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Termés kilátások.
Még soha egy esztendőben sem várta 

az ország közönsége olyan lázas izgatottság
gal a földmivelésügyi minisztérium kimuta
tását a gazdasági termés-kilátásokról, mint 
a jelen esztendőben. De egy évben se volt 
olyan indokolt a közönség érdeklődése, mint 
az idén, mert a gabonaárak folytonos emel
kedése és a kilátás arra, hogy az idén az 
állandó áremelkedések mellett a drágaság a 
szegény emberekre elviselhetetlen lesz, in
dokolttá tették ezt a nagy érdeklődést.

I lozzájárult még az is, hogy a rendkí
vüli hosszú tél, valamint a tartós esőzések 
megakasztották a gazdaközönséget a külső 
földmunkák elvégzésében, s a tavaszi szán
tásokkal és vetésekkel a földmivesek elkés
vén, egy igen rossz esztendő elé nézett úgy 
a gazda, valamint a fogyasztó közönségünk. 
Hála Isten, ez a félelmünk nem vált valóra, 
mert habár a termésünk mennyiségileg nem 
is éri el a tavalyi közepes jó termést, mi
nőségileg a gabonatermésünk jobb lesz a 
tavalyinál, viszont az utóbbi három hétben 
úgy a kalászosok, mint a kapásnövények 
óriási javulást mutatnak fel. s már eddig is 
megállapítható az a tény, hogy a földmive
lésügyi minisztérium első termésbecslésétől 
máig az emelkedő javulás mintegy hat mil
lió métermázsára tehető.

Az utóbbi napokban beállott esőzések 
pedig egyes vidékeken, különösen a Dunán-

T A R C Z A.
Anyóka, anyóka .. .

Az estek egvre fülledtebbé váltak, a mező 
felől az érett gabona illata áradt be a tornyos 
házikők közé és a keskeny köves utak mentén 
meg a kertekben befonnyadtak a virágok . . .

Lappangva jártam éjszakánkint a búzák kö
zött, a merre kóborló nem igen téved és szo
rongó izgalommal, tikkadtan vártam, mig eljön 
az időm: végleg elhallgat az országul mellett 
lévő gőzmalom zúgása. Figyeltem mindegyik 
zsongó, szerelemmel telt idegemmel, aztán égő 
szemekkel lopózkodtain tova a hajnalt váró ho
mályosságban.

Tárva -nyitva voltak az apró villák abla
kai, ill-ott nők olvastak vörös ernvős lámpák 
mellett a nyitott verandákon, s hogy lépéseim 
alatt megcsörrent a kavics, megrebbenve húz
ták össze vállaikon a kendőt. Odaértem. Bemegő 
kezekkel nyitottam a lécajtót, s mert megnyi- 
korgott, összeszaladt szivemben a vér. Vercj- 
tékcsöppek ragyogtak végig az arcomon, égett 
a szájpadlásom, lüktetett forró halántékom és 
szinte eszméletlenül, erőtlen lépésekkel értem 
Ágnes mellé.

Most, most . . . Mindennap úgy hittem, hogy 

túl, Északnyugat Magyarországon, a l isza- 
Maros kiszögelésénél, valamint a Duna-Tisza 
közén a gabonára olyan jó kihatással volt, 
hogy a terméskilátás a fentjelzett területeken 
mintegy 2'5 3'5 millió méterniázsa javulást 
fog eredményezni.

A kapásnövényeknél pedig a javulás 
még a tavalyi jó terméssel szemben is szem
beszökő. A károsodások, párhuzamban ál
lítva azzal a sok aggodalommal és az ele
inte mutatkozott, nagynak látszó pusztulá
sokkal szemben kisebbek, bár terményen
ként még mindig 21%-ra tehetők, azon
kívül a tél, valamint a tavaszi nagy esőzé
sek folyamán kipusztult őszi vetések terü
lete búzánál 97.000 kát. holdra és rozsnál 
43.690 kát. holdra becsültetett.

Magyarország gabona termés kilátása 
kerek összegben tehát a köv. eredménynyel 
várható :

Búza: Bevetett terület 5.544.244 kát. 
hold, összes terméskilátás 31.740.000 mm.;

Rozs: Bevetett terület 1.818.118 kát. 
hold, összes terméskilátás 10.140.000 mm.;

Árpa: Bevetett terület 1.937.418 kát. 
hold, összes terméskilátás 12.680.000 mm.;

Zab: Bevetett terület 1.914.418 kát. 
hold, összes terméskilátás 11.490.000 mm.; 
ami jóval a tavalyi termésnél’alatta áll, de 
még mindig nem oly rossz, hogy kétségbe 
kellene esnünk, különösen ha figyelembe 
vesszük még azt. hogy az aratásig kilátás 
—------------ ---------------———
vadul és elkeseredetten neki fogok rontani, sá
padt arcára tapasztom a számat és vért csóko
lok rá, koszorúba fonott fekete haját letépem 
a fejéről s körülfonom vele a nyakam. Bénán 
ültem melléje.

Szomorú lemondással várt a keskeny pá
don, mintha a szemei megbágyadtak volna, olv 
meredten nézett és a teste körül volt takarva 
vastag barna pamutkendőjével.

Egy pillanatra magamhoz tértem: bárso
nyos ujjaival simogatta földult arcomat. Aztán 
még iszonyúbban tört ki belőlem az elkesere
dés és dühösen, habzó szájjal beszéltem hozzá :

— Gyáva vagy, igen. És bolond. Látom, 
hogy zsibong piros ajkaid széle a vágytól, lá
tom, hogy egyedül való, csóktalan éjszakák ki
ülnek az arcodra és sóvárgástól zihál a kebled. 
Mégis megtagadsz engem, akinek joga van hoz
zád, mert a lelkiekben megtért s te is megér
ted őt. Amig leigázott az akaratod ellenére rád 
aggatott bilincs, tudod, hogy elkerültelek, de 
most: egyedül vagy, szabad vagy és élned kell.

Most, most . . . Bágyadtan hanyatlott le a 
feje, az ujjait belevájta a karomba és sírástól 
fuldokolva lehelte homlokomra az első csókot. 
Ujjongó kapkodással kerestem a derekát, hogy 
majd átölelem. 

van arra, hogy a termés mintegy 1'5 mil
lió métermázsával emelkedni fog.

A magyar birodalom terméskilátása te
hát összesen :

1907-ben 66.050.000 métermázsa
1906-ban 85.691.300
1905-ben 79.320.925
1904-ben 69.272.780
A megelőző három esztendő folyamán 

ugyan mindig nagyobb volt a termés, de ha 
vesszük azt, hogy az idén a bevetett terü
let kisebb volt közel egy millió kát. hold
dal a tavalyinál és mintegy 2'5 millióval az 
1904. évi bevetett területnél és mégis elér
tünk ugyanannyi menyiséget, kétségbeesésre 
nincs okunk.

A tengeri fejlődés kedvezően halad, ki
tűnő termésre van kilátás, amely a tavalyi 
termést felül fogja múlni, sőt miután sok
kal nagyobb területet vetettek, mint tavaly, 
a tengeri termésünk a tavalyit mintegy 50 
százalékkal fogja felülmúlni.

Ugyanez áll a burgonyára, valamint a 
többi kapásnövényeinkre, valamint a mes
terséges takarmányra és cukorrépára is, a 
mely az idén sokkal szebbnek és jobbnak 
mutatkozik, mint a tavalyi év hasonló idő
szakában.

A mi pedig a jövő kilátásait illeti, ör
vendve konstatáljuk, hogy a terméskilátás 
minőségileg olyan jó, hogy a várható ered
mény a kilátásban lévő állandó jó árak foly
tán értékben majdnem a tavalyi értéket kép-

S abban a pillanatban a házikóból a nyi
tott ablakon át élesen és ijesztően hangzott ki 
egy kis leánykának vékony hangja :

— Anyóka, anyóka 1...
Ágnes rémült ijedelemmel ugrott föl, a sze

mei föllobogtak, összekuszált haját meglibben- 
tette a hűvös szellő s ugv inoudta rekedten:

— Az Anica .,. Menj. Holnap újra várlak.
— Megyek, — mondtam s mintha egészen 

visszatért volna a higgadtságom. Félig tréfásan 
súgtam utána:

— De remélem, holnap becsukod az ab
lakokat . . .

Es másnap Ágnes csakugyan becsukta az 
ablakokat és vidámabban várt rám. Hófehér, a 
sötétségben villanó pongyolát öltött magára, le
bontotta haját s mosolygott, mikor megfogtam 
a kezét. De olyan hideg volt most az érintésem, 
hogy megborzongott tőle. Boldogságot akartam 
ráerőszakolni az arcomra, de éreztem, hogy 
mozdulatlan az és fásult. Csókol kérőn akartam 
ajkához tartani homlokomat, de nem volt hozzá 
elég erőm.

— Mi a bajod? — kérdezte ijedten.
Ok nélkül nem válaszoltam, majdnem el

felejtettem, hogy mellettem van s töprenkedni 
kezdtem, vájjon megvan-c még az ép eszem "

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kinálnak kérjen mindenkor' 
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viseli és tekintettel arra, hogy a kapásnö
vényeknél nagy mennyiség emelkedés is fog 
lenni, semmivel sem fog alatta állni. Ha pe
dig a külföldi országok terméshirei a való
ságnak megfelelnek, úgy kilátásuk lévén ál
landó magas gabonaárra, az esetben gazdá
inknak még mintegy 25 millió korona több 
jövedelmet helyez kilátásba.

Nincs okunk tehát a kétségbeesésre. bár 
szívesebben konstatáltuk volna, hogy termé
sünk mennyiségileg is elérte a tavalyit, de 
igy is áll az. hogy a magyar nép nem fog 
Ínséges esztendő elébe nézni. x.

Előfizetési fellxl/vás.
Julius hó Ível uj előfizetés nyiük /altunkra. 

Tisztelettel kórjuk mindazon t. elöfizetőinket. kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás törté fék. — 1 latrait kos e 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére, hogy számadásúinkban mi is r 

det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala

VEGYES HÍREK.
Megbízás. Ifj. Strömpl Gábor III. évei 

végzett egyetemi bölcsészethallgatót, Lóczy Lajos 
dr. a budapesti kir. tudományegyetem földrajzi 
tanszékének igazgatója megbízta, hogy a sztárai 
mészkőhegységet, barlangot és forrást, valamint 
a barkói cseppkőbarlangot geológiai szempontból 
tanulmányozza. Itt említjük meg. hogy az egye
temi Természetrajzi Szövetség földrajzi szakosztá
lyának egyik ülésén, mely szövetségnek ifj. 
Strömpl Gábor a titkárja, a nevezett ezen tár
gyakról már felolvasást is tartott.

Uj ügyvéd. Bucsinszky Mihály dr. az 
elmúlt héten a budapesti ügyvédvizsgáló bizottság 
előtt az ügyvédi vizsgálatot sikerrel letette. Ügy
védi irodáját Nagymihályon nyitja meg.

Rajzkiállitás. Hatler György polgári is
kolai rajztanár a saját és tanítványai festményei es 
rajzaiból gyűjteményes kiállítást rendezett. A nagy- j 
közönség elénk érdeklődést tanúsított a kiállítás j 
iránt s igazán műéitezetet nyújtottak a szép képek 
szemlélése. Sokan az egyes képeket a kiállításon ' 
meg is vették.

Az undorodás érzése keletkezeit bennem s las- 
sankint egészen elfogott Bclesajgott az agyamba 
az a gondolat, hogy ezt az asszonvt gvülölöm, j 
irtózom tőle. Nekem csak az a másik kell. A 
pamutkendővel elleplezett, a sóvárgásban el- , 
pusztuló.

0, csak nyitva volna az az ablak 1 (), csak 
ma is kireszketne rajta csengőn és tisztán :

— Anyóka, anyóka .... 1
Újra eltávoznék és nem térnék többé 

vissza.
— Mi a bajod ? — riasztott föl ismét az 

asszony és a számhoz tapasztotta az arcát és 
selymes haját fonta a nyakam köré . . .

Most, most . . . Valakinek segítenie kell 
rajtam, valaminek történnie kell.

Nem akarom a csúnya, a bűnös szerel
met. amely titokban él az éjszakában. Nem, | 
nem kívánom -zt a csókot, amire senki áldása | 
nem hullott s réti. ■gek az olyan öleléstől, mely i 
megszentelve nincsen. Csak nem tudnám Ág
nesnek mondani .. Az asszony most még he
vesebben szorított magához.

Es abban a pillanatban zakatolni, lük
tetni kezdtek az ereim. Az ajtó félig nyitva 
volt s a küszöbön, rövid ingecskéjébcn dirié- ' 
regve állt az Anica, ijedten felém pillantott és 
könvörgőn szállt az ajkairól :

— Anyóka, anyóka 1
Fehér Árpád.

Gondatlanság áldozata. Dénesujfalun 
Pleczenyik Mihály egy éves kis gyermeket szülői 
kedden Havrilla András 12 éves rokonuk őrizetére 
bízták es a rétre mentek ki szénájuk megmentése 
céljából, melyet a víz elöntött. Havrilla az udvaron 
játszott a gvermekkel és eközben észrevette, hogy 
egy varjú a kis kacsákra pályázott. Követ fogott 
és ezzel a varjut elrémiti ni akarta, azonban oly sze
rencsétlenül dobta a követ. hogy ezzel az őrizetére 
bízott kis gyermeket halántékon találta, aki ennek 
folytán szörnyet halt. A bíróság mai napon a hely
színére szállt ki altnak megállapítása céljából, ter
hel-e valakit az eset körül gondatlanság.

Kevés a levélszekrény. Régi panasz tár
gyat képezi városunkban az, hogy kevés a levél
szekrény S ha van is, ezek arany talmiul vannak 
elhelyezve. A Kossuth Lajos-utcán égető szükség 
volna még egy szekrényre, a melyet az utca köz
pontjában, a legforgalmasabb ponton kellene al
kalmazni. 1’1. a Kereskedelmi Bank helyisége előtt, 
mert kétségtelenül ez a főutca legforgalmasabb 
pontja. Reméljük, hogy Gráf postafőnök, a kitől 
sok üdvös alkotást várunk, nem fog elzárkózni 
az adófizető polgárok ezen jogos óhajának telje
sítése elöl.

Öngyilkosság. Kádár Sándorné berettői 
lakos ugv látszik megelégelte a földi boldogságot 
és elhatározta, hogy a túlvilágon próbál szerencsét. 
Hétfőn három csomag gyufa oldatát itta meg és 
mikorra a házbeliek észrevették, hogy a szerencsét
len asszony mar a halállal vivődik, a segítség már 
késő volt. A nyomban előhívott málezai körorvos 
már csak a halált konstatálhatta.

A fürdés áldozata. Laczko György ná- 
tafalvai 8 éves fin tegnap a Laboréban fürdőit és 
e közben a megáradt vízbe fűlt. Holttestét hosszas 
keresés után ma megtalálták.

Műkedvelői Cabaret-estély. A szomba
ton f. hó 29-én rendezendő estély iránt igen nagy 
az érdeklődés, a jobb helyek már teljesen el van
nak foglalva. A változatos műsor a következő lesz:

1. Magyar dalok. Énekli a polgári dalárda.
2. Martha L. Goabberts. Zongorán előadja :

Glílck Margit k. a.
.1. A nővér. Inczédytől. Szavalja:

Karczub Mariska k. a.
4. Dalegyveleg. Énekli : Megéla Anna k. a.
5. Krakéler. Monológ Ábrányitól. Előadja :

Holló Géza ur.
ti. Kossuth induló. Siposstól. Zongorán előadja: 

Fail Ilona k. a
ti. Megjött a papa, Vígjáték. Előadjak : Filzély 

Ilona es Glílck Margit kisasszonyok. Fekete Béla 
és Holló Géza urak.

s. Dalegyveleg. liiekli ; Fried Etelka k. a.
9. Magyar dalok. Előadják gordonkán hegedű 

kísérettel : Olchváry Aladár és Ernő urak.
A műsor után egyéb meglepetéseken kívül 

világposta, jóslás és bazár is lesz.
Az uszoda Laboré folyónak az utóbbi 

napokban történt áradása folytan annyira megsé
rült. hogy egvelőre használhatatlanná vált. Egyes 
részeit a víz el is vitte, a vállalkozók azonban min
dent elkövetnek, hogy az uszodát mielőbb helyre
állítsák.

Szörnyszülött. Márkon e napokban egy 
koca megellett s a négy apró malac között az egyik
nek emberi feje volt. A gazda annyira megijedt a 
különös jelenségtől, hogy az újszülöttet nyomban 
megölette, a falu népe pedig annyira megijedt a 
dologtól, hogy a harangokat félreverték. A babo
nás nép szerencsétlenséget jósol es ettől igen tart.

Dalmácia visszacsatolása. Egyik olvasónk 
azzal fordult hozzánk, hogy világosítsuk öt fel. minő 
jogon reklamáljuk Dalmácia visszacsatolását s mi
kép van az. hogy az ország képviselői a Reichs- 
rathban ülnek. Készséggel adjuk meg a felvilágosí
tást. Dalmácia de facto a Reichsrathban képviselt 
királyságok és országokhoz tartozik most, azonban 
de jure Szent István koronájához tartozó országok 
részét képezi. E jogunk az 1527-ben Cettinjéhen 
kelt szerződésen alapszik, melyet az 1712. évi prag- 
ntatica megerősített, az érdekelt tényezők ekkor j 

ugyanis Dalmáciának Horvátországhoz való tarto
zását kifejezetten elismerték. Őfelsége az 1867-iki 
kiegyezés alkalmával Dalmáciának a magyar szent 
korona országai közzé leendő csatolását kilátásba 
helyezte, sőt a koronázási eskü és hitlevélben ezt 
ünnepélyesen meg is Ígérte. A magyar és horvát 
országgyűlés többszöri felirataiban sürgette a visz- 
szacsalolást s Őfelsége nem egy trónbeszédben tett 
erre nézve ismételt Ígéretet. Az IStiN. év i N.XX. te. 
szintén elismeri Dalmáciának Horvát és Szlavon- 
országhoz való tartozását. Jogilag a mienk tehát 
ez ország és ha a horvát és magyar illetékes té
nyezők egyszer komolyan hozzálátnak a dologhoz, 
habár nagy nehézségek árán, de a visszacsatolás 
meg fog történni. Meg kell jegyeznünk, miszerint 
a dalmátoknak is hő vágyuk a visszacsatolás.

Értesítés. A nagymihályi nyilvánossági 
jelleggel bíró polgári fiúiskolában az 1907—1908. 
tanévben rendszeres latin tanfolyam nyílik meg 
azon tanulók részére, akik később a gimnázium 
magasabb osztályaiba lépnek át. Úgyszintén rendes 
tanfolyam szerveztetik a leány polgári iskolai ma
gántanulók részére is. Felkéretnek a t. szülök, 
hogy ebbeli szándékukat Csollák llár igazgatónál 
jelentsék be.

Elsodort hidak. Alsókörtvélyes és Dénes- 
ujfalu községek határában a megáradt viz két hi
dat elvitt, úgy hogy elmek folytán a két községbe 
csak kerülő utón lehetett átjutni. Ma már valahogy 
helyreállították a hidakat, azonban nehogy a köz
ségek folyton ily kellemetlenségeknek legyenek ki
téve, vasbeton hidak készítését fogják kérelmezni.

Felhőszakadás. Az el inult hét végén és 
e hó 22-én az egész vidéken óriási esőzések vol
tak, helvlvel-kőzel felhőszakadás is volt. A folyók 
vizei annyira megáradtak, hogy több helyen ára
dás van és a széna-termés egészen tönkrement. A 
városban és sok bajt okozott a viz, a mennyiben 
úgyszólván az összes pincékbe behatolt.

Színészet. Micsey I*. György a várostól 
engedélyi kért, hogy társulatával október hó 1 -töl 
november hó 20-ig előadásokat tarthasson. Legfőbb 
ideje is lenne, hogy egy valamire való színtársu
lathoz szerencsénk legyen.

Cabaret Bonbonniere. L hó 23. és 24-én 
ismét egy cabaret-társaság tisztelte meg városunkat. 
Akik jelen voltak, pirulva hagyták ott az előadást, 
„családi műsor" cím alatt oly trágár dolgokat kel
lett hallanunk, hogy a vér az arcunkba szállott. 
.Minden szellemességet nélkülöző s a pesti negyed- 
langu orfeumok és éjjeli kávéházakban rég elcsé
pelt trágár couplékat adták be a t. közönségnek. 
Okultunk az eddigieken és kár lesz ezentúl ily es
télyekkel szerencsét próbálni.

Pályázat. Posta- s távirda segédtisztekké 
való kiképzés céljából a m. kir. posta-, távirda- és 
távbeszélő-hivatalokhoz növendékek vétetnek fel. 
Növendékekké való felvételért azon magvar honos 
ifjak pályázhatnak, kik a magyar nyelvet szóban 
és Írásban bírják és a középiskola IV-ik osztályát 
hazai tanintézetben sikerrel végezték, 14 évesnél 
nem fiatalabbak és Ki évesnél nem idősebbek. A 
felvételért f. évi julius hó 31-éig lehet folyamodni. 
A részletes tudnivalók a helybeli postahivatal he
lyiségében kifüggesztett hirdetményből tudhatok 
meg.

Zongoratulajdonosoknak szives tudo
mására hozzuk, hogy Fink Leó, a hires Keresztély- 
féle fővárosi zongoragyár hangverseny hangolója 
városunkba érkezett és itten, valamint a környéken 
is egyes hangolásokat 6 koronájával végez. Javí
tások külön alku szerint.

Szólőmivelő gépek bemutatása Tarca- 
lon. A „Magyar Szőlősgazdák Ország os Egyesü. 
léte- az ország több borvidékén most mutatja be 
a legújabb találmányu és legjobbnak elismert fo- 
gatos erőre berendezett szőlömivelő gépeket, ame
lyeket a Tokaj-Hegyalján is bemutatni óbajt. A 
tarcali vinrellérképezde igazgatóságának meghívása 
folytán ezen gépbemuta ás f. évi julius hó 5-én 
l péntekem délelőtt fog Tarcalon a vinrellérképezde 
szőlőjében végbementik Amidőn ezt ezennel a sző
lősgazdák tudomására hozzuk, tisztelettel felkérjük, 
hogy az (Országos l'.gycsíilet ebbéli kezdeménye- 
zsset támogatni s azon minél nagyobb számmal

2)eák 3enö fogműterme
— ■_ ■ ■ , ■ I ■ _ ■ ■ — _  

Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten), Rendel egész nap. -ag
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapíogak, aranykoronák, porcellántömések. —



megjelenni szíveskedjenek. A Zemplénvármegyei I 
Gazdasági Egyesület Elnöksége.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyálon tőlem kérdezték, 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 úgv hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőződnek.

Vegyen. — úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15 2(1 gramm, l'ranck-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 hús. friss marad.
Ha azután szomjas, akkor igyék ezen Franci- 

főzetből egy jő nagy kortyot és csodálkozni fog, 
hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé
pótlék, mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

KiatlóhivxUli müvM/.Ht ; Lándai József.

Nyilvános számadás
a „Nagyinihályi Ifjusági Egyesület** f. évi június hó 

l(i-án megtartott nyári táncmulatságáról.
Bevétel .... 267 K 94 f.
Kiadás . . . . 136 K 28 f.
Tiszta jövedelem . 131 K 66 f.

Felülfizettek: Sztankó Kálmán 3 K 60 fill., 
Tomkó György 2 K 80 f., Strömpl Gábor, Bódy 
Győző, Strömpl Jenő, Dobo/v l'erenc, Miiller Adolf 
2 —2 K. Plisko Mihály 1 K 80 f., I lenzelman Ti
vadar, Szutter Rezső, Rónai Alajos 1*40 140 K,
Rontsinszky Ágoston, Miskovits Béla, Herczik Béla, 
Hrehócsik Béla, Eerkó János, Herczik Győző, Kiéin 
Ödön, Dobozy Lajos 1 1 K, I loszpodár József.
Horváth József, Belász János, András Károly, Ja- 
kobovits Miksa, Kmetz Károly 80—80 f., Seszták 
Károly, Gubbman Mihály, Gyurócsik Zsófia, Mar- 
kovics Béla, Hrinda Bertalan, Mattanovics Béla, 
Miiller Mór, Szabó Miklós, Leuchtman Lajos, Sesz
ták Antal, Alexa Mihály 60—60 f., Pekó János, 
Babjak György, Kuzsma István, Malatinszky László 
Ruczky Árpád 50—50 f., Kosztócsik János, I losz
podár János, Kuzsma András, Kuna József, Lan- 
dau Mór, Csórni Béla, Markovics Géza, Miskanics 
József 40—10 f., I loszpodár Balázs 20 f., Ambrisko 
Bertalan 10 f., Róth Sándor 02 f.-t, kiknek ezúton 
is hálás köszönetét nyilvánítja

az Ifjusági Egyesület.

Hirdetések.

Meghívó.
Ama élénk érdeklődés, mely a mi eredeti 

SINGER varrógépeinken készült műhimzések kiál
lítása óta azon igyekezetünket kiseri, hogy e házi 
művészetet általánossá és könnyen hozzáférhetővé 
tegyük, arra indít, hogy a t. hölgyközönség becses 
figyelmét teljesen

díjtalan tanfolyamunkra 
hívjuk föl. melyen a divatos mii hímzést 

eredeti SINGER varrógépen 
taníttatjuk. Az uj himzési eljárás könnyen és gyor
san elsajátítható és némi szorgalom és kitartás 
mellett az oktatás eredménye meglepő. Jelentős 
emlékekre és szép ajándékokra a családi körben 
mi sem annyira alkalmas, mint oly használati tár
gyak, melyek sajátkezűkig készített bájos hímzés
sel vannak díszítve. A különféle technikák alkal
mazásában, mint tüfestés, színes hímzés, zsinór 
és monogramul hímzés, smyrna hímzés, applicatió 
és ürtnunkákban készségesen szolgálunk tanács
csal és felvilágosítással.

Hangsúlyozzuk még, hogy mind eme mun
kák az egyszerű Singer Central Bobbin varrógé
pen, úgy a mint ez a családi használatra szolgál, 
állíttatnak elő és a kivitel nemcsak sokkal gyorsabb, 
de szebb is mint a kézzel végzett munka.

A tanfolyam Nagyniihályon f. évi julius 
hó 2-án kezdődik az állami iskola egyik tan
termében.

Jelentkezéseket tanfolyamunkra szíveskedje
nek hozzánk szóbelileg vagy Írásban (Kassa, főutca 
76. sz. a.) intézni.

Kiváló tisztelettel
Singer Co. varrógép részvénytársaság.

••••••••••••••••••••••••••••••••

HORVÁTH IMRE
férfi- és női-czipész

nsr o i zx lt.

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

Indul Nagymihálybői :

Béggel
Délután
Este

Heggel
Este

Budapest felé
5
2
6

óra 31 
óra 
óra

49
03

perez, 
perez, 
perez.

óta
óra

Mezét-Laborét felé
9 óra
2 óra
9 óra

34
03

20
57
29

perez, 
perez.

perez, 
perez, 
perez.

Érkezik Nagymihályba
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 
Délután

9 óra 12 perez.
2 óra 44 perez.

Éjjel 9 óra 24 perez.
Mező-Laborét felöl

Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 53 perez.

I. o. TŰZIFA 
métennázsánként........................8 0 kiért
Fahulladék métennázsánként . 7 0 krért 

üut Ixáztxoz szállít -wu 
HERCZ JÓZSEF 

Nagyniihályon.

A »HATTYU« gözmosó- 
intézetben (Laborcszögön) 
f. évi junius hó 1-étől egy 
férfi-ing vasalása 
csak 8 krba kerül.
Egy teljesen jó karban lévő alig használt 

=kerékpár= 
eladó. Czim e lap kiadóhivatalában.

10 koronát

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály 
és vidéke nagyérdemű közönségét értesíteni, 
hogy Nagyniihályon, Jókai utca 11. szám 
alatt a mai kor igén veinek teljesen megfelelő 

férfi- és női-czipész 
műhelyt nyitottam.

Több évi működésem hazánk nagyobb 
városaiban szakmámban való teljes jártassá
got eredményezett, miért is azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy férfi- és női-lábbeliket a 
legizlésesebb kivitelben készíthetek.

Szives támogatást kér
HORVÁTH IMRE

czipész.

B DALESTEN AZ GYETLLX
független ellenzéki nagy napilap

Előfizetési ara:
Egész évre 28 kor. rl évre 1 I kor.

7 kor.Negyedévre I .gv hóra 210 kor.
.Megrendelési dm : AZ ÚJSÁG kiadohi-

^7nhránp7gyógy fürdö 
xJZ.UUI Ül lUZ-üngmegyében. 
Glaubersós. hideg, kénes, sós víz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja
Eürdőidétiy : május hó 15-től szeptember 15-ig. 

Élőidéin május 15-tól junius 15-ig. Utóidény : augusz
tus 16-tól szeptember 15-ig .30 százalék árengedmény
nyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, mist 
ivógvógymód biztos sugélyt nyújt gyomor- és bélbajok
nál és nílusi pangásokn il, makacs székrekedéseknél 
enyhén, nld-’dag hat. máj bajoknál eyeliomok és epekö
vekre oíd-'dag hat. Vértódulásoknál szédülések, büdösek, 
gutaiitési rohamoknál vérlevonólag, felszivólag hat, csuz 
és köszvényes bántalmaknál e kór okozta erjedési ter
mékekre. lerakódásokra az ízületekben azok oldására 
s kikiiszídiöléséie hat. Kövérség, szivelhájasodas ellen, 
cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy a cukor- és te 
liérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, 
izületi és csontbáiitalmakat, csontsxút kedvezően osz
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek e’len, méh és 
méh közötti izzadmányok, hashártya-izsadmányok fel
szívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idült bőr
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövők 
nak Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek 
Nagymihály, ahonnan kényelmes bérkocsikon 1 */4 óra 
alatt elérhető. Vadászterület magas vadakra.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy 
láda 40 üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel K kor. 
A viz a vasúton szállítási kedvezmónyben részesül.

Megrendelések és tudakozódások: Szobrancz 
gyógyfű* dö igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő" 
. zimzendők. Posta és tavirdaállomás helybeli. A fürdő 
igazgató-orvosa Dr. Russay Gábor Lajos

A fürdőigazgatóság.

legkitűnőbb mázoló-szer ■ —
- puha padló számára.

Keil-fe"* viaszkenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-f'le arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fé,e szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-rAirCBZ IbzCÓZR czégxiél 
z=z Nagymihályon. ■

takarít meg mindenki, aki öltönyeit RE ICH ADOLF férfi-szabónál Nagyniihályon készítteti. 
Mérték utá n a egnagyobb váaszték hazai és küfődi vaódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divata szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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Uszoda-megnyitás, s c
A JELENKOR LEöJOBBTtTÖFEDÉSl ANTA6A'

Tisztelettel van szerencsénk Xagymihab <s vidéke n. é. kö
zönségének szives tudomására adni, hogy folyó évi június hó 4-tól 
Nagymihályon a közfürdő mellett egy

NYÁRI USZODÁT
nyitottunk. T'őtörekvcsünk odairányul, hogy a l. közönség minden 
osztályának igényeit kielégíthessük úgy az uszoda, illetve fürdőszo
bák, mint az árakat illetőleg. . .

Midőn eme vállalatunkhoz a t. közönség szives pártfogását 
kérjük, egyben tudatjuk az uszoda-árakat, melyek a következők:

Idenyjegyek:
I. családj. 18 K. személy. 14 K.

II. 12 K.
III. .. 7 K.

úszónadrág 4 fillér.

f. 
f.
f.
f.

9 K.
5 K.

I. oszt, -/emeltenként 30
II. oszt. 20

III. oszt. 10
IV. oszt. 4

Lepedő 4 fillér,
Idétnjegxek xa'v..0'1. BLIIM BERNAT térfi-sztihó iizletélien 

Kossuth Lajos-utca 19. szám alatt.
Az uszoda a t. t.oz"..sea rendelkezésére all reggel 4 oratol

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

I !
... . BLUWI és BERNSTEIN. •
••••••••••••••••••£ ••••

±L

k

Z \ z

I &

JTERHVT 
T’PALA

K*>;
i—'

OMflGYARORSZAGI KÖZPONT;
"ETERNIT MÜVEK...................... ...............^WHATSCHEK LAJOS

■ ’ ‘ BUDAPEST. ANDRÁSSY-ÚT33.
Á/

Eláiusitó hely:

Brügler Lajos Nagymihály
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fii Ln 
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HASGHEK ÉS ROZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SÍRKŐ RAKTAR
===== KASSA, Pesti-út 9 a. .. .............

Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

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

kőfaragó-üzletet
------ és sirkő-raktárt zzzz
alapítottunk. — Baktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszeri! építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohonilokzatok lépcsők, 
slb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vóozi^lcöri.ít O«3«BodíJ ne’st.

kukoricza-

cgyéb gazdasági gépek.

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,
járgány-csóplőgépek, lóhere - cséplők, 

ős aratógépek.
tzalmakazalozók, . . _ .
tlsztifo-rosták, konkolyozók, kaszáló-

Plánét jr.szénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, 
kapálók, szocskavágók, répavágók, 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
és 3-vasu ekék és mindenaczél-ekék, 2-

□
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Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat
legdíszesebb kivitelig. ==elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedij> a legegyszerűbbtől a

r Hl :

:

l'tikopoi-MŐk 1 fi ttől kezdve feljebb, érczkoporx kut gyermekeknek 7 fi itól feljebb, nagynak 
egy öl iiagyxágbaii :t'> fiitól egész .300 frtig. —————

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

rendelinénynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosiitatik ----------------------- , .....—

Kiváló tisztelettel : Miskovits Béla.

Nyom. Lanib snian B. könyvnyomdájában.


