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A sajtó tisztessége.

Amilyen magasztos a sajtó hivatása, 
olyan kellemetlen. Megírja és meg is kell 
írnia másokról az igazat, sok esetben azt 
az igazságot, ami az illetőnek rosszul esik. 
Ezért van a sajtónak annyi ellensége, ezért 
esik meg az, hogy férfiak, akik a közélet 
terén vezető szerepet viselnek, nyíltan iz
gatnak a sajtószabadság ellen, tisztára csak 
azért, mert egyik-másik újság egyszer-más- 
szor kellemetlen igazságokat bátorkodott a 
nagy ur orra alá dörgölni. Szerencsére a 
nagy közvéleményben kiirthatatlanul él a 
tudat, hogy a sajtószabadság sokkal na
gyobb, sokkal magasabb érdek, semhogy 
azt egyeseknek panaszkodásai, egyeseknek 
sérelmei, mondjuk jogos sérelmei miatt 
meg szabadjon nyirbálni, mert a sajtósza
badság elsősorban nemzeti érdek, alkot
mányos életünknek, állami önállóságunk
nak, szabadsági jogainknak harcos őre. 
Gyakran erősebb őre, mint maga a parla
ment.

Es hogy a sajtó nem olyan rossz, 
nem olyan korrupt, mint ahogyan ezt a 
sajtó ellenségei hirdetik, az beigazolást ' 
nyert a lefolyt napokban. Bűnbe esett egv 
újságíró. Zsarolt. Dolgát oly ügyesen esi- j 
nálta, hogy büntető utón üldözni őt nem 
lehetett. Mihelyt azonban a sajtó tudomást I

T A R C Z A.
A becsület.

Az öreg tisztelendő ur hazajött a teme
tésről. Levetette fényes fekete talárját, amiben 
nyájának egyik báránykáját, mint hűséges szám
adó örökkévaló gazdájának átadta. S fölvette 
a keshedt, kopott köntöst, amit nyilván már 
káplán korában is viselt, hiszen inkább zöld 
volt már, mint fekete. Csakhamar ott füstölgőit 
a szájában a hosszuszáru pipa is, ami nélkül 
falusi plébánost odahaza elképzelni teljes le
hetetlenség. Vendégei voltak, akik körülülték 
vele a négy kerek asztalt, a papiak derűs, fe
hér tornácán, a szép nyári alkonyat enyhe 
levegőjében, melyben bibliai békesség lenge
dez vala Illő dolog volt mostan emlékezni a 
megboldogultról, aki immár sokkal nagyobb 
csöndességben hallgatja a fűgyökerek növését, 
mint aminő csend őket körülveszi. A tiszte
lendő ur nagyokat bólintott, miközben az el- 
költözöttről beszélt.

— Isten nyugosztalja jámbor életei élt, 
légynek se vétett az utolsó esztendőben. Pe
dig hát ki hitte volna valamikor ? Veszeke
dett, Ilire volt az egész vármegyében. Nohát 
ezt a veszekedett embert én szeliditeltem meg 

szerzett az ocsmány cselekedetről, a buda- I 
pesti lapok unisono egyhangúlag leplezték 
le és pellengérezték ki a bűnöst, kímélet- j 
lenül napvilágra hozták a sötét tényállást 
és hangos szóval követelték, hogy ezt a 
megtévedett embert irtsák ki a karból. Meg 
is történt. A zsaroló végzete beteljesedett.

Ha tényleg olyan rossz és korrupt 
lenne a sajtó, akkor eltussolta volna ennek 
az embernek az ügyét, amit megtehetett 
volna annál is inkább, mert bűnvádi föl
jelentés nem tétetett és igy szigorúan véve 
a közérdeket, a zsaroló lelepleztetése nem 
is volt közérdek, de a sajtó, amely purifi- 
kálni akarja a közéletei, purifikálni akarja 
önönmagát is és minden alkalmasnak lát
szó eszközt megragad arra, hogy az újság
írói karból kiküszöböljön mindenkit, aki 
nem oda való, aki a sajtó hatalmával visz- 
szaél.

Valószínű, ha a zsaroló nem újságíró 
lett volna, a lapok nem írták volna meg 
az esetet, annál is inkább, mert mint már 
említettük, bűnvádi feljelentés nem tétetett. 
De éppen, mert újságíró volt az illető s 
mert a sajtó tisztának és becsületesnek kí
ván maradni, azért vegezte ki a megtéve- 
lyedett kollegát.

Bűnösök, gazemberek akadnak min- I 
denütt. Akadnak tolvaj, sikkasztó miniszte- I 
rek, megvesztegetett bírák, áruló táborno- I 

i egyszer. Pedig azzal jött rám. hogy leüti a de
rekamat, — nekem a papjának ! De attól a 

| perctől fogva, mintha kicserélték volna. Hogy 
esett ez a dolog? Ezt hallgasd meg öcsém! 
En is olyan fiatal káplán voltam akkoriban, 
aminő most le vagy. . .

A rózsásarcu, szép fiatal pap, aki most 
került az öreg tisztelendő ur mellé, nagy kí
váncsisággal tolta székét közelebb a borozga- 
tók asztalához.

— Hát amint mondom, veszedelmes em
ber volt Giric Péter, — tette le az öreg tisz
telendő ur a poharát, amelyből csendes koc
cintás után kevéskét hörpintett. — Fiatal ko
rában juhász volt az uradalomban, valami 
birka-dologba is keveredett, amiért aztán a 
vármegye házát is meglakta. Mikor katona
sorba került, talán többet ült kurtavasban, 
mint a nélkül. De hát a kurtavas se ölte ki 
belőle az erkölcsöt : mikor hazatért, csak an
nál jobban nekiszilajodotl. () rikkantotta el 
magát legtöbbször, hogy ki a legény a csár
dában .' Négy pajdányi legény egyszer össze
beszélt, hogy ma|d kijuhászilja egv kicsit. — 
Giric Péter nagyban mulatott a korcsmában. 
Füle mellé parancsolta a cigáfiyt, hogy csak 
neki hozza, senki másnak. Az egyik legény 
átkiáltott hozzá :

— De nagy murit csap kend, Péter bátya ! 
Giric Péter az asztalra csapta a poharát: 
— A magamét mulatom el, öcsém, nem 

a tiédet!
A kötözködő legény még hegyesebben 

folytatta :
— Ejha ! Talán még mindég a birka árá

ból telik ?
De már erre felkelt a mulató óriás. Ki- 

düllesztett mellel lépett oda a legények asz
talához :

— Hát aztán ? Ki meri azt nekem a sze
memre vetni? Hány juhász ember van, akivel 
meg nem esik az ilyesmi ? Aztán meg, ha vé
tettem, meg is bűnhődtem érte. Ki meri mon
dani, hogy egy szikra folt van a becsülete
men ?

S úgy vágta a kezében tartott borosűve
get az asztalra, hogy szerle-szét röpültek a 
szilánkjai s megvérezlék a legények arcát.

Parázs verekedés kerekedett. Három le
gény vérbe fagyva maradt a korcsma padló
ján, a negyedik csendőrért szaladt. De Giric 
Péter még a kakastollas hatalomnak is ellent- 
állott. Alig tudták lebirkózni. Persze ezért még 
tovább viselte a szürke rabdarócot, mint a 
birka miatt Hanem mikor kiszabadult, akkor 
is csak fentien hordta ő kelme a fejét. Éppen

kok, de sohasem jutott eszébe senkinek az 
egyes bűnéből az egész karra következte
téseket levonni. Azért, mert akadnak zsa
roló újságírók, szeplőtlen marad a tisztes 
újságíró és a kar hírneve és becsülete. Mi
nél nyíltabban tárgyalják a szennyest, annál 
jobban kedveznek a tisztes zsurnalisztika 
reputációjának. Hadd tudja meg a világ, 
ki a becstelen, ki él vissza a toll hatalmá
val. Csak igy lehet a salaktól megtisztítani 
az újságírói pennát, csak igy lehet a kö
zönségben épen tartani azt a meggyőző
dést, hogy hihet a nyomtatott betűnek. 
Az újságíró a legszigorúbb bírája legyen 
a kar reputációjának és ott ahol tisztesség
telen cselekedetet, a tollal való visszaélést 
lát, csapjon le kíméletlen szigorral és met- 
sze ki a testéből a fekélyt.

Ez az eset alkalmas arra, hogy azok, 
akik a sajtóval szemben oly ellenséges ál
láspontot foglaltak el, ezt az álláspontot 
megváltoztassák. Nyilvánvaló lett, hogy az 
újságírók törekednek elsősorban arra, hogy 
az újságírás tisztaságát megóvják. És akik 
a saját mesterségükkel szemben ily szigo
rúak és lelkiismeretesek, azokra bízvást rá 
lehet bízni a közélet tisztasága fölött való 
őrködést is. azoknak ítéletét komolyan le
het venni.

így van és igy is kell, hogy legyen, 
mert szerencsétlen korrupt ország az.
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amelynek a sajtója is korrupt. Örvendünk, 
hogy nálunk a helyzet az, hogy általános
ságban a magyar sajtó tisztességéhez szó 
nem férhet. Mint minden emberi intézmény
nél. hibák és gyarlóságok vannak itt is, 
de a nagy, magasztos elv, melyet a kar 
betart, az, hogy ki kell irtani azt, aki atoll 
hatalmával szennyes önzéssel visszaél.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. Az igazságiigyniiniszfer a sá

toraljaújhelyi kir. járásbíróságnál megüresedett 
végrehajtói állásra Rosner Imre ottani ügyvédje
löltet nevezte ki.

A gymnasium ügye nemhogy közelebb 
jutna a megvalósításhoz, de úgy latszik, bizony
talan időre elodázva lesz, már pedig, hogy mit 
jelent ily esetben az elodázás, azzal tisztában va
gyunk. A telek ügye rendben lenne, bár a Rákó
czi és Kazinczi-utcai lakosok ellene vannak, hogy 
a gymnasium a Sulyovszky-utcában építtessék. 
Csakhogy itt nem annak kell hogy döntő szere
pet játszón, hol lesz a gymnasium, de hogy le
gyen. Ily kicsinyes akadékoskodás alkalmas arra, 
hogy az ügy teljesen ad acta fog tétetni, annál is 
inkább, mert a gymnasiumnak ellenségei is van
nak. a kik kapnak az alkalmon és a Kazinczi és 
Rákóczi-utcai lakosok mozgalmát eszköznek fog
ják felhasználni. Pedig ha most nem visszük ke
resztül a dolgot, beláthatlan időre le kell még a 
reményről is mondanunk, hogy középiskolát ka
punk. Egyesült erő és törekvéssel azonban czélt 
érünk, egyesüljünk tehát városunk fejlődésére oly 
nagy befolyással biró és mondhatni korszakot al
kotó cél elérése szempontjából. Hívjunk össze nép- 
gyülést, tárgyaljuk meg a dolgot és mi kizártnak 
tartjuk, hogy egyöntetű megállapodásra ne jut
hassunk.

Országos vásár. Nagymihályon a legkö
zelebbi úgynevezett Virág-vásár február hó 3. és 
4-ik napjain lesz megtartva.

Műkedvelői előadás. A f. évi február 
hó 1-én az „Aranybika” szálló dísztermében meg
tartandó műkedvelői előadás iránt a legnagyobb 
érdeklődés nyilvánul meg. A jegyek legnagyobb 
része már elkelt és előreláthatólag zsúfolt ház fogja 
élvezni a szereplők művészetét. A kik tévedésből 
meghívót nem kaptak és arra igényt tartanak, i 
kéretnek e lap kiadóhivatalához fordulni.

Vihar. Az elmúlt éjjel oly nagy vihar és ' 
szél dühöngött városunkban, hogy több helyen 
nagyobb károkat okozott. Városunkban a sörgyár |

nem tartotta magát becsületveszteit embernek, 
minthogy mái . sem tartották annak. Váltig 
csodálták azt is, hogy ez a nagyerkölcsü em
ber, hogy kapott feleséget? Előre siratták a 
menyasszonyát. No szegény Csobán Tora, az 
is több ütlegel fog kapni, mint jó szót! De 
hát Csobán Tera belebolondulta vademberbe. 
Hozzáment és el is töltöttek egy pár eszten
dőt, hogy milyen boldogságban, az az ő dol
guk. Itt kezdődik voltakép az én történetem.

Ekkor cseppentem ebbe a falucskába, 
ebbe a plébániába. Gyönyörű tavaszi reggelen 
sétáltam a kertben. (Ez a hatalmas diófa, 
mely most ránk borul, csak gyönge csemete 
volt még akkor!) Szombat volt! a vasárnapi 
prédikátióra készültem. A nagy elmélyedésből 
egyszer csak egv félénk, halk Dicsértessék kel
tett föl. Csinos menyecske állott előttem Va
lóságos gyerekasszony.

— Ide utasítottak a kis tisztelendő ur 
illán — mondotta (Kis tisztelendőnek hívták, 
mint fiatalabb káplánt.) — Mert hát nagv baj
ban vagyok.

— Micsoda bajban?
— Kezét csókolom : az uram váltig azon 

van, hogy Írassam rá a vagyonomat. Mert hogv 
az enyém az a házacska, meg az is, a kis föl- 
decske.. .

— No hál azt ne cselekcdje, jó asszony. 
Ha olyan nagyon erősködik, hogv Írassa a ne
vére, akkor bizonyosan rosszban töri a fejét !

A menyecske ölölve-halolva babrált a 
kötényével:

1 egyik melléképületének bádog tetőzetét lerántotta.
! Nátafulván három háztetőt szintén levitte és Mái- 

czán 4 szénaboglyái felforditott. A szél ma már 
alább hagyott és tavaszi idő kerekedett, ugyanis 
egész nap nagy olvadás volt és ennek folytán a 
szánul teljesen elromlott.

Vád alá helyezés. Székely Elek Sátor
aljaújhely r. t. város felfüggesztett polgármesterét 
a kassai kir. törvényszék királysértés miatt vád 
alá helyezte.

Telefon összeköttetés. Régi óhaja vá
rosunk közönségének, hogy telefon összeköttetést 
kapjon. .Most miután Tőketerebesen az összeköt
tetés mar amúgy is megvan, az államnak nem 
is kerülne sok költségébe a vonal kiépítése. Váro
sunk közönségének agitációt kell kifejteni ez ügy
ben. annál is inkább, mert a kívánt számnál töb
ben kötelezték magukat az összeköttetésre. Ha 
komolyan törődünk az ügygyei, az eredmény nem 
maradhat el. törődnünk pedig kell, mert kiszámit- 
hatlan előnyei vannak az összeköttetésnek, a me
lyekből városunk minden tagjának csak haszna 
lesz és lehet. Szerintünk a város képviselő testü
letének kell az ügyet kezébe venni és sürgetni an
nak megoldását. Kizártnak tartjuk, hogy ez eset
ben rövid idő alatt célt ne érjünk.

Korcsolyázás. A sport egyes neméből 
is kijut most a fiatalságnak. A Laboré folyón és 
a vasút mellett elterülő patakon vígan folyik a 
korcsolyázás és mint értesülünk vasárnap kedvező 
idő esetén a Laborczon zene is lesz.

A nagymihályi önkéntes tüzoltő-egye- 
sület Nagymihálybati az ..Aranybika” szálló összes 
termeiben 1908. február hó 8-án a tűzoltói sze
relvények gyarapítására műkedvelői előadással egy
bekötött táncmulatságot rendez. Belépőjegyek : ülő
hely 2 korona, állóhely I korona, karzat (50 fillér. 
Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók Lan- 
desinan B. könyvkereskedésében. Eeliilfizetésck kö
szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
Színre keiül : I. „A zsarnok bukása.** Vígjáték 1 
felvonásban. Irta: Dezső József. Rendező: Grűn- 
hul József. II. „Árnyképek, vagy a gyomorbaj 
gyógyítása." Dr. Palacsinta módszere szerint. 
III. „Az elefánt." Vígjáték I felvonásban. Irta: De
zső József. Rendező: ürünhut József.

Engedély okirat. A vármegye alispánja 
Landesnian Vilmos nagymihályi lakosnak megen
gedte. hogy a gőzmalmából kikerülő condensált 
vizet a m. kir. államvasutak anyaggödrén át a 
Dúsa patakba vezethesse.

Közgyűlés. A nagymihályi kereskedelmi 
és hitelbank részvénytársaság február hó 9-én d. 
e. 10 órakor tartja meg az intézet helyiségeiben 
évi rendes közgyűlését.

— Igen ám, de abból veszedelem lesz, 
ha én azt neki megmondom. Mert hát tetszik 
tudni, ki az én uram?

— Nem tudóin biz én, menyecske.
— Nem ? Azt hittem pedig, ismer a kis 

tisztelendő ur. Mert hál a Giric Péter az én 
uram.

Biz ez egy kicsit meghökkentett. Hallot
tam már gonosz hírei a falusi Herculesnek. 
De hát nem akartam a menyecske előtt a te
kintélyt eljátszani. Amit mondtam, megmond
tam.

— Menjen csak haza szépen, aztán ne 
tágítson. S ha a’ ura rátámad, mondja meg 
neki nyíltan, hogy én tanácsoltam : ne Írasson 
rá egy talpalatnyit se a földjéből, egy téglát 
se a házából.

A gyerekasszony, aki látnivalóan ször
nyen szepegett az urától, meghatott hálálko- 
dások után haza is somfordáit En pedig be
vonultam a szobámba, hogy papírra tegyem a 
prédikáliót, amit a kert sugall nekem. Ez a 
bűbájos biblia, amelyet nem próféták illák, 
hanem maga az Isten. Amelyben a belük : a 
virágok. Javában Írok, — amikor hallom, hogy 
valaki ugyancsak becsapja a kaput. Valakinek 
a léptei alatt ugyancsak dong a tornác padlója.

Jön a Giric Péter!
A nyitott ajtón keresztül láttáin a vas- 

gyuró félelmes alakját. A komor bikának nincs 
olyan járása. Még a szeme is vérben forgott. 
Jött nekem egyenesen szó nélkül, mint a fekete

A sátoraljaújhelyi Izr. népkonyha egye
sület kabarét estélye. A sátoraljaújhelyi izr. nép
konyha egyesület folyó évi február hó 1-én, a 
városi sziliházban zártkörű táncmulatsággal egy
bekötött cabaret estélyt tart, amelyen közremű
ködnek László Rózsi, Harsányt Margit, dr. dom
bos Gáspárné, Fried Etelka, Rosenberg Erzsi, 
Kondor Ernő, dr. Kasztriner Árpád, Kolozs Sán
dor, Friss Jakab és György Sándor. — Részletes 
műsor a mulatság napján lesz közzétéve. Az elő
adást február hó 2-án vasárnap d. u. 4 órakor 
rendes színházi helyárakkal megismétlik.

— Eljegyzés. Ifj. Mauks Árpád, farkasfalvi 
Mauks Árpád s neje szül, fekésházi Fekésházy 
Ilona fia eljegyezte Spillenberg Elzát, hadusfalvi 
Spillenberg József s neje szül, felsővályi Vályi 
Ilona leányát Gálszécsröl.

A homonnal polg. fiú és kereskedelmi 
iskola önképző-, dalos- és zeneköre 1908. évi feb
ruár hó 1-én a „Stefánia" szálló nagytermében, 
a „Gerec" alap és saját pénztáraik gyarapítására 
hangversenyt rendez.

Hymen. Pintér Bertalan a sepsiszent
györgyi Molnár és Pintér cég beltagja f. hó 28-án 
Temesvárott a belvárosi izr. templomban oltár elé 
viszi Fischer Blanka kisasszonyt. Fischer Lajos 
temesszékácsi földbirtokos leányát.

Vállalkozók figyelmébe. Zemplénvár- 
niegye alispánja pályázatot hirdet az Alsógyer
tyán község határában levő Ondava hid újjáépí
tésére. Előirányzat 145,5(51 korona 17 fillér. Aján
latok beadásai határideje 1908. február hó 11-én 
d. e. 10 órakor. Bánatpénz az ajánlati összeg 
•”»" 0-a. A Bánóé Dubróka -Deregnyö községeket 
összekapcsoló törvényhatósági ut helyreállításának 
biztosítása céljából február 11-én d. e. 10 órakor 
lesz a versenytárgyalás a sátoraljaújhelyi kir. ál- 
lamépitészeti hivatalnál. Előirányzat 19.492 kor. 
Bánatpénz 5",,.

Esküvő. Kösztenbauni Márkusz helybeli 
lakos f. évi február hó 4-én tartja esküvőjét Vajáéi
ban Tesser Teréz kisasszonynyal.

Reif János tanító f. évi február hó 10-én 
esküszik örök hűséget Puha Juliska kisasszony
nak, Puha Demeter nátafalvai tanító leányának.

Dr. Kantba József ni. kir. honvédezredorvos, 
volt málczai körorvos e hó 25-én tartja esküvőjét 
Zettin Ignátz főmérnök leányával Flórával.

A csendőrség szaporítása. A belügy
miniszter egy rendeletet adott ki a napokban, a 
mely szerint a csendőrséget 8(X) fővel akarja sza
porítani. Minden utánjárás nélkül felveszik mind
azokat, kik ilyenekül a legközelebbi csendőrsza
kasznál jelentkeznek s igazolják, hogy katonák 
voltak. Egy csendőr napi zsoldja I K 00 fillér, 

felhő, mely hirtelen fölgomolyog az égre és 
egyszerre kitör.

Mondhatom, hogy nincs az a biztositó 
társaság, amely akkor biztosi tóttá volna az éle
temet.

Engem azonban megmentett valami. Egy 
ötlet villant át az agyamon. Felállottam az 
asztalom mellett, s kifelé mulattam a folyo
sóra :

— Megálljon, kend. Menjen vissza ott künn 
felejtett valamit!

A paraszt csakugyan megállóit. Hogy ő 
valamit kinn felejtett? l'gvan mit ? Szétnézett 
a szobában, sőt nem állotta, meg, hogy ki ne 
forduljon a folyosóra, s ott is körül ne tekint
sen. Aztán zavarodottan állott elém:

— Nem felejtettem én odakünn semmit! 
En szigorúan, élesen néztem a szemébe. 
— De igen, .4 köszönést olt künn felej

tette kend. Mert azt csak tudnia kell, hogy ha 
a papjához belép, hál köszönni kell!

Hál ez kihozta a sodrából az én embe
reméi. Zavarában lekapta fejéről a kalapját és 
elkezdte forgatni a kezében Es meghökkenve 
dadogta:

Igenis......... hát . . . . : Dicsértessék a
Jézus Krisztus.

— Mindörökké Ámen. Jókor mondja már 
kend! Olyan régen járt az iskolába, hogy elfe
lejtette, amit olt tanult, amit a gyerekek is 
tudnak ? llát mi lesz magával, ha én azt él
mesélem, hogy kend az aiubituson kereste a 



mely azonban a pólilletményekkel napi 3 K-ra 
rúg. Az a katonaviselt ember tehát, a ki biztos 
megélhetést kivan magának biztosítani, fék ételre 
jelentkezhet a helybeli csendőrsegnél is.

Álarcos bál. Az öreg Carnev al herceg <> 
fensége ugyancsak jól érezheti magát körünkben. 
Legalább arra vall azon körülmény, hogy a mii
kedvelői és tűzoltói bál után még egy álarcos bálra 
is van kilátásunk, amely f. évi március hó l en 
lesz, megtartva az „Aranybika" szálló fehértermé
ben.

Vadászatok Andrássy grófnál. And
rássy Géza gróf szádvári és szulovai erdőségei
ben múlt héten tartották meg a szokásos téli va
dászatokat. Gyönyörű idő kedvezett a szép sport
nak, amely ezúttal azonban nem hozta meg a 
szokott eredményt. Szádvárott egy medve, melyet 
Andrássy Károly gróf és egy vadkan, melyet And
rássy Géza lőtt meg. került terítékre. A szulovai 
vadászaton mindössze egy vaddisznó esett. A va
dászatokon Andrássy Géza és Károly grófokon 
kívül resztvettek: Fáy Gyula főispán, Prónay 
Gábor és György bárok. Rohonczy Lőrinc, Sztá
ray Sándor gróf. Hiszem Kálmán esperes-plébá
nos, Nagy Elemér főszolgabíró. Maurer Oszkár 
tb. főszolgabíró. Lukács Géza vármegyei főjegyző, 
Alaycr Géza erdőmester, Kostenszky Pál főerdész. 
Dénes Géza uradalmi erdőfelügyelő, mint a vadá
szatok rendezője és Dtewcs Barna uradalmi erdész.

Legjobb prágai sonkák és husnemüek 
a legjutányosabb árak mellett M. Velleminskinél 
Prágában kaphatók, a ki árjegyjéket kívánatra 
bérmentve küld.

A nyelvtan. Biz ez nagyon nehéz tudo
mány. Nem csoda, ha sok felnőtt ember nincs 
vele tisztában. A gyönge ifjúságot mégis gyötrik 
vele. Mert hát igy kívánják a pedagógus aposto
lok. Az egyik iskolából való az alábbi „nyelvtan" 
történet is. A tanító kérdezi a nebulót :

No fiam, mondjál olyan szavakat, ame
lyek „tyü“-vel végződnek.

- Emeltyű, kesztyű, csengetyü.
— Jól van. És van olyan szó is. ahol a 

„tyü“ elöl van ?
Igen.
No, arra magam is kiváncsi vagyok. 

Mondj hát ilyet.
Tyű az árgyélusát!

10 koronát takarít meg mindenki, 
aki öltönyeit Reich Adolf férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után leg
nagyobb választék hazai és külföldi valódi 
gyapjúszövetekben. Legújabb divatu szabás, 

köszönést, amit a papja szobájából künn fe
lejtett? Még majd nótát csinálnak kendről!

Vége volt, már az én emberemnek az 
elevenére tapintottam. Azt se tudta már, mit 
beszél. Ökögött-bakogott, hogy igy-ugy, az asz- 
szony.........Utoljára is kifakadt.

— Ej ! Elküldöm a feleségemet az job
ban tud urral beszélni. Csak arra kérem a 
tisztelendő urat, el ne mondja senkinek azt a 
dolgot. Még csakugyan nótát csinálnak rólam 
— s akkor oda lesz a becsületem !

Hazakullogott, s nem is bolygatta többet 
az asszonyt, hogy Írassa ra a vagyont. De még 
a bakafántoskodással is alább hagyott. Talán 
attól félt, hogy ha én is megtudom, hogy rosz- 
szul viseli magát: hát elárulom a titkát, s ak
kor a falu szájára kerül: még az iskolás gye
rekek is kicsufolják. . . .

A plébános letelte a török császár pipa
tóriumának is díszére való csibukot, melyet 
fenékig szívott, s mosolyogva fordult vendé
geihez :

Látjátok: ilyen a paraszt. — Ez a 
gyenge oldala. Nem fél a virtusos ember az 
ördögtől se. Da attól, hogy kinevetik: az ör
dögnél is jobban fél. Ha becsukják azzal nem 
esik folt a becsületén. De ha nevetségessé vá
lik, ha nótát csinálnak róla, egyszeribe oda a

N YILT-TER.
.Ezen rovat alatt k'z.lóttukárt nem vállal fol. l í.—^t a stark.

M. év végén.
.»(> éves pályafutását fejezte be a legjobb magyar 
élclap, az

•ÜST Ö K Ö S.«
Ebből az alkalomból az Üstökös kiadóhiva

tala azt a kedvezményt nyújtja olvasóinak, tnyil
vános helyiségek kivételével) hogy egy negyed 
évre (3 kor. helyett) 2 koronáért, egy fél évre (ti 
kor. helyett) 4 koronáért, egy egész évre (12 kor. 
helyett) 8 koronáért rendelhetik meg az Üstököst.

Utalványcim: .Üstökös" Budapest.
Az Üstökösnek állandó rejtvényrovata van. 

Minden megfejtő kivétel nélkül értékes 
jutalmat kap.

Az 50 éves jubileum alkalmából megjelenő 
ünnepi számot minden uj előfizető megkapja.

Hirdetések.
Pályázati hirdetmény.

A nagymihályi általános ipartestület
nél megüresedett

jegyzői állásra
ezennel pályázat hirdettetik.

Pályázati kérvények 1908. január hó 
25-éig kedd, csütörtök és szombati napo
kon este 6 8-ig nyújtandók be az elnök
séghez. Ugyanott a javadalmazás is meg
tudható.

Nagymihály. 1908. január 16.
Az elöljáróság nevében :

Kolozsváry Ödön
elnök.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. 

tudomására adni, hogy külföldi tanulmányutamat 
befejezve Münchenből hazaérkeztem és készítek 
legművésziesebb kivitelben és jutányos árak mellett 

olaj-, aqciarell- 
pastell-képeket 
fénykép vagy természet után.

Továbbá elvállalok templomi, szent vág, 
freskó festészetet és régi képek restaurálását.

Egyben értesítem a helybeli intelligenciát, 
hogy egy

festészeti tanfolyamot 
nyitok kezdők és haladók részére olaj- és aquarell- 
festészetből.
Beiratkozás díjtalan. — Tandíj egy óra 2 kor.

Tisztelettel
ifj. Halász Gerson

festő.
Található : Halász-féle műteremben Kossuth 

Lajos-utca 4.

ÜGYNÖKÖK 
felvétetnek sorsjegyek és törvényesen kiál
lított részletivek eladására. Havi jövedelem 
2(X) 500 korona. Valuta Bank Részvény
társaság Budapest. Váci-körűt 48.

E.lol.:-, -xorku-zf" Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatal) luUvuaatő : Lándai József.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

BORAIT 
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom

A Ft A K;
1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr. 
1907. évi házhoz hordva B 50 kr.
1905. vi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

Használt, de jó karban levő

GRRJWOPHOH 
megvételre kerestetik. Cim e lap 
kiadóhivatalában.

Vasúti menetrend.
— Érvényes 1907. május 1-tÖL — I

Indul Nagymihályoól :
Hilda pest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 49 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé
Reggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Mezó-Laborcz felé
Délelőtt 9 óra 20 perez. •
Délután 2 óra 57 perez.
Este 9 óra 29 perez. ,

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 12 perez.
Délután 2 óra 44 perez.
Éjjel 9 óra 24 perez. ,

Mezó-Laborcz felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 53 perez. 1

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van
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.
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SíDaczára a porcellán és üvegáruk foly
tonos áremelkedésének ajánlom a inig a 
készlet tart 20’ „ árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evő- 

=== készletekben. 

alpacca- - nikkel-árukban, 

asztali- és függő-lámpákban, 
majolika fali-diszekbcn 

és teljes konyhafelszerelésekben.

Goldstein Adolf
üveg-, porcellán- és díszműáru-üzlete Nagymihály (Saját házi.

■.■Xl.-Votz--:/ _ -x • - X ■ v; -X ■, v; •< . ■ • . v
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Edelstein és Társa
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK • •••••• 
Finom-posztó és gyopju-áru raktér Nagymihályon.

7

Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
™RUHÁK= 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
reá német divat szerint, uskmsu

X:igv raktár hazai gyártmányú és valód: 

angol ruhaszövetekben. 
Fé íi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb.

& X" Megrendelések a legrövidebb & 
ifi idő alatt pontosan eszközöltetnek, 'ifi

Takarékpénztár minden családban.

A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
dón összegyűjtlietők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

.Takarékkosságra az embert mar gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.'

A FRANCK HENRIK 
a czikória gyökér

FIAI -féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a tnezőgaz- 
ternicsztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

iA gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módon tett értesítésére, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 

gbizottja tiszteletét te- 
i a rendelmény átvé- 
végett és gondoskodik 
ak pontos kiviteléről.

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

lakaporsák / /ittál keztlee feljebb, reezkopoesákat gyermekeknek 7 frttál feljebb, nagynak 
■■■■ egy öl nagyságban -iá fettál egész ~»OO ft'tig.

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat** elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gvászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

rendelmetiynél is gyors és pontos kiszolgálás bizlosiltatik. ~ 1

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Sürgönyczim: Temetkezési “Vállalat ZtSTag-srmilxály.

Nyom. Landeauian B. könyvnyomdájában.


