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Nyilt-ter soronkint 40 fii!«>•• to lii

A vasutasok.
1 iosszas készülődés és az államháztar

tásnak újabb alapos megterheltetése után 
végre tető alá került a vasutasok törvénye, 
amely két részből áll. Az egyik a fizetés
rendezés, a másik a szolgálati szabályzat. 
Dacára annak, hogy a fizetésjavitás mérve 
meglehetősen csekély, mégis tizenöt millió 
koronájába kerül az államnak. A vasutasok 
közvéleménye máris kialakult a fizetésren
dezés tekintetében s csak némi túlzással ál- 
lithatnók, hogy a vasutasok meg vannak 
vele elégedve. Ami nem is igen csodálható. 
Ha ez a fizetésrendezés három esztendő 
előtt történt volna, valószínű, hogy a vas
utasok körében egy hang sem emelkedett 
volna ellene. De azóta általános drágaság 
következett be minden egyes közszükségleti 
cikkben.

Egy szegény háztartás ma 100 percent
tel többe kerül, mint három esztendő előtt. 
Áll ez különösen a nagyobb városokra. Mind
azonáltal sem vitatható el, hogy a fizetés
rendezés révén a legkisebb vasúti hivatal
nok is legalább 200 koronával nagyobb jö
vedelemhez jut, ami nagy segítség reá nézve. 
Belátják ezt a vasúti alkalmazottak is és a 
fizetésrendezés éllen korántsem hangzik any- 
nyi panaszos zúgolódás, mint a szolgálati 
szabályzat ellen.

T A R C Z A.
A költő és a rózsabokor.

— Szorítsd a mellemhez könnyes arcodat 
én édes fekete szemű Erzsikéin és hallgasd meg 
az én szomorú mesémet. Engedd azonban, hogy 
reszkető kezemmel simogassam sötét hajadat, 
mely lágy, mint az erdei moha és fekete, mint 
a felhő, mely a téli éjszakákon a csillagokat ta
karja. Igv tán könnyebben folyik ajkamról a sza
vak árja, mint a sziklák mögé rejtett forrásból 
a patak.

Édes álma bánatos életemnek, illatos me
zőre vezetlek ezúttal tégedet. Csupa illat, csupa 
virág a mező. Virágok nyílnak, pirosak, mint 
a szerelmes lány kicsókolt ajka, mely még har
matos a bihorszinü bor cseppjétől. Virágok nyíl
nak, fehérek, mint a frissen fejt habzó tej és 
sárgák, mint a kanári madár tollas háta. Es e 
virágok közt szerényen húzódnak meg a cser
jék, melyek zöldek, mint a leveli béka, amely 
szinte elvész a fűszálak zöld tengerében.

S e virágillatos tájon egy magányos alak 
sétálgat. Magas, karcsú ifjú, hosszú, hullámos 
fekete hajjal, nagy sötét szemekkel és a fehér 
virágoknál fehérebb, lágyabb arczczal. A nap 
aranyszínű glóriát fon szép feje köré, mert ez 
a magános ifjú: poéta.

A virágok rámosolyognak, a szellők sze

Mondjuk ki nyíltan, hogy ez a szolgá
lati szabályzat drákói szigoruságu. Lehet, 
hogy keztyüs kézzel, ultraliberális felfogás
sal egy olyan hatalmas testületet, mint ami
lyen a Máv. személyzete, kormányozni nem 
lehet; lehet, hogy amidőn az ország életé
ben oly végtelen fontosságú vasúti forgalom 
zavartalan, minden körülmények között való 
fentartásáról van szó, az energikus rendsza
bályok alkalmazása el nem kerülhető, még
is méltán feltűnést kelt, hogy a már száz
ezernyi alkalmazottjának, e minden ízében 
hazafias, kolosszális testületnek politikai jo
gait csaknem felfüggesztik - szolgálati ér
dekből. Az ember, pláne az iskolákat vég
zett müveit ember, a jó, tisztességes hazafi 
súlyosan kell hogy érezze az olyan megszo
rítást, mely felsőbb engedélyhez köti azt, 
hogy valamely társulatnak vagy egyesület
nek tagja lehessen, vagy hogy mellékkere
setet is folytathasson. Intézményeinket, tör
vényeinket, még a legrégebbieket és legszi- 
goruabbakat az a toleráns szellem lengi át. 
amely annyira jellemzi a magyar lelkületet. 
Intézményeinkből és törvényeinkből hiány
zik az a szellem, amely ezt a vasúti prag
matikát átlengi. És nem tudjuk megérteni, 
miért van szükség az ilyen szigorúságra, 
miért fosztják meg nemcsak politikai, de ke
nyérkereseti jogaiktól is a vasutasokat. Ha 
ez a pragmatika törvénynyé válik, a vas

relmes féltékenységgel hajolnak hozzá és édes 
vallomásokat súgnak a fülébe. A csillingelő cser
mely neki bókol, a fák mohó vágygval tárják 
ki feléje karjaikat.

A magános ifjú ám nem törődik se a vi
rággal, sem a csillingelő csermelvlycl. Fásult 
unottan fordul félre s haragosan felkiált:

— Hiába hizelegtek ostoba virágok, nincs 
dalom többé a számotokra. Nem fáj többé a 
hervadástok, szilaj örömre nem vidít már en- 
gemet, ha újra kinyílik bimbótok. Belefásult a 
szivem ebbe az egyformaságba. A virulástokon 
nem tudok már örülni, mert tudom, hogy ősz
szel elhervadtok, a hervadástok se tud már nagy 
fájdalmat okozni nekem, mert tudom, hogy ta- 
vaszszal kinyittok újra.

Szólt haraggal az ifjú, mire a virágok szo
morúan lehajtották a fejeiket.

— Te se envelegj velem — fordult most 
a poéta a szellőhöz — untat a te örökösen egy
hangú suttogásod. Utállak, mert álnok, csapo
déi' vagy. Tudom én jól, hogy enyelegve jársz 
végig a mezőkön s ostoba bókjaiddal elcsava
rod a virágok fejét. Szenvedelemmel csókolod 
a magas hars ezüstös leveleit, s mikor megré
szegedik az csókjaid mámorától, leszólsz a 
völgybe, ahol ölelésed alatt nieggörnvednek a 
gyönge fűszálak. Tudom, hogy inig a karcsú li
liomoknak szemérmes vallomást mondasz, ad

utasok elég drágán fizetik meg ezt a kis fi
zetésemelést.

Félő az is, hogy az ilyen szellemű szol
gálati rendtartást ki fogják terjeszteni a többi 
közhivatalnokra is, annál is inkább, mert a 
szóban forgó törvényjavaslat már úgyis ki
mondja, hogy a vasutas köztisztviselő. Ilyen 
perspektíva is nyílik az aggodalmaskodó 
szemek előtt. Mert az csak természetes, hogy 
ha a vasutas köztisztviselő jogát csonkíthat
ják, ugyanilyen jogcímen csonkíthatják a 
többi köztisztviselő jogát is. Ezt pedig nem 
akarják. Nem akarja sem a közönség, sem 
a köztisztviselők, legkevésbbé a vasutasok.

Szó sincs róla, a forgalmat a Mávon, 
a rendes nyugodt szolgálatot fenn kell tar
tani minden áron, csak nem a politikai és 
az önrendelkezési jogba ütköző módon. Gon
dolják meg, hogy minden reakció ellenreak
ciót szül, gondolják meg, hogy a vasuta
sokat nem terrorizálni, hanem kielégíteni és 
megnyugtatni kell; ez a megoldásnak egyet
len helyes módja. x.

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.

dig buja táncra perdülsz a csillogó porszemek
kel. Tudom . ..

üe a szellő be sem várva a beszéd végét, 
szégyenkezve elillant.

— Szép, szép a csili ingelésed, csacsogó 
csermely — szólt a költő az átlátszó viz fölé 
hajolva — de mit ér, ha nem hiszek neked. Ha
zug vagy, csalfa, álnok. Azt hiszed, nem látom, 
bársonyos ágyadban csillogó kavicsokat rejte
getsz, melyeket lágyan simogatsz, csókolgatsz 
fehér habjaiddal. Én tisztán látok, nem úgy, 
mint azok a balga, elfonnyadt levelek, melyek 
hisznek szerelmes szavaidnak s ráhullanak ezüs
tös hátadra, melyen őket szelíden ringatod Nem 
dalolok rólad sem.

A csermely szomorú csobogása volt erre 
a válasz.

A bánatos költő pedig odafordult a fához :
— Reszkető karodat felém hiába tárod, 

eget ostromló, koronás fa. A keserűség bánt, mi
dőn látom, mint engeded át derekadat az isza
lag forró ölelésének, mig lombos karjaidat a 
tüzes nap csókolgatja. Gyökeret eresztesz az 
édes, puha földbe és árnyékoddal öledbe csa
logatod a buja gombákat. Nem zengek neked 
éneket. — A keserűséggel mondott eme sza
vakra a fa busán rázta meg néhányszor sina- 
ragdszinü koronáját.

A költő pedig busán, nagyokat sóhajtva 
ment tovább. Nehány virág eléje feküdt, azokat
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VEGYES HÍREK
— A bíróság köréből. Garbinszky Sándor 

kir. albiró június hó 1-én kezdi ineg szabadságai. 
Távolléte alatt hivatalos teendői közül a hagyatéki 
és polgári vegyes ügyeket Bereznay János kir. já- 
rásbiró, a telekkönyvi munkákat pedig Sallay Béla 
kir. albiró fogja ellátni.

Hivatalvizsgálat. Az elmúlt héten Dökus 
Gyula vármegyénk alispánja Puky Árpád pénzügyi 
számtiszttel a helybeli szolgabirói hivatal ügy keze
léseitek megvizsgálása céljából varosunkba érkézéit. 
Az alispán a szolgabirói hivatalban mindent a leg
nagyobb rendben talált és a tapasztaltak felett meg
elégedésének adott kifejezést.

— Birtokeladás. Boronkay György né falkusi 
birtokából a berettői gazdák ismételten 100.000 ko
ronáért legelő területet vásároltak. Egy 1000 öles 
kis holdért 1100 korona vételárat fizettek.

— Házvétel. Lakner Antal Kossuth Lajos- 
utcai házát Grosz Ignácz 31.000 K-ért megvette.

— Requiem. A kassai egyházmegye elhuny t 
püspökének. Bubics Zsigntondnak lelkiüdvéért szer
dán délelőtt 10 órakor a róni, katli. templomban 
gyászistentisztelet volt, amelyen a varos intelligens 
közönsége, a hatóságok képviselői és a hitek nagy
száma volt jelen.

_  Fürdő-megnyitás. A tnálcai fürdő ünne
pélyes megnyitása f. évi junius hó 2-án vasárnap 
fog megtartatni. A fürdötulajdonos gondoskodott, 
hogy a közönség jól találja magát és e végből a 
sétányokat nagy gonddal gyepesítette, jó konyhát 
rendezett be és egyáltalában minden lehetőt meg
tett arra nézve, amit a vendégek kényelme meg
kíván. Hónaponként minden első vasárnap zene 
lesz és táncmulatság a közönség szórakoztatására.

— Hivatalos órák az adóhivatalban. A hely
beli m. kir. adóhivatalban f. évi junius hó 1-étöl 
szeptember hó l-éig a hivatalos órák reggeli 8 órá
tól délutáni 2 óráig fognak megtartatni. Az ügy
felek azonban csak déli 12 óráig fogadtatnak, az 
ezentuli idő pedig a pénztári és egyéb hivatalos te
endők ellátására fog fordittatni.

A községi és körjegyzők egylete Ho- 
monnán f. évi junius hó 4-én délelőtt 11 órakor 
tartja meg tavaszi rendes közgyűlését, melynek 
tárgysorozatán több, az egyesületi tagokat közelről 
érdeklő ügy kerül tárgyalásra. A közgyűlést köz
ebéd követi, melyre junius hó 2-áig jelentkezhetnek 
a résztvenni szándékozók Gócs József hotnonnai 
jegyzőnél.

durván letapodta, néhány színes pillangó kö- 
rülrepdcste, azokat elhessegette. A nap forró 
csókjaitól a tenyerével védte arcát, a dalos ma
darak után köveket hajított.

Egy rózsabokor mégis elállta az útját és 
megszólította:

— Én kis poétám, miért vagy olyan szo
morú? Arcod sötét, mint az árnyék, a szemed 
fénvtelen. A mezőn virágok nyílnak, a sugárzó 
levegőben madarak énekelnek s te mégsem vi- 
dulsz fel'1 Pedig oly szép az élet, olyan édes 
az ifjúság . . .

— I.ehet, hogy a te életed szép — vála
szolt kedvtelenül a költő — az enyém ugyan 
nem az, kopár nekem ez a virágos mező, néma 
nekem ez a dalos messzeség. Erdők muzsiká
jának, madarak dalának nem támad zengő vissz
hangja többé az én lelkemben. Mennyi lelke
sedéssel daloltam azelőtt a virágnak, a pillan
gónak, a pataknak, most utálattal fordulok félre 
mindezektől. Mi bánt, nem tudom. Valami uj 
érzelemre vágyom, mely független az idők vál
tozásától, melyre nincs hatással a tél hidege, a 
nvár forrósága. Mely folytonos, mint maga az 
élet . ..

— Én ismerem ezt az érzelmet — susogja 
a rózsabokor. — Arról suttog a szellő, midőn 
vágyakozva ragadja magához a porszemet, ar
ról dalol a madár, midőn részegültcn kóvályog 
a levegőben. A fíilcmile, midőn esténkint meg
látogat, arról zengi bánatos énekét.

A nagymlhályí Ipartestület f. hó 26-án 
folytatta elhalasztott közgyűlését. Elhatározta a köz
gyűlés. hogy zászlószentelési ünnepeivel augusztus 
hó 20-án fogja megtartani es a zászlóanyai tiszt
ségre Gróf Sztáray Sartdorné Öméltóságát kéri lel. 
Ezután a választások ejtettek meg. amelyek során 
az elöljáróság újból választatott nteg. Bajusz An
dor főszolgabírót diszclnökké, Dr. Eperjesy Lajost 
pedig ügyészévé választotta az ipartestület.

A kassai színészek cabaréja. Vasárnap 
és hétfőn tartották meg a kassai Nemzeti Színház 
tagjai a Barnai szálló termében müv észestélyüket. 
Bár nagy várakozással tekintettünk az estély elé, 
a közönség nem valami nagy érdeklődést tanúsí
tott. Az első nap még valahogy sikerült a közön
ség egy részel az előálláshoz megnyerni, hétfőn 
azonban alig néhány ember nézte végig a kritikán 
alóli előadást. A kassai Nemzeti Színház tagjaitól 
egész mást vártunk, az ember azt hitte, hogy egy 
kellemes estélyben lehet része és íme trágárabbnál- 
trágárabb dolgokat kellett végighallgatnunk és még 
hozzá bosszantóan rosszul előadva. A színész urak 
úgy látszik nem törődtek azzal, hogy a közönség
nek egy kellemes estélyt szerezzenek, az ö céljuk 
az volt, pénzt és pénzt minél többet bezsebelni. 
Ez jellemzi leginkább a vállalkozó művészeket. A 
második este ugyanis, midőn kevesen voltak csak 
jelen az előadáson, a conferencier színészhez egy
általában nem illő modort tanúsított, adta az ap- 
rehensiós es méltóságában megsértett embert é* 
úgy viselkedett, mintha lerándulásukkal boldogítot
ták volna a nagymihályiakat Ily viselkedéssel, a 
melyet nem lehet eléggé tnegróvni, a színügynek 
nem nagy szolgálatot tettek a kassai színészek. — 
Az előadásról édes keveset írhatunk : /azragÓÖdön 
es Ucvcsy Mariska még szórakoztatták valahogy 
a közönséget, Pápay Lajos is szép sikert ért el 
Fráter utánzataival, de a műsor többi része a tu- 
lajdonképeni cabaréval, még foglalkozni sem érde
mes. Sületlenél-sűletlenebb, minden szellemesség 
nélküli dolgoknak voltunk szem és fültanui, a me
lyekre pedig épenséggel nem voltunk kiváncsiak. 
Szénássy György ur, az estély tulajdonképeni 
compromitálója pedig vegye tudomásul, hogy ö 
távolról sem az a művész, a kivel érdemes fog
lalkozni. annál kirívóbb volt tehát modora, a me
lyet az előadáson tanúsított. Éhez már a jóizlés- 
nek is van szava. Ha Szénássy ur rosszkedvű volt 
és ha oka is lehetett arra, ne éreztesse azt azon 
közönséggel, a melylvel talmi művészetét borsósán 
megfizetteti.

Az alsógyertyáni hidon az átkelés a hid-

— A szerelemre gondolsz? — kérdezi fity
máló hangon a poéta

— Arra. De nem arra a holló játszi ér
zésre, melyet a kis fiú érez, mikor harmatos
arcú ideáljának fehér kezét csókolgatja, nem 
ezt nevezem szerelemnek. Az ilyen érzés csak 
olyan, mint a tavaszi napsugár, ntelv egy percre 
sugárzik a felhőn keresztül, hogy rövid időre 
derűt adjon a szívnek. Az igazi szerelem azon
ban átjárja a testet, perzseli a vért, részegít, 
öl ... Ölelj át kedves poétám és megtudod, hogy 
mi az . . .

— Hogy szúró töviseid összeszurkáljanak ?
— Nem fogsz fájdalmat érezni. A gyönyö

rűség, mely testedet átjárja, feledtet veled min
den gyötrelmet. Ha töviseim véresre is szag
gatják karjaidat, ha eleven husdarabokat tép
nek is ki a kebledből, te csak kéjt és gyönyö
rűséget érzesz. ölelj át, poétám!

A költő arca lángban égett, szemei tüze
sen villogtak, de mégis szabadkozott. Ám a ró
zsabokor tüzes könyörgésével, vágyó szenvedé
sével, szavainak színes áradatával végül mégis 
megejtette s a költő perzselő hévvel ölelte át 
a rózsabokrot.

A rózsa tövises ujjai belemarkoltak nya
kába, arcába, karjaiba és tépték, sebezték.

— Erősebben! — kiáltja a kéjtől nyöszö
rögve a rózsabokor.

A költő erre meg jobban magához szorí
totta a rózsákat. Keze, arca vérzett, lélekzete el
akadt.

fők megromlása folytán mái hat hete szünetel és 
csak kerülöuton lehet Varannóra jutni. Az alispán 
intézkedett, hogy a Ilid a legrövidebb idő alatt 
helyreallittassék és folynak is nagyban a munká
latok. Mint értesülünk, két hét alatt a munka be
fejezést fog nyerni és az átkelés ez által lehetővé 
lesz téve.

Nyári uszoda. Végre nyári uszodánk is 
van. Bilim és Bernstein a közfürdő mellett egy nyári 
uszodát kényelmes berendezéssel állítottak fel s azt 
junius hó 4-én a közönség rendelkezésére bocsát
ják. Az uszoda-árak mérsékeltek és a vállalkozók 
kérik a közönség szives pártfogását.

A hídmérleg. Lapunk egyik legutóbbi 
számában említettük, hogy városunk fejlődésének 
egeik, bár szerény, de hathatós előmozdítójává vá
lik a város által felállított hídmérleg. S amint e 
Ilid felállítása óta eltelt rövid idő alatt szerzett ta
pasztalataink igazolják, eme feltevéseinkben nem 
csalatkoztunk, mert mindinkább jobban és jobban 
meggyőződünk arról, hogy a lakosság anyagi ér
deke ez irányban védve van. Hogy csak egy gya
korlati példát hozzunk fel, itt van a fafuvarozás. 
Köztudomású dolog, hogy a szomszéd falvakból 
bejövő fát fuvarozók a város végén etetés czime 
alatt állomást tartanak és ott farakományuk egy 
részét. 10—12 hasábot eladnak, de e hiányt egy 
ügyes átrakással észrevétlenné teszik s a vevők 
csak akkor veszik észre megcsalatásukat, ha már 
a fa lerakva az udvarukon hever. Sőt még oly fa
küldeményből is hiányzik 100 —150 Kg, amint 
a napokban is történt — mely az egyes fatelepek
ről szállítási jegygyei, súly kitüntetéssel küldetik be 
a városba. A vevő átveszi a fuvarostól ugyan a 
szállítási jegyet, de a helyes súlyról magának ed
dig meggyőződést szerezni nem bírt, Így tehát bár 
jól tudta hogy károsodik, de tétlenül kellett néz
nie, mert nem állott módjában eddig a fuvarosra 
rábizonyítani a lopást. Most azonban ezen segítve 
van, mert a hídmérleg ezen lopást mihamar meg
mutatja. így védi meg a többi eladásra kerülő piaci 
áruknál való megrövidítés ellen a hídmérleg hasz
nálata. Saját érdekének szolgál tehát mindenki, ha 
ezen közhasznú intézményt minden kínálkozó al
kalommal igénybe veszi. S amint a mérleg hasz
nálati árjegyzékből látjuk, egy pár fillérért e bajon 
segíthet magán mindenki.

A vetések az egész járás területén az 
utóbbi esőzések óta tetemesen javultak. Mindamel
lett olyan termésre, mint a múlt évi, kilátás nincs. 
A gazdák azonban a magasabb árak folytán kár
pótolva lesznek, az elmúlt évben ugyanis a Iniza

— Szoríts, szoríts — ujongott a rózsabo
kor s egyik tövisét odairányltotta a költő szi
vének. Egy szorítás még és a hosszú, vékony 
tövis keresztülszuródik a poéta szivén. Az azon
ban nem gondol semmivel és szinte őrült vá
gyakozással terjeszti ki karjait, hogy a rózsa
bokrot még hevesebben magához ölelje . . .

* **
. . . Te kiáltottál, Erzsiké ?
— Én — felel a leány s igyekszik kibon

takozni a férfi karj aiból, melyek őt szenvede
lemmel körülfonják. — Miért szorítasz? Lásd, 
ruhámnak hegyes kapcsai egészen összeszur
kálták a kezedet. A nyakad is vérzik. Valószí
nűleg a melltüm sebezte meg. Annyira elraga
dott a heved, hogy engem ölelgetsz ahelyett, 
hogy folytatnád a mesét.

— A mese az nincs is tovább. Csak azt 
akartam mondani, hogy a szerelem akkor is 
édes, ha tövisei is vannak.

— En édes kis hóbortos poétám ! Hiszen 
ezt a meséli nélkül is tudtam. A meséd azon
ban talált. Ugv összeszurkáltalak, mint a poé
tát a rózsabokor. Ha még jobban szőritől, egyik 
tűmmel keresztül szúrom a szivedet.

— Keresztül szúrtad azt már, kis leány, 
de nekem édes ez a fájdalom. Szorítsd a mel
lemhez. örömkönnyes arcodat s nézzük, élvez
zük, mint szövődik életűnk gyötrelmesen bol
dog meséje. Káinok! Lajos. 

ÍOHfí frtntníífOFVMa Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). 3KT Rendel egész nap.
^vllU JUJ^lllUleL lile fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 

==---------  ■ — ■ —_ gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések. — —



12—13 korona volt, most pedig 18 koronát fizet
nek niétermázsánként.

Tanitóegyesületi gyűlés. A kassai egy
házmegye fenkölt lelkű püspöke fölhívására a pae- 
dagogiai és didaktikai irányelvek megvitatása, a 
haza zengzetes nyelvének minél sikeresebb oktatása 
érdekében és az uj tanítói törvényjavaslat szerint 
az egyöntetű eljárás elérése céljából a nagy -miliályi 
kerület derék esperese Szkurkay Lénárd sztárul plé
bános f. hó 28-ára városunkba hívta a kerületébe 
tartozó lelkészeket, tanítónőket és tanítókat, itt gyű
lést tartván, a róm. katli. tanítók egyesülete meg
alakult. A gyűlés megkezdése előtt a lelkészek és 
tanítók meglátogatták a nagymihályi állami iskolát, 
ahol László igazgató-helyettes kalauzolása mellett 
meghallgatták az 1. IV. VI. fiú- és V. leányosztá
lyokban folyó előadásokat, a látottak és hallottak 
fölött megelégedésüket Szkurkay esperes nyilvání
totta. Gyűlésüket a Gróf Sztáray •-óvó egyik termé
ben tartották. Szkurkay esperes és Oppitz Sándor 
helybeli plébános mélyen átérzett beszédeikben fej
tegették az egyesülés, társulás fontosságát s kivált 
a téren, melyen nekünk tanítóknak haladnunk kell, 
hogy az egyház, a drága haza szent ügyeit előbbre 
vihessük. Az egyesület nagy lelkesedés mellett meg 
is alakult; egyházi elnökké Szkurkay Lénárd es
perest, a tanítók közül Strassburger málcai tanítót 
választották; az alapszabályok és több fontos tárgy 
elintézése után a gyűlés feloszlott, hogy a zöld asz
talt felcserélve a fehér asztallal, alakulásukra az ál
domás ősi szokásnak is áldozzanak. A közebéd az 
Aranybika-szállóban tartatott, hol az uj egyesület 
vendégül látta az állami iskola tantestületének né
hány tagját. Felköszöntőkben nem volt hiány; így 
elsőbben Szkurkay esperes a mai nappal alakult 
egyesület munkásságára ürített poharat, majd meg
köszönte az állami iskolának a szives látást; László 
kartársai nevében köszöni a szives üdvözlést, az 
egyesületnek a magyar nemzeti kultúra szolgálatá
ban fölvirágzását kiváltja ; Oppitz Sándor plébános 
a gyűlés derék intézője élteti a püspököt, majd 
Szkurkay esperes Gróf Apponyi Albertét, a taní
tói javaslat bölcs alkotóját; Oppitz élteti a gyen
gélkedése miatt távollevő Mathiász József igazga
tót, a tanítók mesterét; Csollák llár az egyesület 
tagjainak egyetértésére emelte poharát. Adja Is
ten, hogy a tanítók lelkesedése munkásságuk által 
a hazára minél áldásosabb legyen. at.

Tánctanitás. Bleuer Pál és Dicker II. oki. 
tánctanitók május hó 30-án az Aranybika szálloda 
termében kezdik meg a 6 hétre terjedő tanfolyamot.

A Zemplén vármegyei tanítóegyesület 
felső köre a lapunkban is jelzett gyűlést Gálszé- 
csen folyó hó 29-én tartotta, melynek lefolyásáról 
jövő számunkban referálunk.

Idült tüdőhurut gyógykezelésénél a „Si
roiin-Roche" feltétlenül igénybe veendő, mivel a 
legtekintélyesebb egyetemi tanárok egybehangzó 
nyilatkozata szerint a köpetet legrövidebb idő alatt 
kevesbíti, esetleges lázt leszállítja és az étvágyat 
előmozdítja. „Siroiin-Roche" ugyan egy creosot- 
preparatum. de nem az ilynemű preparátumok 
rossz izével. Teljesen méregtelen és nagy adagok
ban véve is tökéletesen felemészthető. Naponta 
3 6 teakanál elegendő az eset súlyosságához
mérten. „Siroiin-Roche" kapható a gyógyszertá
rakban.

Bizony, bizony az a hőség! I la az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik. — amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ; - ők azt kipróbálták és ezen 
jó tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőzőrinek.

Vegyen, — úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15—20 gramm, Franck-kávé-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz. 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzá) azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. Legjobban tenné, ha a pa
lackot azután egy árnyékos helyen a földbe ásná. 
— mivel az ital akkor lu'is, friss marad.

Ha azután szomjas, akkor igyék ezen Frauck- 
fözetből egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog,

hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé
mért hiszen ilyennek általánosan el van 

e, hanem a legjobb szomjcsillapitó is.
Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 

ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas 
okn (idegességet, gyomorbaji, bénulást és szivszél- 
biidést maga után von, ép oh kexésbé képes meg
válni a modern, izgató ékezetek illan liajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy már ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk ? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sót 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyel) izgató szertol meg kellene óvni öt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Katii* 
reiner-féle Kneipp-malátakáve minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakarítás érhető el. I crmeszetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy, Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóízű és kiadós a használatban.

Művészi kepes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedeseben. 

felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
KixdóhivMfalí miivo/Htő • Lindái József.

Hirdetések.
Á .HATTYÚ* gözmosó- 
intézelben (Laborcszögön) 
f. évi junius hó 1-clől egy 
férli-ing vasalása 't'AJ 
csak 8 krba kerül.
lh/l/1907 tk. sz.

Önkéntes árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járási-íróság, mint telek 

könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy F euer 
steiu Abi.-tbám beregráko>i lakosnak vagyonközös 
ség ni* gsziintetése iránti végrehajtási árvvr* s jog 
hatályával bírói önkéntes árverés i íig vében a nagy 
miliályi kir. járásbíróság területén lévő, a szalóki 
13.3. számn t jkvi 80 és 81 hrsz. alatt fi Ivett s B 
2. 3. ;”> sor>zini alatt Moskovici Abraháin. Mosko 
vics Rebeka férj. Eeuerstein Abrahátnn ■ és l-'eii 
erstein Abraháin nevén álló egész belsőség és azon 
levő f-lülépitménv mint önálló birtoktest 3343 K. 
továbbá a szalóki 133. sz. tjkvben öl. I>4. hrsz. 
alatt felvett s fenlnevezettek m vén álló egész bel 
söség 487 K, végül a 134 sz. tjkvi 114. hrsz. a 
felvett s ugyancsak a f ntnevezettek nevén álló 
egész belhelyre 4í»l koron ában ezennel megál api 
tolt kikiáltási árban az önkéntes árverést elrendelte 
és hogy a fentebb moyjelolt ii.ga’lanok az 1907. évi 
junius hó 6-ik napján délelőtt 9 órakor 8 .-dók 
község birájának házánál megtartandó nyilvános ár 
verésen a megállapított kikiáltási áron alól < ladatni 
nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
tanok becsárának 10 százalékát, vagyis 331 korona 
30 fillért, 48 korona 70 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. törvényezikk 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november 
1 én 3333. sz. a. kelt iginin. rendelet 8. § ában ki 
jelölt óvadékképes éit- kpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. értei 
miiben a bánatpénznek a bíróságnál elöl* ges ellie 
lyezéséröl kiállított szabályszerű elismervényt ál 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1907. április hó 29-én, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró

Egy teljesen jó karban lévő alig használt 

szkerékpár ~ 
eiadó. Czim e lap kiadóhivatalában.

Vasúti menetrend.
— Srvéntjes 1907. május 1-töl. — 

Indul Nagymihályból:

Mező-Labora felé

Budapest felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 19 perez.
Este 6 óra 03 perez.

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

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa, felől

Délelőtt 9 óra 20 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 9 óra 29 perez.

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

Mező-Laborcz felől
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 53 perez.

^7nhránR79yógyfürdö 
*J£UUI Ól IUZ. ungmegyében. 
Glaubersós. hideg, kénes, sós víz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja.
l'Tirdóidéin május hó 15-től szeptember 15-ig. 

Élőidéin május 15-től jtmiiis 15-ig. Utóidény : augusz
tus Ki tol szeptember 15-ig .30 százalék árengedmény
nyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, uiíat 
iv \ jym■ <1 l'izt.x segélyt nyújt gyomor- és bélbajok- 
n.il <•' a III hm panirá'okn il, makacs székrekedéseknél 
citylfit, obL-lag h it. itiáib íjuknál cyeli<mi«>k és epekö
vekre ■ ■ -ih it. Véitóilulásiiknál szédülések, hüdések, 
•/ntaiit. 'i roh imokiiál vérlev.m.’dag, fehzivólag hat, ct*uz 

I é* k'-'zvéuyes báiralmakuál e kór okozta erjedés: ter
mékekre. lerak■•dásokra az ízületekben azok oldására 
- kikOgZ'.biilésére hat. Kövérség, szivelhájaaodas ellen, 
ciikiirbeteir-cjreknél. vesebajoknál, úgy a cukor- és (e- 
héj jekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, 
izületi és csontbántalmakat, csontszút kedvezően osz
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen, méli és] 
méh közötti izzadmányok, hashártya-izzadmányok fel- 
-/!vé>.| i it elő-egiti. a legkülönfélébb makacs, idült bőr- 
betegségiek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás: a< Alföldről és Pest felől jövők
nek Ungvár. a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek 
Nagymihály, ahonnan kényelmes bérkocsikon 1l/tóra 
alatt elérhető. Vadászterület magas vadakra.

A víz otthon is --ikerrel használható. Ara 1 nagy 
láda 4o üvegLf'd 1 I korona, kis láda 20 üveggel N kor. 
A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések tudakozódások : „Szobráncz 
gyógyfürdő igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő- 
. zim- ml k l’ .'ia <'•* tavitdaállomás helyben. A fürdő 
igazgató-orvosa Dr. Russay Gábor Lajos

A fürdőigazgatóság.

KE1L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer -.ZL-_ ___
...........— puha padló számára.

Keil-fele viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-fele fehér .Glasur - fénymáz 90 fillér. 
Keil-f‘,|e arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fl,|e szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

GrI_.TÍrO KZ IsxfólS czég-xxél 
Nagymihályon. ==

i cSEi dia dS

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit F E ICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb d i v a t u s z a b á s. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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Siirgönyczím : Temetkezési "Vállalat IjTag-jrmilxál^.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagymihályban

HASGHEK ÉS ROZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR
- ------- ---------- KASSA, Pesti-út 9 a. - - ■ ■— 

Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budfinest, Vóozi«líörtit

lóhere - cséplők,
és aratögépek.

eczél-ekék, 2-
egyéb gazdasági gépek.

Nyom. Landesman 1>. könyvnyomdájában.

Uszoda-megnyitás
Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály és vidéke n. é. kő

tudomására adni, hogy folyó évi junius hó 4-től 
mellett egy

zönségének szives
Nagymihályon a közfürdő

NYÁRI USZODÁT
nyitunk. Fötörekvósiink odairányul, hogy a t. közönség minden 
osztályának igényeit kielégíthessük úgy az uszoda, illetve fürdőszo
bák. mint az árakat illetőleg.

Midőn eme vállalatunkhoz a t. közönség szives pártfogasát 
kérjük, egyben tudatjuk az uszoda-árakat,

I. oszt, személyenként 30
II. oszt. . 20

III. oszt. . 10
IV. oszt. „ 4

Lepedő 4 fillér,

f. 
f. 
f.
f.

. melyek a következők: 
Idenyjegyek:

I. családj. 18 K. személy. 14 K.
II. . 12 K.
III. ,, 7 K,

úszónadrág 4 fillér.
Idenyjegyek \álthatok BLUM BERNAT férfi-szabó üzleteben 

Kossuth Lajos-utca 19. s/ám alatt.
Az uszoda a t. közönség rendelkezésére áll reggel 4 órától 

este 8-ig, nőknek délelőtt 8-tol 10-ig. délután 3-tol 5-ig.

Kivák. tisztelettel BLUM és BERNSTEIN.

’X • **
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kőfaragó-üzletet
ZZZ és sirkő-raktárt zz^
alapítottunk. — Raktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk köhomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

1
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Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat
===== elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.------

JELENKOR LfíJOBBlHOFtDBIWmtt!
fa

iMAGYARORSZAGI KÖZPONT: 
' ETERNIT MÜVEK i 
ATSCHEK LAJOS 

BUDAPEST. A1WRÁSSY-ÚT33.:

Elárusitó h.ely:

Briinler Lajos Nagymihály

legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gözcséplögépek,
Bzalm^kazalozók, járgány-cséplőgépek, 
tisztifo-rosták, konkolyozók, kaszáló 

szénagyüjtök, boronák, sorvttögépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
és 3-vasu okék és minden

:• ::|• : :• :

>•••••••••••••••••••< 
A gyászeset megtörténté- ] 
vei. a hozzátartozók bármi j 
módón tett értesítésére, vi- i 
dékre is a lehető legrövi- t 
debb idő alatt az intézet ! 
megbízottja tiszteletét te- ] 
endi a rendel meny átvé- ' 
tele végett és gondoskodik ] 
annak pontos kiviteléről. <

Fákopornók 1 frttól kezdt e feljebb, érezkoporsókut f/lferinekeknek 7 frttól feljebb, na</nn<ik 
' ' ' ff/*/ öl nayiisáylHin :i"> frttól et/évz '>OO frthj. '

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, lennek, szobák bevonását gyászszal. rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testörökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

- rendelniénynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosinálik. -----------------

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.


