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Hova az elútizetóeek. hirdetéai és nyilttéi 

dijak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Az uj ipartörvény.

Most került nyilvánosságra az ipartör
vény revíziójáról szóló törvényjavaslat, 
amely a megokolással együtt egy hatal
mas legislatorikus alkotás, amelyhez fog
ható nagy kihatású nem készült nálunk az 
egyház politikai törvények óta. A magyar 
ipar és kereskedelem már évtizedek óta 
égető hiányát érzi az uj ipartörvénynek, 
amely kiküszöbölje gazdasági életünkből t 
száz és száz féle anomáliát, a tisztességte
len versenyt és elhárítsa a munka és az 
üzlet utjából az akadályokat.

Nagy mü fekszik előttünk, s hosszú 
időt vesz igénybe átolvasása, áttanulmányo
zása. De ahogy átlapozzuk a javaslatot, 
nyomban felötlik annak gazdasága, min
denre kiterjedő figyelme, alapossága és az 
a gyakorlati észjárás, amely a modern üz
leti és ipari élet minden nyilvánulására fi
gyelemmel van. Számos gyökeres, sőt ra
dikális reformot tartalmaz ez a javaslat, 
amely újítások egészen uj formát és lénye
get adnak a kereskedelmi és ipari élet 
egyes nyilvánulásainak. Minden iparos, 
minden iparossegéd és minden munkás 
megtalálja itt érdekeinek teljes védelmét és 
megtalálja a kereskedő is, ha nem is olyan 
nagy mértékben, mint az iparos. Sokan 
hibául rójják föl az uj javaslatnak azt, hogy 
a kereskedelem dolgaival nem foglalkozik 
oly intenziven, mint az iparosokéval. Akik 
azonban ezzel a váddal lépnek fel, azok 
figyelmen kivül hagyják azt a körülményt,

T A R C Z A.
Az első parádé.

Nagy a kavarodás, a felfordulás a kaszárnyá
ban. Nekigyürkőzve tisztogatják ruháikat, felsze
reléseiket a legények. Készülődnek az eskütételre : 
az első nagy parádéra.

Fontos időpont ez a regruta életében. Olyan 
fontos mint a gyerek életében a keresztelő, mert 
csak az eskütétel után viselheti teljes joggal a ka
tonanevet.

Eddig is katona volt ugyan, de senki se tar
totta komolyan annak. Se őrmester úr Sólyom, 
se az öreg legények, sőt még a vén Áron se, aki 
a kantinban méri a bornak, sörnek, vagy pálin
kának keresztelt lőrét.

E parádétól fogva azonban már katonának 
tekinti mindenki, még az öreg legények is. Ko- 
mázni ezért ezentúl se merjen velük, mert meg
tanítják becsületre az öreg vitézek.

Mi a katonai parádé ?
Ezt nem lehet csak ugv könnyen megma

gyarázni. Szemkápráztató szép látványosság a bá
mészkodó civilnek, sok baj, sok veszodség a ka
tonának.

Mert a nagy parádéra nem lehet csak ugv 
hamarosan elkészülődni, kefélni, pucolni kell : kü
lönben hiányosságot szenved a parádé.

Ember, fegyver, felszerelés: tündököljön a 
tisztaságtól. Minden egyes ruha és fegyverdarabra 
jól vigyázzon a regruta. Különösen vigyázzon a

bőgj- a kereskedelem sokkal szabadabb, tö
kéletlenebb foglalkozás, mint az ipar, hogy 
a kereskedelem a legminociozusabb rész
letezés mellett sem strikte a képesítéshez 
kötve. Mert a kereskedők, a falusi greizler 
is, a városi boltos is és a nagyvárosi áru
ház tulajdonos is kereskedő, a nyulbőrös 
is és a gyáros is. Egy olyan szakmában, 
amely annyi ezerféle formában és kialaku
lásban nyilvánul meg, nem lehet törvénybe 
foglalni minden nyilvánulást. Ezért tehát 
ne vegyék zokon a kereskedelem barátai, 
ha az iparról több szó esik a javaslatban, 
mert ebből a javaslatból semmi sem hi
ányzik, amit a kereskedelem érdekében 
törvénybe lehet iktatni. Lehetetlent ne kí
vánjanak embertől, még ha az Szterényi 
József is, aki apja ennek a nagystílű al
kotásnak.

A javaslat egyik leglényegesebb része 
az, amely a képesítésről intézkedik. A kon- 
társágnak az iparban egyszer s minden
korra vége lesz, amit bizonyára nagy öröm
mel üdvözöl az egész magyar iparosvilág, 
amelynek állandóan kára és sérelme volt, 
hogy szakképzetlen emberek egy kis pénz
zel vagy esetleg anélkül úgy játszották ki 
az ipartörvényt, hogy képesített iparosse
gédet, úgy nevezett üzletvezetőt vettek ma
guk mellé strohman gyanánt és igy kon
kuráltak az iparosokkal, akik megszenved
tek a mesterségükért. Ennek a strohman 
politikának most egyszer s mindenkorra 
befellegzett.

Másik jelentékeny intézkedése a ja

vaslatnak a munkás és munkaadó közötti 
viszony rendezése. A javaslat értelmében 
munkaadókból és munkásokból választott 
bíróság van hivatva, mint első fokú ható
ság dönteni a yumkás és munkaadó kö
zött felmerült vitás esetekben. E választott 

, bíróság tagjai, egyforma jogokkal és hatás
körrel bírnak s bizonyára a munkás teljes 
megnyugvással vetheti magát alá ezen 
hatóság döntésének.

Rendezi a javaslat a munkaidő kér
dését úgy az iparban, mint a kereskede
lemben. rendezi pedig a humánus szem
pontok figyelembe vételét. A munkaidő 

1 fejezete kimondja, hogy vidéken a keres
kedelmi alkalmazottaknak délben egy órai 
étkezési idő adandó. A üzletek munkaideje 
reggel 6 órától esti nyolc óráig terjedhet; 
az érdekelt kereskedők két harmadának 
kívánságára az iparfelügyelő legfölebb egy 
lírával korábbi zárást állapíthat meg. Érde
kes a munkaközvetítés fejezete, amely a 
10.000 lakosnál többel biró városokban 
kötelezővé teszi a községi munkaközvetí
tők szervezését, amelynek fentartását felé
ben az állam, felében az illető község vi
seli, de e mellett az egyesületeket az in
gyenes és a saját tagjaik részére való mun
kaközvetítéstől is eltiltja.

A javaslat engedélyhez köti a pénz- 
kölcsönközvetitő ügynökségek iparát és azt 
kirekeszti a vándoriparok köréből. Az üz- 

I leti cégtáblákra nézve kimondja, hogy 
j amennyiben az üzlettulajdonos nő, ez a 
| cégtábla világosan kitüntetendő. A meg-

bakancsra. Megnézze, benne van-e talpában mind 
a negyvenhat darab szeg, s erősen áll-e sarkára 
verve a patkó, mert ha csak negyvenöt darab 
szeg van a bakancstalpban: már hiányosságot 
szenved a parádé. Kapitány úr Komorovcsák pe
dig olyan zenebonát csinál miatta, a miatt az egy 
szög miatt, mintha gyilkos merényletet követne 
el a legény ellene.

Ez az első a mire jól vigyázzon a regruta. 
A másik pedig az, hogy jól tündököljön az a ko
misz bakancs, hogy őrmester úr Sólyom okvetlen 
meglássa a saját becses képmását benne, mikor 
vizitre áll elébe a legény. Mert ha bajuszát nem 
tudja kipödörni a bakancs fényében : akkor fél 
pipa dohányt sem ér az egész munkája. Kezdheti 
elölről a pucolást s pucolhat rajta roskadásig.

A fegyver, derékszíj, csákórózsa, a gombok 
a waffenrokkon : mind csilogjanak, villogjanak. 
Egy mákszemnyi rozsda, egy parányi makula ne 
legyen egyen se. L'gy ragyogjon minden, hogy 
elmosolyodjék örömében a nap, ha a katonára 
rátekint. És elmosolyodjék Komorovcsák kapitány, 
ha végig tekint parádéban álló századán.

Es tisztaságtól ragyogjon a legény .is. Jól 
megborotválkozzék, nehogy egy szőrszál az állán 
rontsa a parádé pompáját. Bajuszát kikenje, kipö
dörje hegyesre, keményre, mint a bikaszarva.

Igy kiváltja ezt Komorovcsák kapitány.
De mit csináljon akkor, ha nincs bajusza?
Szereznie kell a föld alól is. Mert Komorov

csák kapitány az semmi áron el nem tűri, hogy 
bajusztalan legény éktelenkedjék az ő századánál.

Szerez is bajuszt hamar a regruta. A mit a 
természet nem adott meg neki, megadja valame
lyik öreg katona. Csinál az kócból, szurokból, su- 
bickból olyan bajuszt, hogy büszkén hordaná nem 
egy fővárosi gavallér is.

De meg is kell ám nézni a magyar kato
nát, mikor a parádé reggelén kicsiszolva, kifénye
sítve haptákba vágja magát. Nincs annak párja 
sehol a kerek világon. Az őszi nap mosolyogva 
hinté rá sugarait az égből s ezüst fényben villog
tatja, csillogtatja gombjait, fegyvereit.

Felderül még Komorovcsák kapitány sötét 
arca is, ha végig tekint parádéban álló századán. 
Nem is szólna most egy rossz szót a világért sem. 
Büszkén tekint rájuk és igy biztatja őket :

Vigyázzatok fiaim. Mutassátok meg, hogy 
magyarok vagytok!

A legények azt meg is mutatják. Hajszálnyi 
hiba nélkül csinálják végig az egész parádét. Már 
csak a diszfelvonulás van hátra, de az a parádé 
legfontosabb aktusa.

Megperdül a dob. megszólal az ezred ban
dája. Lelkesítő magyar dalt játszik. Ahány regruta 
van : mind elfelejti egyszerre minden bánatát, szo
morúságát. Megdobban a szive, megpezsdül a 
vére, megvillan a szeme. Most látja, érzi : milyen 
szép, milyen gyönyörűséges a katonaélet.

Nem kell már biztatni, hogy húzza ki karó
egyenesre magát, hogy vigyázzon a lépésére. Meg
teszi magától is.

Zeneszóra, nótaszóru daliás lesz a tartása a 
magyar legénynek, hogy gyönyörűség ránézni.

Lapunk mei száma 4 oldalra terjed.



rendelések gyűjtéséről szóló rész a keres
kedő és iparosok lakóhelyén kívül való 
detailutaztatást, a fogyasztónál való meg
rendelés gyűjtést továbbra is, az eddignél 
erősebb módon tilalmazza, sót kimondja, 
hogy azon fióktelepek tulajdonosai, ame
lyeket csak a megrendelések fölvétele cél
jából létesítettek, a fióktelepek helyén se 
gyűjthetnek a fogyasztóktól megrendelése
ket. Megszorítja a törvény a végeladások 
és árverések tartását s hatályos intézkedé
seket tervez azon anomáliák megszünte
tésére, hogy a végeladás tartama alatt az 
üzletbe újabb árukat csempészhessenek be 
s azokat is, mint a végeladáshoz tartóz
kodókat adhassák el. A csődtömegből, vagy 
árverésen vett áruk eladását hirdetni egyál
talán tilos. t

— Képviselőtestületi gyűlés. Városunk kép
viselőtestülete f. hó 24-én délután 3 órakor UZfl/- 
kovszki Béla közs. bíró elnöklete mellett rendkí
vüli közgyűlést tartott. A tárgysorozat első pont
jaként a köztemető ügye szerepelt. Ebben az ügy
ben a vármegye törvényhatósági bizottsága a köz
temető céljára megvett földterületre vonatkozó kép
viselőtestületi határozat és vételi szerződéstől a 
jóváhagyást megtagadta. Elhatároztatott, hogy mi
után a határozathozatalt a törvény alakiságokhoz 
köti, a köztemető ügy tárgyalására f. évi március 
hó 24. napjára képviselőtestületi közgyűlés hivandó 
egybe. Landesman Vilmos a várossal kötött vilá
gítási szerződés módosítását és elsőbbségi kötvény 
kiállítását kéri. A képviselőtestület kimondta, hogy 
ezen ügyet is a fenti napon fogja tárgyalni, addig 
is megbízott egy Walkovszki biró elnöklete alatt 
álló 9 tagú bizottságot, hogy a kérelmet tanulmá
nyozza s az említett közgyűlésen tegyen jelentést. 
Érdekes vita fejlődött ki a tárgysorozat következő 
pontjánál. Tárgyaltatott ugyanis a járási főszolga
bírónak leirata a kör- és közs. jegyzők azon kérel
méről, hogy a millenniumi s a „nemzeti ellentál- 
lási év" nyugdijukba kétszeresen számittassék be. 
A képviselőtestület kimondta, hogy miután a szol
gálati évek felemelése a község anyagi megterhel- 
tetésével jár s tekintve a község kedvezőtlen 
anyagi helyzetét, hajlandó a két évre járó 80 80 
korona, vagyis összesen 1 GO koronát a jegyzői 
nyugdíj alapnak megfizetni, de ezenkívül más 
anyagi áldozatot nem hozhat. A községi jegyző

Hej, ha most látná jó apja, jó anyja, szép szere
tője : telesirná babos keszkenőjét örömében. És 
úgy eljárja még a parádémarsot is, hogy ámula
tába nyitva marad a szája valamennyi német ge
nerálisnak.

Nagyra is van századával Komorovcsák ka
pitány. Oda nem adná egy egész ármádia cseh
ért, tótért, vagy németért.

Meg is dicséri fiait egymás után többször. 
Meg is mutatja, hogy szereti őket. Délutánra sza
badságot ad nekik, csapra ültet egy-két hordó 
bort : hadd örüljenek ők is a parádé sikerén.

Igy szokik hozzá a regruta a katona élethez. 
Pompájáért, ragyogásáért meg is szereti. De 

akármennyire szereti is : nem szolgál az tovább 
három esztendőnél. Hiába tartja vissza szép szó
val. csábitó ígérettel Komorovcsák kapitány. Nem 
rusznyák ő. sem nem tót, vagy más effajta ná- 
czió: nem kell neki három esztendőn túl a ko
misz kenyér. Van őneki hazája, otthona, otthoná
ban kedvesei : nem hagyja el azokat a világ min
den kincséért sem.

Nagy néha marad csak vissza, nagy rábeszé
lés után egy-kettő. Ez is olyan, hogy nincs ott
hon hová lennie. Se anyja, se apja, se jóbará
tai. De még az ilyen se marad szívesen. És ha 
már ott is maradt: akkor is alig várja, hogy sza
badulhasson.

Igy maradt ott valamikor régen őrmester úr 
Sólyom is.

Nagy ígéretre, csábitó ajánlatra. Nagy úrrá 
teszik, ha leszolgált tizenhat esztendőt. Kinevezik 
valamelyik ministeriumba. Hogy minek nevezik ki?

z\zt akkor nem kérdezte. Hej ha tudta volna, 
hogy csak portásnak, dehogy szolgálta volna le 
a tizenhat esztendőt! 

előterjesztést tett ezután az anyakönyvi kivonatok
ért járó dijaknak az anyakönyvvezető részére való 
átengedése tárgyában, melyre nézve elhatároztatott 
hogy az 1907. évben befolyt kivonati dijakat a 
községi jegyzőnek mint állami anyakönyvvezetőnek 
átengedi s annak a község pénztárából való fel
vételére nevezettet feljogosította, de kimondta azt 
is, hogy ezen dijaknak a további évekre való ki
utalványozásáról évről-évre fog határozni. Több 
illetőségi kérelem elintézése után elnöklő községi 
biró a közgyűlést délután 5 órakor berekesztette.

VEGYES HÍREK.
-A Casinó müvészestélye.

Közeledik a farsang utolja s jó időre 
megszűnik a vigság, a melyet a különböző 
bálok, estélvek stb. nyújtanak a magyarnak. 
Hogy városunkban valami túlsók mulatság 
lett volna ez idén, azt a legjobb akarattal 
sem mondhatjuk s olyan a mi művészeti 
számba ment volna, éppenséggel nem volt. 
Ép ezért nagyon helyénvalónak s szeren
csésnek tartjuk a Casinó-Egyesületnek azon 
állásfoglalását, melylyel nem engedte lepe
regni a farsangot olyanformán mint más
kor, hanem lehetővé tette, hogy azok is él
vezhessék egyszer az évben egy fővárosi 
kedvelt művésznőnek s egy ugyanily mű
vésznek a játékát, a kik fővárosi színházak
ban csak ritkán, vagy egyáltalában nem 
fordulhatnak meg. Az estély, valamint 
Komlóssy Emma, Papp Mihály és Stefii- 
nidesz Károly szereplése iránt egyébként 
fölötte nagy érdeklődés nyilvánul, úgy, 
hogy a Zta/r/w-szálló nagyterme zsúfolásig 
megtelik elité közönséggel. A jobb helyek 
immár teljesen betöltvék s előreláthatólag 
olyan magas színvonalú estélyben lesz ré
szünk, a melyre sokáig fogunk visszaem
lékezni s a mely meglehetős mértékben 
fogja kárpótolni a mamákat is, de még 
azon szép leányokat is, a kiknek az idei 
farsang még nem hozta meg a fökötőt.

Kinevezés, áthelyezés. Emödy László 
királyhelmeczi kir. járásbiró saját kérelmére tör
vényszéki bírói minőségben a sátoraljaújhelyi tör-

Most már csak két esztendeje van hátra s 
titokban bizony a regruta se számolja többször a 
napokat, hogy mikor jön már a szabadulás órája, 
mint őrmester úr Sólyom, a kemény vitéz.

A parádésnappal azonban elmúlik a regruta 
öröme is. Holnap már feledve van a tegnapi di
csőség. Tovább kell gyakorolniuk az állást, járást, 
a fegyverfogásokat. Éppen úgy mint azelőtt. Csak
hogy őrmester úr Sólyom most még mérgesebb, 
még zsémbesebb.

De hiába káromolja, hiába szidja már a reg
rutát. Kezdi már az kiismerni a katonaéletet. Úgy 
tesz, mint az öregek: nem látja őrmester úr Só
lyom mérgelődését, nem hallja kifakadásait. Ha 
hallja : akkor se törődik vele.

Legfeljebb magában káromkodik. Mert a ká
romkodást leghamarabb megtanulja. Nem is csoda, 
ha megtanulja, hisz kora reggeltől késő estéiig 
egyebet sem hall.

De bizony hall prédikációt is.
Minden második vasárnap elvezeti őket a 

hadnagy úr a templomba. Az ezred papja ott 
rendszerint megmagyarázza, micsoda csúnya bűn 
a káromkodás és beszédjének meg is van az a 
hatása, hogy ott nem káromkodnak. Alig érnek 
azonban haza a kaszárnyába, elfelednek papot 
prédikációt és ugyancsak.

Egyik úgy, mint a másik.
Egy ember volt csak a századnál, aki nem 

káromkodott. Ez is baptista volt.
Jámbor tekintetű, .alacsony termetű legény. 

D. Kiss János a becsületes neve. Hiába szidták, 
csépelték napkeltétől napnyugatig : sohase zúgo
lódott. Szitokra nem nyílt ki a szaja soha. Olyan 
türelemmel viselte sorsát, mint valamikor Jób a 

vényszékhez helyeztetett át. Berinkey Dénes buda
pesti ügyészségi alügyész a királyhelmeczi kir. já
rásbírósághoz jarásbiróvá neveztetett ki. Ugyanezen 
járásbírósághoz áthelyeztetett sáját kérelmére s 
hasonminöségben Péterffy Béla tamási kir. járás- 
biro. A Nagymihályi Takarékpénztár köz
gyűlése. A Nagymihályi Takarékpénztár Ipar- és 
Kereskedelmi Bank f. hó 25-én délelőtt 10 órakor 
tartotta évi rendes közgyűlését az intézet helyisé
geiben Schieiminger László részvényes elnöklete 
mellett. Elnök üdvözölte a szép számban megje
lent részvényeseket, megállapította, hogy a lefolyt 
üzleti év, dacára a pénzügyi válságnak, minden 
tekintetben kitűnőnek mondható. Osztalékul rész
vényenként 90 korona határoztatott fizetni. Miután 
még Dr. Kállai József részvényes indítványára a 
közgyűlés úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelő 
bizottságnak, valamint a tisztikarnak buzgó mű
ködéséért köszönetét szavazott, tárgyalás alá véte
tett Csollák llár a nagymihályi polgári fiúiskola 
vezetőjének kérvénye, melyben az iskolai phisicai 
szertár javára segély megszavazását kéri. A köz
gyűlés a kérelmet teljesítette s a jelzett célra 1000 
koronát megszavazott. — Ezek után a közgyűlés 
Czibur Bertalan ig. elnök, orsz. képviselőnk élte
tésével véget ért.

Városunk telefon-hálózata. Lapunk 
múlt heti számában szóvá tettük a városunkban 
régóta vajúdó telefon-hálózat ügyét. Most Pál 
Imre, posta és távirda-igazgató arról értesít ben
nünket. hogy a nagymihályi távbeszélő hálózat 
építése fel volt véve a költségelőirányzatba, de 
azt a kereskedelemügyi ministerium a törvényho
zás által rendelkezésére bocsátott hitel korlátolt 
volta miatt kénytelen volt elhalasztani. Az igaz
gató úr még kifejezi azt is, hogy a távbeszélő 
megépítésének terve nincsen elejtve, s mihelyt az 
anyagi eszközök meglesznek, a hálózat ki fog 
építtetni. Szép szó az ígéret is !

A gymnasium ügye. A városunkban 
felállítandó állami gymnasium ügye, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter végleges döntését várja 
a telek kérdésében s mint feltétlenül illetékes for
rásból értesülünk, remény van arra, hogy a kul- 
tusminiszter döntése kedvező lesz a városra nézve.

Március 15. Hatvanadik évfordulója kö
vetkezik ránk ennek a nagy napnak. Nem sokára 
eljő. Bizonyára még az eddig szokottnál is fénye
sebben lesz országszerte megünnepelve a szabad
ság hajnalhasadása. Városunkban már megindul
tak az előkészületek a jubiláris évfordulónak méltó 
megünneplésére.

megpróbáltatásokat. El is nevezték apostolnak a 
többi katonák.

Gonosz tévelygőknek tartotta a többieket s 
azt hitte, neki szent kötelessége a jó útra téríteni 
őket. Nagy hitbuzgóságában meg is próbálta, de 
nem tudott jó útra téríteni egyet se.

Kinevették, bolondnak tartották.
D. Kiss János apostoli működéséről valaho

gyan tudomást .szerzett Komorovcsák kapitány. 
Azon, hogy napjába ötször-hatszor imádkozott : 
nem csodálkozott. De azt, hogy sohase káromko
dik, sohase zúgolódik : nem tudta elképzelni.

Ilyen bolond ember még nem volt a szá
zadnál.

Egy reggel maga elé parancsolta a baptis
tát. Tetőtől talpig végignézte, aztán rátámadt :

Hallom, hogy te valami uj vallás számára 
korteskedsz a századnál ! Igaz ez ?

Én csak az teszem, kapitány urnák alá- 
san jelentem, amivel tartozom az Urnák. Mert 
megvágjon írva, hogy elmenvén tanítsatok meg 
minden népeket. . .

Komorovcsák kapitány mérgesen közbevá
gott :

Hallgass! Én pedig, a kapitány ur, azt 
parancsolom neked, hogy itt semmiféle vallás 
számára ne korteskedj ! Értetted ?

Igenis értettem. Csakhogy ezt nem az 
Ur, hanem a sátán mondja a kapitány urnák.

Komorovcsák kapitány megcsörrentette kard
ját s gúnyosan igy válaszolt a jámbor legénynek: 

Nohát akkor azt is parancsolja, hogy té
ged vasba veresselek, ki köttesselek I

Ettől se ijedt meg a baptista. Egész gyö
nyörűséggel mondotta:

— Boldogok, akik háborúságot szenvednek



— Fillér-estély. F. hó 22-én a Barnai-szálló 
nagytermében igen kedélyesen sikerült a nagymi
hályi műkedvelő társaság által rendezett úgyneve
zett fillér-estély. Nem nagyszámú közönség, de an
nál jobb kedv s bizalmas egyiittlét jellemezte az 
egészet. Az esti műsor a következő volt: Irtzing 
Ferenc tanár Grieg Edvárd „Hochzeitstag auf 
Troldhaugen" cimü lírai darabját játszotta el ritka 
technikával s megkapó előadással. Utána Csollák 
llár igazgató: az „eredetiségről" tartó't igen érde
kes s mély tartalmú felolvasást, melyet nagy ér
deklődéssel hallgatott végig a közönség. Karczub 
Mariska : „Az álarcos bál" cimü monológjával 
szinte elragadta a közönséget ügyes alakításával 
s élénk temperamentumával. Holló Géza pedig 
ügyes szini alakításával, valamint kellemes hang
jával, állandó derültségben tartotta a jelenlevőket. 
Előadását Bucsinszky Emmy kisérte zongorán, 
még pedig oly elragadóan, hogy a két szereplő 
együttvéve igazi élvezetet nyújtott a közönségnek. 
Az estély érdekességét emelte az is. hogy a mű
kedvelő társaság hölgytagjai teljesen egyforma Íz
léses piros ruhában jelentek meg. Reméljük, hogy 
még többször lesz alkalma a közönségnek ily 
irányú összejövetelekben gyönyörködni.

Gazdasági tudósítói kinevezés. Mecz- 
ner Gyula főispán előterjesztésére a földmivelés- 
iigyi miniszter Székey Győző róni. kath. lelkészt 
a szirmai járásba gazdasági tudósítóvá kinevezte.

Közgyűlés. A nagymihályi sör- és ma
látagyár részvénytársaság f. évi március hó 3-án 
délelőtt fél 10 órakor tartja I. évi rendes közgyű
lését a városháza tanácstermében.

— Esküvő. Fedorcsák János helybeli lakos 
f. évi március hó 2-án esküszik örök hűséget 
Gyenes Mariska kisasszonynak Nagymihályon.

Uj ügyvédi iroda. I)r. I.őwy Mór, a ki 
az ügyvédi vizsgálatot a budapesti ügyvéd vizs
gáló bizottság előtt nemrégiben letette, irodáját 
a Kossuth Lajos-utca 42. számú házában meg
nyitotta.

Nyilvános köszönet. A Nagymihályi Ta
karékpénztár Ipar- és Kereskedelmi Bank február 
hó 25-én tartott közgyűlése alkalmából 1000 ko
ronát szavazott meg a nagymihályi polgári iskola 
szertárai javára. Ezen nemes adomány nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy a fejlődő iskola rövid időn 
belül megszerezhesse a legszükségesebb tanszere
ket. hogy igy a tanítás minél tökéletesebb legyen. 
Fogadja ezen hatalmas s maga nemében páratlan 
adományért a nagymihályi Takarékpénztár igaz
gatósága a polg. isk. tantestület hálás köszönetét.

az igazságért, mert azoké a menyeknek országa ! 
Örömmel tűi »m a megpróbáltatást, melyet rám 
küld az Ur ; aki felsegíti a nyomorultakat és a 
gonoszokat megalázza.

Komorovcsák elképedt ezen a beszéden. 
Mérgelődjön-e, nevessen-e : nem tudta hamarjá
ban. A baptistát tüstént elkergette szilié elől. Az
tán megcsavarta bajuszának a föld felé lógo ágát 
s tovább töprengett :

Mit csináljon ezzel a bolond emberrel ? 
Vasba veresse, kiköttese ? Vagy pedig ügyet se 
vessen rá s várjon addig, mig elhagyja csodála
tos béketörése ? Mert, hogy egyszer elhagyja, ab
ban Komorovcsák kapitány egészen bizonyos volt. 
A baptista is csak ember, nincs neki sem birka
türelme.

Ez utóbbira határozta el magát.
Magához intette őrmester ur Sólyomot, s 

minden indulatoskodás nélkül csak ennyit mon
dott neki :

— Őrmester, ez a D. Kiss János nagyon 
veszedelmes ember. Jól vigyázzon rá. hogy men
tül előbb kigyógyuljon a bajából.

Tudta ezt már a vén őrmester, mit jelent az. 
hogy jól vigyázzon a legényre. Es a parancs in
tenciójához képest cselekedett. Meghagyta a szá
zadnál mindenkinek, hogy kímélni ne merjék a 
baptistát.

A megpróbáltatás nehéz napjai következtek 
az apostolra. Ha jobbra fordult, ha balra fordult, 
mindig lába alatt volt valamelyiknek. Néhány öreg 
ördög folytonosan körülötte settenkedett s örökö
sen gyalázta.

Erős hite, erős lelke volt a baptistának. Cso
dálatos nyugalommal tűrt és eszébe sem jutott a 
zúgolódás.

Fogások kerti magvak árusításánál. 
Hogy mire képesek a zavarosban halászó embe
rek, azt legjobban mutatja a magelárusitással fog
lalkozó egye* kereskedők ravaszsága, kik máshon
nan beszerzett kerti magvaikat a A1authner-fé\e 
árjegyzék folyó számaival jelölik, mert ezáltal azt 
a hitet akarják kelteni a vevőkben, hogy Mauthner- 
féle magot kapnak. z\ közönség ne hagyja magát 
megtéveszteni ; mert akármilyen szám van a ta- 
sakra nyomva, ha nincs rajta a Af«uM«er-név. ak
kor az a tasak nem is tartalmazza az általánosan 
legjelesebbnek elismert AfűM/A«ir-féle kerti magot.

— Hányán váltak el ? A nem egészen ke
délyes családi élet kötelékébe tartozó polgártársa
inknak szolgáljon némi vigasztalásul az a körül
mény, hogy az 1907. év folyamán hazánkban 5915 
pár bontotta fel a holtomig-holtodiglant. Csak 
224-gyel több mint a megelőző évben. Az sem 
érdektelen, hogy e tekintélyes szám mellett a fér
fit csak 85 esetben találta vétkesnek a legfelsőbb 
fórum. Úgy látszik tehát, hogy a gyöngéd nem 
kezd kevésbé gyöngéd lenni.

A cserebogarak Irtása. Ez év tavaszán 
a cserebogár nagyobbmérvű rajzását a kell elké
szülnünk és ez évben különösen nagy érdek az, 
hogy a cserebogár hathatósan pusztittassék s a 
mezőgazdaság, de főleg a kertesgazdák a csere
bogár nagyobbmérvű kártételeitől megmentesse
nek. A földmivelésügyi miniszter erre való tekin
tettel utasította a hatóságokat a mezőrendőri tör
vény vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtására 
és megkereste az összes gazdasági egyesületeket 
is, hogy az irtásnak hathatósabb foganatosítása 
iránt társadalmi téren szintén közreműködjenek.

A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorá
ban az első helyet az Epilepszia (Nyavalyatörési 
foglalja el. E bajban szenvedőknek \ igaszid szol
gálhat azon értesülésünk, méh szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette. E.z orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, \ .. Alkotmány-iltca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágosítási mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos hajtol szaba
dulni óhajtanak.

W koronát takarit meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek !

Ezzel felelt a gyalázkodóknak :
Az én paizsom az Ur, aki megszabadítja 

az igazakat, s pokolba veti a gonoszokat.
A század ördögeit bántotta a baptista an

gyali türelme.
Hát kifog rajtunk ez a bibliás legény ? No 

majd elválik, van-e határa a béke-tűrésnek.
Pokoli tervet eszeltek ki. Este kilesték, mi

kor száll álom D. Kiss János szemére. Mikor oda- 
szállott, elővettek egy kis papirost s nagy óva
tossággal az alvó baptista Iábanjjai közé dugták. 
Azután a papirost meggyujtották.

A láng kegyetlenül égette I). Kiss János lá
bát. mert ordítva kiugrott az ágyából, és gyorsan 
mint a puskalövés. Kikapta újai közül az égő pa
pirost s a barbár tréfán felháborodva, kegyetlen 
káromkodásra fakadt.

Nem csoda. Ilyen tréfától ördöggé váltak 
volna a szentek is. I). Kiss János pedig mégnem 
volt szent, csak egyszerű baptista.

Nagy volt ezen a gaudium a századnál. A 
szakaszvezető reggel mindjárt jelentette őrmester 
úr Sólyomnak, hogy káromkodik már a baptista

Mit csináltatok neki ? Kérdezte a szakasz
vezetőt.

Semmit őrmester úr, csak egy kis csilla
got Hígultunk vele.

Igy lett tévelygővé I). Kiss János is. a bap
tista. Tévelygővé tette a csillagrugatás.

De meg is bosszulta magát a legényeken.
Hat hónap múlva freiter, tiz hónap múlva 

káplár lett belőle, s olyan kegyetlenül összetercm- 
tette naponkint a közlegények valamennyi szent
jét, mintha sohase lett volna baptista.

Szász József.

Szerkesztői \izexietele.

PazdlCSl. A beküldött cikke, mely ellenke
zik nézetünkkel s a közönség érdekével, sajnála
tunkra közölhető nem volt.

Müpártoló Ungvár. Kontlóssy Emma. Papp 
Miska és Stefanidesz Károly március hó 3-án 
érkeznek meg Nagymihályba a délutáni vonattal. 
Jegyek iránt szíveskedjék lapunk kiadóhivatalához 
fordulni.

Dr. Kállai Jóxief 
Kia.lóhivalali milv.r.tő Lindát JÓSSef.

NYIL-TTER.
Ez.en rovat alatt kiíalOttekért nem vállal foleb's.ég.t a axark

M. év végén,
50 éves pályafutását fejezte be a legjobb magyar 
éldap, az

»Ü S T 0 K 0 S.«
Ebből az alkalomból az Üstökös kiadóhiva

tala azt a kedvezményt nyújtja olvasóinak, (nyil
vános helyiségek kivételével) hogy egy negyed 
évre (3 kor. helyett.) 2 koronáért, egy fél évre (fi 
kor. helyett) 4 koronáért, egy egész évre (12 kor. 
helyetti 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.
ELADÓ

56 szekér széna a Podháji mag
tárban. Tudakozódni lehet Vinnán.

ELADÓ HÁZ.
A Kapitány-utcán levő 8. számú ház, 

a hozzávaló telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó.

Kalinovszky Sándor
háztulajdonos.

ügYn ö kö k 
felvétetnek sorsjegyek és törvényesen kiál
lított részletivek eladására. Havi jövedelem 
2<X) 5(X) korona. Valuta Bank Részvény
társaság Budapest, Váci-körűt 48.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. 

tudomására adni, hogy külföldi tanulmányutatnat 
befejezi Münchenből hazaérkeztem és készítek 
legmíivésziescbb kivitelben és jutányos árak mellett 

olaj-, aqaarell- 
és 

pastell-képeket 
fénykép vagy természet után.

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

Egyben értesítem a helybeli intelligenciát, 
hogy egy

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

Tisztelettel
ifi. Halász G-erson

festő.



ALAGCSÓ n GOZTEGLAGVAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla, dísztégla. facontégla. 
ék- és kémény tégla, cserépzsindely 

HORNYOS TETOCSEREP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak len- szerint való 
kivitele. — Teljes tetőfedések eszközlése. 

Távirati cím: Gőztéglagyár Beregszász.

Beregszász, a postabélyeg kelte.

szegény és gazdag épittetökhöz egyaránt

Takarékpénztár minden családban.

-Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell."
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A legkitűnőbb tetófedöanyag manap

(C6S9. szám ada.lt szaóaáaím.azuaj

melyet a beregszászi göztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon Járni lehet.
.4 vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
A cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 65 korona.
Egy négyszögméter területen 16 darab fekszik.
Egy waggonnak (5200 drb) vasúti szállítási dija Nagymihályra 48 korona.
A fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, de a bádog el

lenében azzal az előny nyel bír. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy. hogy 
a bádogtetőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakóhelyisegek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva — es javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen átmelegedik, a cserép fe
lülmúlja.

.1 tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos tetocserep 
egyszer alkalmazásba került, onnan a fazsindely és bádog teljesen ki van szorítva.

A gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, bíró, jegyző urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül es al
kalmazásával nem all elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fel falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONTMANÓ
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcsö- és göztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Kéjii'isclö, rlnzontelárusltó kerestetik Sagymihálgon fakereskedíí, 
építési vállalkozó, vagy épitömeste személyében.

> fELDMANN I. Dávid3'
rőfös- és divatáru-üzlete

NAGYMIHÁLY. Kossuth Lajos-utca 28. sz.

Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, 
hogy Nagymihályon, a Kossuth Lajos-utcza 28. szám alatt 
(a Hönig-féte házban) egy a mai kor igényeinek megfelelő 

rőfös- és divatáru-üzletet
nyitottam, a hol minden e szakba vágó legszolidabb és leg
divatosabb árukkal állok a t. közönség rendelkezésére.

A helybeli piaczon több éven át szerzett tapasztalataim 
azon reményre jogosítanak, hogy ismerve a helybeli és vi
déki nagyérdemű közönség ízlését, azon helyzetben leszek, 
hogy a legmagasabb igényeknek is meg fogok felelhetni.

Uj vállalatomhoz kérve szives támogatását, mindenkor 
szem előtt fogom tartani a szolid és pontos kiszolgálás elveit.

Kiváló tisztelettel I i I

Feldmann /.

A takarékosság előmozdítása céljából 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű

30RAIT

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

a n. é. közönség részére eladásra bocsátom.
A Ft A K:

1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr
1907. évi házhoz hordva „ 50 kr.
1905. évi asztali 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis. Influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen ndndcpkűpf 
„R«cAr" eredéit evomopotdet. T

P. II o ff ma au-La Racka & Ce. Basel (Svájc)

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


