereskedelmi forgalom emelése, mint 
híres klimatikus és fürdőhelyeink felvirágoztatása 

érdekében! az automobil közlekedés kívánatos ' 
volna, egyelőre Abaujtorna-. Sáro>-. Sze|»es-, leng
és Zemplénvármegyék alispáni hivatalainak közre
működése mellett megállapiltattak megyénkint azon 
útvonalak, melyeken az automobil közlekedésnek 
létesítése szükséges és óhajtandó.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. A nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908 9. évi beiratások szeptember hó 
1 5-ig fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az. igazgatóság. A javitó 
vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak meg. Javitó 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 
legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot. A javító vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók be az igazgató
sághoz. Azon tanulók, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyítványuk, de koruknál és értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás elölt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lók pedig, akik a gymnasiumban, vagy a reális
kolában egy. két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kiviil még más két tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, szintén fölvehetők a polgári 
iskola megfelelő magasabb osztályába, ha sike
res felvételit tesznek. Sikeres tantervkiilöiibözeti 
vizsgálat letevése után az elemi iskola V és \ I. 
osztályainak elvégzése után is felvehető a tanuló 
a polgári iskola megfelelő magasabb osztályaiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is. 
mint rendkívüli tantárgy taníttatni fog \ tanterv- 
különbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanulok mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziránt akár 
személyesen, akár levélben megkerestetik.

Fölkéretnek mindazon nagymihályi t. szülők, 
akik a jövő 19089. iskolai évben vidéki tanulók
nak lakást es élelmezést hajlandók adni, hogy 
ebbéli szándékukat Csollák llár igazgatónál beje- 
enteni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

Pesti Hirlap A legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hirlap. amelyről tehát joggal 
mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja a közön
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikái, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését elsősor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is, hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésére. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedévenkint vagy 
havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hirlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cimü kitűnő divatlapot A Pesti Hírlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona, 2 hóra 4 ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal cinre : Budapest, V.. Váci-körut 78.

Naponta friss vaj és befőtt gyümölcs 
kapható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-u.

koronát takarít 
tönyeit REICH

Nagymihályon készítteti.

meg mindenki, aki 
A I) O L F tei fi-szaht 

Merték után legnagV' 
választék hazai és külföldi valódi gyapjuszu
ben. Legújabb divatu szabás

Falni'- szerkesztő : Dr. Kállai Józaef.
nalí művezető Lándai Józaef

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönséget érte* 

siteni, hogy nálam mindenféle nj * 1
tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, heremag- 
és gyapjú-zsákok, vízmentes ponyvák <•> 
takarók, nyers ponyva takarók és sátor
szövetek jutányosán beszerezhetők.

Zsák és ponyva kölcsönkepen i> adatik
Tisztelettel 

FREUND MÓR 
Nagymihály, a gör. kath. templommal szemben.

Hirdetések.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. végrehajtó az 11181. évi LX. t. ex. 108. 
í-a értelmében '-zeiinel közhírre tusai, hogy a nagymihályi 
kir. i.irá«biró-agnak l'.'ol évi Sp. 4X5/3 számú végarée kö
vetkeztében Dr. Fuchs Ignácz. ügyvéd által képviselt Éried- 
maii Simon József ollen 539 K 22 f « jár.
erejéig liMI foganatosított kielégíteni
végre nárx becsült követ
kező 5 borjú nyilvános
árverésen aladatnak.

. jbiróság ItrOK. V. 
ikokövetelés, ennek 

2'.' napjat-l járó ■’■•/« kamatai, ’/,•/• vál-

megallapit _>-k erűjéig A Kórtvélyosen alperes la-
i.1908 évi auguazt hó 6-tk 
napjanak d. e. 9 oraja ' ■ . .nk . - althoz a
venni szánd,'közök oly megjegyzéssel hivatnak uieg, hogy 
az érintett IhHl. évi LX. t.-cz. 107. és I0H. §-a
értelmében i ígérőnek, szükség esetén becsáron
alul is ol fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
lu fulülfoglaltalták » kielégítési jogot nyerlek volua
ölen arv.-i.- az. l~*l. . t 12<|. j, értelmében ezon
avara is elrendeltetik.

Kel' Nagymihály. 190*. évi julius hó 15.

Fodor József

ELADÓ HÁZ.
A Szintiek József-utcában levő két tel

ken épült Dinda György féle ház szabad 
kézből azonnal eladó. Bővebb felvilágosí
tást nyújt Kozma András Nagymihály 
AI a I om - ti t c za =

Árverési hirdetmény.

délutáni I oraja

által képviselt
N'ovák József ellen 

julius lió 22-én foganatosított 
' .•» f'dülfoglalt és 3" 15 ke-
iságok, u. ni. bútorok, fóldli.i- 
■«en eiadatuak.

ymihályi kir. járásbíróság l'.iox. 
tán 2*26 korona tökökévé- 
járó 6“/s kamatai. >/,•/, 

l. biróilag már mog- 
örtvélyesou alperes laká- 

1908 évi anguszt. ho 8 napjanak 
kiiil'ctik éi> althoz a venni szán- 
hivatnak meg. hogy az érintett 
t ■ . I"7. és Itta. §-a értelműben 
ugtbbbet iger'uek -zűk-'-g e-etéo

elárverezendő ingó-ágokat má-"k is 
feliilfoglattatták a azokra kielégítési nyertek

. jelen árverés az 1"1. évi LX. t.-cz. . értulmé-
■zek javára is elrendeltetik.

Nagymihály. I'.ms. juh i'- hó 16. napján.

FODOR JÓZSEF
kir. bir. végrehajtó.

Szobráncz^X.0
Glaubersós. hideg kénes, sós viz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja 
ijus lio 15-tól szeptember 15-ig 
junius 15-ig Utótucny : augusz- 

d szentember 15-ig 3ti százalék árengetlmény-

D 
0 
ü 
0 
0 
0 
D 
D
□ 
D 
D 
D 
D

ii. I" n páratlan gyógyvíz, mint 
•lyt nyújt gyomor- és bólbajok- 

pangásoknál, makacs székrekedéseknél
i ij"k n tl "_V"h"iii"k .-p. k ■ 

int. Vórtódulásokliál szédülések, büdösek, 
nekilát vérlovonólag, felszivólag hat. csűr, 
bántalmaknál e kér okozta erjedés: tor- 
. -dósokra az izülotekbon azok oldására 
öiu l. st. Kövér-.'-;, -zivelhaj.'isoda- ollen, 

égőknél. v. -"I. ajaknál ugy a cukor- és fu- 
yorsan kedvezően befolyásolja. 

killbnfíle izzadmányokat, daganatokat.
Ibántalmakat, csontnál kedvezően oea- 

snatok, fekélyek ellen, méh és 
ok, hashártya-izzaduiányok fel- 
i'gkillönfélóldi makacs, idillt bőr- 

illan bámulatos gyorsan hat.
Vasúti állomás: a Alföldiül l'.-t felél júvők- 

ni!. (Ingvar. 1 ' Kaaaa felől Jövőknek
Nagymihály. kun l•/< ri
alatt elérhető. Vadászterület magas vadakra,

A viz otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy 
la.la I" nv".-_-. . 2<| korona, kis Inda 2" üveggel II kor. 
A viz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Stobráncz 
gyógyfű do igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő- 

l ben. A fürdő
igazgató orvo«a Dr Russay Gábor Lajos

A iürdőigazgatóság.

•i



25 Zsombolyai gyártmány,
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép

253. szám.

Nagykikindai gyártmány.
Bohn-féle szab biztonságig. t 

fedócserép 272. szám.

BOHN M. es TÁRSAI
NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA.

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
c szakmában Ausztria-Magyarországon 

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK 
NAGYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.

Rlapittatott 1864. £ Liegelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

50 millió évi gyártás
a cs. és kir. szab. íBohn-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.
Ar+ámánunl/ ■ Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek.

\Jy dl Idl I ld I lyUlX . Legolcsóbb, legszebb tetőzet. =
jjjp Képes árjegyzék és ;mintákjkivánatrajingycn|ésjbérmentve.~-^(|^

I I —I
A Nagymihályi Gazdasági Bank

Részvény társaság 
az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket j 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 10W0 koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 évelőit beszüntetné, Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20— 60 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

PALA« — “
■'I

,'a

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK 

<HATSCHEK LAJOS 
^BUDAPEST, artDRftSSY-ÚT33.

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT palával való fedését, jutányos áron.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 

isszeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek, 
övebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

ÉRTESÍTÉS
A sör idény beálltával van szerencsém a n. é. közön

ség b. tudomására hozni, hogy naponta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehütött palaczksört •
1
1
1
1

következő legolcsóbb árak mellett árusítom : 
kőbányai Dréher-féle Királysor 
kőbányai Dréher-féle Góliát maláta gyógysör 34 f. 
kassai 
kassai

Királysor 
Duplamárciusi sör

1
1
1
1

50
50
50
50
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, tisztelettel

Kösztenbaum Mór
sörnagykereskedő. *"r &

K.
K.
K.
K.

24 f.
26 f.

11
12

t. vAov4«ta»rút 08,
Utal ■ UrJ.t*nyoi«bb Irak MSrms

skák és minden
egyéb gazdasági gépek.

OLAYTON & SHUTTLEWORTH

Looomobil és gőz cséplőgépek,
gzatmakazalozók, Járgóny-Méplőgépek, lóhere • cséplők, 

Oaztltó-rosták, konkolyon!*, kaezálő- ée eratógépék, 
•zénagyupők, boronák, aoRretőgépek, Plánét jr. 

kapálök, aaecskavógók, répavágók, kukoricáé- 
morzsoló*. darálói, őrlőmalmok, egyeteme*

aczál-ekék, 2- és 3

Valódi amerikai PANAMA KALAPOK

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában


