




Haustas aquae mihi nectar eris, 
yitamque fatebor 

. Áccpisse simul!
Ovid. met. lib. VI.

A Z O N  általános érdeklődés, melyet Ágnes-forrásunk 
r ~ \  évek során át kitűnő szénsavdús összetételénél 

fogva úgy élvezeti, mint gyógyszempontból keltett, 
arra indított bennünket, hogy jelen füzetünkben kimerí
tőbben tájékoztassuk t. fogyasztóinkat forrásunk értékéről, 
beigazolván egyszersmind azt, hogy a természetes szén
savas ásványvíz élvezete ma már tagadhatatlanul főkellé- 
léket képez a jó egészség fentartására, különösen azonban 
a gyomor emésztési képességének és az idegrendszer mű
ködésének fokozására, nemkülönben védekezésre járvá
nyos betegségek ellen.

Mielőtt forrásunknak tudományos elemezésére vonat
kozó adatok közlésére áttérnénk, érdekesnek véljük D r. 
HATTYUFFY-nak, a székesfehérvári archeológiái társaság 
megbízásából a megyei történelmi levéltárban eszközölt 
kutatásairól kiadott teijedelmes művéből az Ágnes-forrásra 
vonatkozó részét kivonatosan megismertetni, annak iga
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zolására is, hogy ásványvizünk ősidők óta a közegészség- 
ügy szolgálatában áll.

Ezen hiteles adatokból kitűnik, hogy már 1374-ben, 
midőn Moha az Ugali-család birtokába ment át, Donátus 
helyettes prior megemlékezik az «Áldonkúth»-ról, mely 
vegyi alkatrészeinél fogva gyógyerővel bírt és jótékony hatá
súnak bizonyult. A község 1460-ban Batthyányi Alapi 
András és fiainak, s a törökök kiűzetése után 1688-ban 
Eszterházy Ferencz gróf birtokába jutott. Ezt követte 
1701-ben gróf Amadé Antal. 1782-ben gróf Amadé László 
a néphagyomány után ismertté vált gyógyforrást, a köz- 
használatnak megnyitotta.

Forrásunknak újabbkori története itt kezdődik. 1810- 
ben Moor és Mohán észlelt földrengés után geológiai kuta
tásokat eszközöltek Kitaibel Pál és Tomcsányi Adám pesti 
egyetemi tanárok: az ezen alkalomból általuk kiadott 
«Dissertatio de Tenae Motu in genere acin spécié morensi 
Anno 1810 die 14 januarii orto» czímű mű 23. lapján a 
Mohai ásványvízről következő mondatik: «A mohai víz 
igazi savanyúvíz, mely az acidum carbonicum (szénsav) 
nagy mennyisége mellett más alkatrészeket is tartalmaz. 
A kút harmadfél öl mély és fenekén kékes kövecsesei van 
fedve, a vizet több érből nyeri, melyek közül az Iszka- 
hegy szegletéből eredő nagy mérvben savanyú. A víz alkat
részei következők: 1. Acidum carbonicum vagy kötött 
levegő 13y2 gran, 2. Szénsavas calcium 171/,, gran, 3. 
Szénsavas magnézium  6 gran, 4. Silicium l 1/,, gran, 5. 
Kénes szóda 21/* gran, 6. Sós szóda 2 gran, 7. Szénsavas 
szóda l s/10 gran. Ez a mohai víznek első, tudományos 
kutatáson alapuló vegyelemzése.

Ez időtől fogva a mohai ásványvíz-forrás, miután 
báró Bajzáth József veszprémi püspök kiépítette, s a



forrás mellett nyaraló telepet alapított, mindjobban ismertté 
s a vidék kedvelt tartózkodó helyévé vált.

Már ekkor több tudományos kiadványban lett mél
tatva mint kitűnő ásványvíz; kimerítően az 1835-ben 
Lipcsében megjelent «Universal Lexicon für pract. Medi- 
cin und Chirurgie»-ban.

A Mohai forrás legújabb fénykora 1878-ban kezdő
dik, midőn Kempelen Imre úr, a jelenlegi tulajdonos, 
Zsigmondy bányatanácsos utasításai szerint a hírneves 
Mohai ásványvíz-forrást a modern technika kívánalmainak 
megfelelően berendezte s a forrástelepet saját költségén 
szárnyvasúttal a fővonalhoz csatolta. Az eredmény ezúttal 
a legnagyobb arányokat érte el, miután a mohai Ágnes- 
víz annyira ismertté és kedveltté vált, hogy nemcsak az 
országban, de külföldön és tengerentúl is általános be
vezetést nyert. Több kiállításon elsőrendű kitüntetésben 
részesült, míg 1887-ben a bécsi nemzetközi közegészség- 
ügyi kongresszus a világ minden részéből egybegyűlt nagy- 
tudományú tagjai külön vonaton a forrás-telepet szemé
lyes megjelenésökkel megtisztelték, s a forrás technikai 
berendezéséről, szakszerű kezeléséről, különösen azonban 
a víznek kitűnő voltáról a legnagyobb elismeréssel nyilat
koztak, s tapasztalataikat a saját honiorvosi szaklapjaikban 
tudományos szempontból tárgyalva, legelőnyösebben ismer
tették.
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VEGYELEMZES.

D r. L en g ye l B éla  egyetemi tanár úr, akadémiai 
tag által legújabban eszközölt vegyelemzés szerint a

MOHAI ÁGNES-FORRÁS
tartalmaz 1000 gramm vízben:

Szénsavas nátrium , 0,04445 gr. 
Szénsavas kálium . . 0,01288 „ 
Szénsavas litMum. . 0,00740 „ 
Szénsavas calcium . 1,22051 „ 
Szénsavas magnézium 0,34241 „ 
Szénsavas vasoxydul 0,00603 „ 
Szénsavas mangan . 0,00073 „ 
Chlornatrium. . . .  0,00298 „ 
Chlorammonium . . 0,00262 „ 
Bórsavas nátrium . . 0,00676 „

Kénsavas calcium. . . 0,02297gr.
Phosphorsavas calcium. 0,00015 „ 
Aluminiumoxyd. . . . nyomai
K ovasav. . . . . . . . . . . . . . . .  0,06646 „
Titánsav. . . . . . .  0,00114 „
Nem illő alkatr. 5ssz.. 1,73710 gr. 
Szerv.any.vajsavs.(?)ny. 0,02398 „
Szab. és félig kőt, széns. 3,07236 „ =  1536 kbcm.
Főösszeg. . . . . . . . . . . . . . . .  4,83344 gr,

A v í z  fajsúlya 1,00461; a víz hőmérséke 11,2° Celsius 
(levegő volt — 2° C.) a vízből kitóduló gáz vegyalkata 
térfogati százalékokban kifejezve:

S z é n s a v .  . . 99,00%
idegen gáz . . . .  0,90% mely csekély

100,00

voltánál fogva nem volt felismerhető.
A fentebbi vegyelemzés mutatja, hogy ezen víz 

a sa va n y ú v ize k  között az elsők közé sorolandó. 
Tekintve, hogy úgyszólván csupán szénsavsókat tartalmaz, 
igen nagy mennyiségű szabadszénsav mellett ezen ásvány
víz a tiszta földessavanyúvizek közé tartozik.
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A mohai Ágnes-forr ássál tett tudományos 
kísérletek eredményéről következő hírneves orvos 
urak és magánosok nyilatkozatai tesznek tanú
ságot:

Dr. Kétly Károly egyetemi tanár, Budapest:
•A mohai Ágnes-forrás vizét hosszú évek során át rendelem 

s jó  szolgálatot tesz a gyomorhurut, a vékonybelek hurutos állapota, 
hólgaghurut és torokhurut eseteiben.»

*

Dr. Gebhart Lajos egyetemi tanár, a Rókus-kórház 
igazgatója, Budapest-.

«A mohai Ágnes-forrás tiszta földes savanyúvíz az igazgatásom 
alatt lévő Rókus-kórház különböző osztályain nagy kiterjedésben 
alkalmaztatván, úgy az osztályos főorvosok jelentései, mint saját 
mellbeteg-osztályomon és magán-gyakorlatomban nyert meggyőződés 
alapján állíthatom, miszerint kitűnő hatásúnak bizonyult a légző-, 
emésztési- és húgyszervek hurutos bántalmainál és azért mindazon 
esetekben, a hol szabadszénsav tartalmának nagy mennyisége alkal- 
maztátását megengedi, kiválóan alkalmas.it

*

Dr. Kövér Kálmán gyermekgyógyász, Budapest:
« A mohai Ágnes-forrás vizet, mely egyike a legelterjedtebb és 

legkedveltebb honi ásvány-vizeinknek, úgy gyermekgyógyintézetem - 
ben, mint magángyakorlatomban : a légzési-, emésztési- és vizelési 
bántalmaknál évek óta a legkedvezőbb eredménynyel alkalmazom; 
mint kellemes üdítő ital jelentékenyen elősegíti az angol- és görvély- 
kór, valamint a vesebántalmak gyógyítását; meggátolja a gyermekek 
túlságos gyomorsav képződését s a mellett az idegrendszer tevékeny
ségét jótékonyan emeli; miért is az Ágnes-forrás vizet, a mennyiben 
azt a gyermekek különben is szívesen iszszák, nemcsak beteg, de 
egészséges gyermekek részére is különösen ajánlhatom.t
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Dr. Stamborszky Lajos m. á. v. orvosi tanácsadója és 

kir. fogházorvos, Szombathely :
•A mohai Ágnes-forrás az általam legszívesebben rendelt 

ásványvizek közé tartozik, mert rendkívül előnyös vegyi összetéte
leinek a legkülönbözőbb bajoknál, de különösen az emésztőszervek 
hurutos bántalmainál már régtől fogva felülmúlhatlan sikereket 
köszönhetek. Meg vagyok győződve, hogy kellemes íze, tisztasága 
és mintaszerű kezelése mindig biztosítani fogják számára azon elő
kelő helyet, melyet a világforgalomban, aránylag oly rövid idő alatt, 
már is elfoglalt. Gyógyító hatásra nézve a Wildungeni és Giesshübli 
vizet feleslegessé teszi; mint üdítő asztalvíz pedig különösen járvá- 
nyos időkben a legjobb lélekkel ajánlható.•

*

Dr. Bányai Bertalan gyermek- és ideggyógyász, Szabadka:
Nem mulaszthatom el, hogy köszönetem mellett dicsérettel 

meg ne emlékezzem a mohai Ágnes-forrás felséges vizéről. Mert 
igazán üdítő hatása, kellemes íze, mintaszerű kezelése és tisztasága 
első helyet biztosít számára. Gyomorhurutnál, az emésztőszervek 
bántalmainál, gyomorégésnél páratlan hatású. Nálam is kitűnően 
hatott. Praxisomban mindenütt, a hol alkalom nyílik, csak a legjobb 
lelkiismerettel fogom ajánlhatni.

*

Dr. C. Biodig cs. tanácsos, egyetemi tanár, Grácz:
•Kellemes kötelességemnek tartom bizonyítani, hogy az Ágnes- 

forrás a húgyhólyag-, a légzési és emésztési szervek hurutos bántal
mainál a legjobb eredménynyel alkalmaztatott s hogy a vizet min- 
den beteg szívesen itta.*

Dr. Moravcsik Ernő Emil egyet, tanár, Budapest:
»Készséggel hozom tudomására, hogy az Ágnes-forrás savanyú

vizet gyógyszempontból több ízben teljes sikerrel alkalmaztam.•
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Dr. Glaser Marcell orvostudor, Budapest:

iKötelességemnek tartom értesíteni, hogy a lefolyt kolerajár- 
váng alatt mohai Ágnes-forrását kitűnő sikerrel rendeltem. A gyomor 
és bél működését rendkívül hathatósan támogatja, a nélkül, hogy 
mint a többi savanyúvizek nagy része korgást és hasmenést okozna. 
Örömmel konstatálhatom, hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi 
ásványvizek között is legelső helyen áll.M

*
Dr. Horn Érti, rendelő főorvos, Mürzzuschlag:
•A mohai Ágnes-forrás több év óta lesz intézetünkben hasz

nálva, kitűnő ásványvíznek bizonyult, különösen jó  szolgálatot tesz 
az emésztési szervek megbetegedésénél, az idegrendszer javításában 
és hólyaghurut eseteiben.

Dr. Petrovic, Fiume:
• Örömmel értesítem, hogy a mohai Ágnes-forrás használata 

után régi gyomorbajom [DyapepsieJ tetemesen javult, s a jelek után 
ítélve hiszem, hogy a javulás tartós marad. Az Ágnes-forrás tehát 
nemcsak mint kellemes üdítő ital, de mint gyomorbajnál hathatós 
gyógyszer is nagy fontossággal bír.»

*

Dr. Varga Zsigmond fejérmegyeiphysikus, Székesfehérvár:
f A mohai Ágnes-forrás kitűnő haszna tapasztaltatott a lég. 

zési-, az emésztési- és a vizelési szervek hurutos bántalmainál; bő 
szénsav-mennyisége a gyomor idegvégeit kellemesen érintvén és 
enyhítőleg hatván azokra, a víz az emésztési zavaroknál s a gyomor
nak idegrendszer-bántalmain alapuló bajaiban is jó  szolgálatot tesz; 
veggalkatát képező bomló sóinál fogva, kiváló előnyöket Ígér a 
gyermekgyógyászatnál, a mennyiben a gyermekek gyomorsav tál
képződését és ebből kifolyólag a görvélyesség és az angolkór kifejlő
dését megakadályozza. Általában a mohai Ágnes-forrás mindazon 
kóroknál kiváló figyelmet érdemel, melyeknél a szervi élet támogatása 
és az idegrendszer működésének kártalan fölfokozása kívánatos. •

*
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Dr. Akantisz Jusztin városi főorvos, Eger:

•Midőn az Ágnes-forrás vizéről, mint kitűnő ggógg- és asztali 
víznek különösen hnrutos bántalmak, székrekedés, vérszegénység és 
étvággtalanságnál észlelt nagymérvű gyógyhatása s kellemesen élvez
hető íze miatti teljes megelégedésemnek kifejezést adnék, egyúttal 
nyilvánítom, hogy ezen üdítő s egészséges gyógyhatású hazai ásvány
vizet fogyasztásra mindenütt, hol tehetségemben áll, melegen ajánlom.»

Dr. Dorner Béla megyei főorvos, Győr:
•Az Ágnes-forrás vizét már régen előnyösen ismerem, s nem

csak magam igen kedvelem, de minden alkalommal szívesen közre
működtem annak terjesztésén, s ezt jövőben is örömest teszem. Egy 
alkalommal néhai Bamberger bécsi orvostanár társaságában ebédeltem, 
ki nagyon dicsérte ezen vizet, melyet azelőtt nem ismert, a víz tehát 
önmagát ajánlja jóságával, de másrészt hazafiúi kötelesség is saját 
forrásterményeinknek minél nagyobb piaczot teremteni. •

N y í l t  l e v e l e k .

A mohai Ágnes-forrás tek. kútkezelőségének.
A mohai Ágnes-víz gyógyító képességéről annyi különféle 

elismervény lett már nyilvánosságra hozva, hogy én is indíttatva 
érzem magamat tapasztalatomat a t. kútvezetőségnek, — a tiszta 
valóságnak szorosan megfelelőleg tudomására hozni.

Évekkel ezelőtt súlyos gyomorbajban szenvedtem — éveken át 
nem ehettem egyebet, csekély húslevet és kevés sovány, száraz sült 
húst. Orvosi tanácsra használtam karlsbadi vizet, és karlsbadi sót, 
— házi gyógyszerkint erdőn, mezőn található mindenféle mag-, virág-, 
gaz- és gyom-forrázatot, mind haszontalanul, utóbb csak méreg, nux 
vomica-féle cseppek voltak képesek fájdalmamat kissé és rövid időre 
enyhíteni.

Egy rohamos kitörés után orvosilag ajánltatott a mohai Ágnes- 
víz használata.
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Határozattan kijelentem, hogy gyomorbajom teljesen megszűnt. 

Isten kegyelme s az Ágnes-víz hatása, hogy egészségi tekintetben 
kívánni valóm nincs.

Azt mondják »a természet segített•.
Ám ! ha a természet egymagában segíteni tudott volna, miért 

nem segített éveken át, míg annyit szenvedtem ?
Elfogadom, hogy a természet könnyűé a víz hatását, de hogy 

gyógyulásomat különösen és csakis az Ágnes-víz idézte elő, azt 
hiszem, s ezen hitemben senkinek semmiféle okoskodása meg nem 
rendít, meg nem gyöngít.

Ma is fogyasztója vagyok az Ágnes-víznek, nem gyógyszerül 
használom ugyan, de mert azt minden, forgalomban levő hasonló 
külföldi vizek elébe és fölébe helyezem.

Sárvár, 1896. november 22.
Magasházy József.

A mohai Ágnes-forrás tek. kútkezelőségének Mohán.
Több évvel ezelőtt a mohai Ágnes-forrás ásványvizet ízleltem 

meg, mely nekem giesshübli helyett lett ajánlva. Én, mint nagy
mérvű gyomor- és bélhurutban szenvedő beteg, tartózkodva hittem 
annak, de rövid idő alatt csakugyan meggyőződtem, hogy a két víz 
használata között nem létezik külömbség, azóta az Ágnes-forrás 
vizének vagyok fogyasztója, s mondhatom, hogyha a bort idegen 
helyen Ágnes-víz nélkül vagyok kénytelen használni, az emésztés 
rendetlensége azonnal beáll.

A mohai Ágnes-forrás vize, mint kellemes itálú ásványvíz s 
különösen mint gyógykezelési víz iránt teljes elismerésemet nyil- 
vánítom.

Rolff Kamillo,
fószágigazgató Túra (Pest m.J.

Az Ágnes-forrás tekintetes Igazgatóságának Mohán.
Kötelességemnek ismerem a t. ez. közönséggel tudatni, hogy 

a mohai Ágnes-forrás nemcsak kellemes asztali víz borral vegyítve, 
de főleg a gyomor túlsavanyságát és égését, nemkülönben a vese és 
gége fájdalmainál kitűnő gyógyszer gyanánt 16 év óta használom,
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s annyira nélkülözhetlen részemről, hogy nélküle alig 1—2 napig 
lehetek. Mindenkinek tiszta lelkiismerettel ajánlom a mohai Ágnes- 
vizet a fentemlített bántalmaknál.

Unter-Premstetten (Stájerország), 1895. aug. 16.

Galánthai Fekete Gábor,
világi áldozó pap, mint magánzó.

A mohai Ágnes-forrás tek. kezelőségének Mohán.
* A mohai Agnes-forrás használata által gyomorbajom meg

szűnt, s emésztőképességem fokozódott, miért is kötelességemnek 
tartom ezen kitűnő ásványvizet minden hasonló bajban szenvedőnek 
a legmelegebben ajánlani.»

Gyógyhatása mellett kellemes ízű alkalikus ásványvíz, s úgy 
tisztán, mint borral vegyítve, a szervezetre feltűnően üdítőleg hat.”

Német-Palánka, 1895. november lí-én.

Jancsik Ernő,
magánzó.

*

A mohai Ágnes-forrás tekintetes kezelőségének Mohán.
Készséggel hozom becses tudomására ama, már több ízben 

tapasztalt, legutóbb családomban észlelt tünetet, hogy a mohai Ágnes- 
forrás vize tisztán vagy borral vegyítve nagy befolyással van a tej
képződésre, s ennek használata teljesen feleslegessé teszi az e czélból 
eddig használt s költségesebb sört. Sőt még a gyermek is, ki az anya- 
vagy dajkatejjel ezt beszívja, kövérebb, egészségesebb, főleg bőre ment 
marad minden kiütés és pattanástól. Családomban tett tapasztalatok 
után, hol oly bő és sűrű tejképződés állott be e víz folytonos élvezete 
folytán, ellenkezőleg pedig, míg ennek élvezetétől fizikai akadály 
folytán megfosztottunk, valóságos tejszükség állott elő, egész jó 
lélekkel mint biztos eredményt konstatálhatom.

Nem véletlen eszközölte e tapasztalatot; reá váll a folytonos 
megfigyelés. E megfigyelés után használtattam én is ivóvíz gyanánt 
a mohai Ágnes-forrás vizét, s hogy mily eredménynyel, azt a vidéken 
mindenki megbámulta.
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Az emberiségnek vélek szolgálatot tenni akkor, midőn ezt b. 

tudomására hozni szerencsém van.
Keresztesen, 1895. aug. 9. Babag Kálmán,

ev. ref. lelkész.*

A mohai Ágnes-forrás tekintetes kezelőségének Mohán.
A déli vaspálya helyi irodája által ma küldöttem egy ládában 

30 üres literes mohai Ágnes-palaczkot s kérek hasonló úton czímemre 
elszámolás és utánvétel ellenében két láda egyliteres palaczk friss 
töltésű mohai Ágnes-forrást ismét mielőbb feladatni. A késedelmet 
nem szeretném, miután ezen kitűnő ásványvíz állandó használata 
valósággal megifjít s 83 éves aggkoromban láthatólag új életet ád.

Josch Ágoston,
jub. cs. k. gyógytárigazgató Grácz.
*

A mohai Ágnes-forrás tekintetes kezelőségének Mohán.
Szívesen élek az alkalommal, hogy köztudomásra hozzam, hogy 

nekem gyomorbajomban az Ágnes-forrásvíz használata kitűnő szol
gálatot tesz; már annyira voltam, hogy minden orvosi segély mellett 
is, csak nagyon hiányosan táplálkozhattam, miután gyomrom a 
bevett táplálékot nem emészthette meg, — akkor kezdtem a mohai 
Ágnes-forrás áldásos vizét használni, mely oly jó  hatással van, 
hogy emésztőképességem teljesen helyre állt, s ezzel egyidejűleg 
álmatlanságom is elmúlt. Áldom a jó  Istent, hogy a mohai Ágnes- 
forrást az emberiség javára megteremtette.

Őszinte tisztelettel
Pintér József,

uradalmi kasznár Iszka-Szt-György. 
*

A mohai Ágnes-forrás tekintetes kezelőségének Mohán.
A leghálásabb szívvel elismerem, hogy a mohai Ágnes-forrás 

vizét, mint gyógy- és asztali vizet gyomor- és torokharutos bántál- 
máknál tizenkét év óta kitűnő eredménynyel használom.

Zurány, 1886, aug. H.
A legbensőbb tisztelettel maradok

Bodiczkg Kálmán,
, ev. főesperes, lelkész.
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Az Ágnes-forrás tekintetes kezelőségének Mohán.
Ma küldtem négy rekesz üres palaczkot, kérem helyette újabbban 

négy rekeszt töltve küldeni, de mielőbb, mert készletem kifogyott, 
s nem tudok Ágnes-viz nélkül lenni.

Az Ágnes-viz használata óta örömmel konstatálom, hogy 
egészségem, mely vesebajból kifolyólag sokat szenvedett, oly örven
detes javulásnak indult, hogy nem mulaszthatom el ezen kiváló 
gyógy eredmény felett érzett elismerésemnek kifejezést adni Az Ágnes- 
forrást, mely egészségemnek épségben tartására ma már nélkülöz- 
hetlenné vált, mint kiváló gyógyerejű ásványvizet és kellemes üdítő 
italt, minden szenvedőnek a legmelegebben ajánlhatom.

Valkány, 1895. okt. 10.
Kovacsevits Miklós,

k. jegyző.
*

Mohai Ágnes gyógyforrás tekintetes kezelőségének Mohán.
Évek óta használom gyomorhurut, légzési és vizelési szervek 

hurntos bántalmainál az Ágnes-forrás vizet és lelkiismeretesen tanú
síthatom, hogy a mohai Ágnes-forrásviz mindezen esetekben nekem 
igen becses szolgálatot tett; azért pártoljuk hazánk eme kitűnő hatás
sal biró gyógyforrását, a mely minden más külföldi hasonnemü 
ásványvizet feleslegessé tesz.

Ernőd, 1896. október 11.
Ottlik Gyula,

köz- és váltóügyvéd, 
volt megyei főjegyző és 1848,'49-es 

honvéd-főhadnagy.
*

Az Ágnes-forrás tekintetes kezelőségének Mohán.
Az Ágnes-forrás használata következtében megszabadultam az 

emésztési zavaroktól, a mennyiben az a túlságos gyomorsavképződést 
megakadályozza, s az egész szervezetre üditőleg hat.

Apostol Ubald,
róm. kath. lelkész, Mező-Berény.
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Az Ágnes-forrás tekintetes Igazgatóságának Mohán.

Készségesen élek az alkalommal, hogy a szállított mohai Ágnes- 
forrásvíz felett, melyet immár huzamosabb idő óta használok, meg
elégedésemet fejezzem ki. Ezen égvényes savanyúvíz nemcsak kellemes 
italul szolgál, hanem tetemes hatást gyakorol az emésztési szervekre 
is és azonfelül azon kiváló sajátsága is van, hogy más savanyúvizek
től elütőleg izgatottságot és vértódulást nem okoz. Biztosítom, hogy 
ezen kitűnő tulajdonságú ásványvizet továbbra is állandóan beszerezni 
s annak használását ismerőseimnek hathatósan ajánlani fogom.

• Örömmel constatálom, hogy a mohai Agnes-forrás vizét a lég
zési szervek hurutos bántalmainál, valamint az emésztési szervek 
kisebb mérvű akadályainál könnyen oldó hatásánál fogva a legjobb 
eredmény nyel alkalmaztam.*

*

Dr. Mosetig Moorhof lovag, orvostudor, Becs:
•A mohai Ágnes-forrás a cs. k. wiedeni kórház sebészeti 

osztályán 1881. évi ápril hótól mindazon betegségeknél alkalmaztatik, 
melyekben egyátalán szénsavas ásványvizeknek adása javalva van. 
Az Agnes-forrás jónak bizonyult; vize kellemes izű, nagy mennyi
ségű szabad szénsav tartalmánál fogva élénken pezseg, és az eddig 
ismert tiszta földes savanyúvizekkel nemcsak egyenlőnek, hanem 
azoknál előnyösebbnek mondható. •

Schaffarik Alfréd,
* Bécs.

Dr. Rust Hugó orvostudor, Tolna:
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A z eredeti töltés ellenőrzése.

D u g a sz -é g é s jé l. Ó n k iip a k -fé lű ié t.

Szives figyelmébe!
Azon általános érdeklődés, melyet Á gnes-forrásunk  évek 

során át kitűnő szénsavdús összetételénél fogva úgy élvezeti mint gyógy- 
szempontból keltett, arra indított bennünket, hogy jelen füzetünkben 
kimerítőbben tájékoztassuk t. fogyasztóinkat forrásunk értékéről, beiga
zolván egyszersmind azt, hogy a term észetes szénsavas ásványvíz élve
zete ma már tagadhatatlanul főkelléket képez a jó egészség fentartására, 
különösen azonban a gyom or em észtési képességének és az 
idegrendszer m űködésének fokozására, nemkülömben védeke
zésre járványos betegségek ellen.

Országos főraktárunk Édeskuty L. úr udvari szállító (Erzsé- 
bet-tér 8. Telefon  szám  629) mohai Ágnes-forrásunkból állandóan 
friss töltést tart készletben, s tisztelt fogyasztóink kényelmére, már 10 
palaczktó l fö lfe lé  következő árakon szá llít  házhoz:

I pa laczk  2 lit. 26 kr., I pa laczk  I1/, lit. 24 kr,I I I ________I I I  2 0  I I  I I I ___________1 ;  n  1 4  , ,

s forrásunk eredeti üres pa laczkja it beváltja, és pedig a 2 lite
rest 7 kr., I 1/, literest 6 kr., 1 literest 4 kr. és */s literest 3 krért.

A mohai Ágnes-forrás kapható azonkívül minden gyógytárban, 
fűszerüzletben  és vendéglőben.

Kiváló tisztelettel
a mohai Á G N ES-forrás

kezelő-hivatala 
Mohán, Fejérm egye.

IV. évfolyam. Megjelenik: Első szám.
Január I., április I., július I., október I..

FELELŐS SZEKK. ÉS KIADÓ AZ ÁGNES-FORRÁS KEZELŐSÉGE MOHÁN.

NYOMATTA: H0RNYÁN8ZKY VTKTOR.






