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FELSO-ZfMPLEN
MEGJELENIK MINDEN (’SfTtIRTÖKÖN.

ÍZE B K EIZTO8ÉG
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :
Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bénnentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyüt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . . .4 írt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ara 10 kr.

kiadóhivatal: 
llova az előtizetéaek, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők : 
Landeaman B. könyvnyomdája.

Polgári olvasó-egyesület.
A városunkban régebben megpendített 

és már lapunkban is felemlített „polgári 
olvasó-egyesület'* alakításának eszméje kezd 
a megvalósulna stádiumába jutni. Igazolja 
ezt leginkább az, hogy már ez ügyben 
értekezletek is tartatnak és úgy az értelme
sebb iparos- és kereskedők, mint pedig a 
tisztviselői kar egy igen nagy része testtel- 
lélekkel dolgoznak azon, hogy ez az egye
sület minél hamarabb tekintélyes számú 
tagokkal megalakuljon és működését meg
kezdhesse,

Fölemlítettük röviden lapunkban azt 
is. hogv erre az egyesületre városunkban 
nélkülözhetetlen szükség van és épen azért 
teljes dicséret és elismerés illeti azokat, kik 
annak létrehozásán önzetlenül dolgoznak, 
nem kiméivé sem időt, sem fáradságot.

Mondanunk is alig kell, hogy ez az 
egyesület városunkban egy rég óhajtott 
hiányt fog pótolni. Hiszen az értelmesebb 
iparos- és kereskedő-osztálynak nincs nálunk 
olyan közhelye — kivéve a kávéházakat — 
hol összejőve, hasznos szórakozás, a műve
lődés terén elfogadható módok és módozatok 
által magukat odaemelhetnék, hogy a tár
sadalomnak számottevő tagjaivá váljanak.

Ha általános szempontból tekintjük az. sőt

egyesületek eszméjét, csak egv pillanatra 
kell széttekintenünk és meggyőződhetünk 
arról, hogy azoknak eszméje nem uj. Hiszen 
hazánkban már alig van csak némileg is 
jelentékeny község, a hol ilyen egyesület 
ne lenne és a hol az értelmesebb osztály 
egyesülés által ne törekedne arra, hogy a 
közjóra hasson.

Müveit társalgás, nemes szórakozások 
és a nemzeti művelődési érdekek előmozdítása. 
Itt eszméket lehet cserélni, mely eszmék, 
ha beválnak és életképesek lesznek, kiható, 
erejükkel a társadalom, legközelebb pedig 
a saját tiizhel\ érdekeit mozdítják elő.

Nemes szórakozások. — Ha valaki 
hivatásának erős munktijában elfáradt, bi
zonyával jól esik neki szórakozni. Es hol 
találja ezt inkább, mint azon társulatnál, a 
mely neki az ilyenre alkalmat nyújt, eszközt 
ad? Talál ott elvtársakat, a kikkel kelle
mesen töltheti idejét; alkalma van a
nemzetiségi és politikai napieseményekről 
tudomást szerezni: kedélyvidámit<’> élez- és 
szépirodalmi lapokat és később könyveket 
olvasni, szépmíiv őszetek leírásában gyönyör
ködni.

Az. ilyen és ehhez hasonló nemes 
szórakozások biz.oitvnval csak elősegítik a 
nemzet művelődési érdekeinek előmozdítását, 

épen ezek adják meg a kedvet és 

akaratot erre. Önmagunk fokozott művelő
dése közrehat az általános, a magyar állam 
lakosságának egyeteméből álló nemzeti mű
velődésre. Sem nemzetiségi, sem vallási és 
sem politikai kérdés nem akadály abban. 
Mert ha nemzetiségét bárki jól felfogott 
értelemben fejleszti, a nemzet művelődésére 
közrehat; ha az embert az ő vallása ben- 
sejében áthatja, annak hatása alatt csak 
szépet és jót képes cselekedni s ez megadja 
a művelődés alapját: és a politikában, ha 
az nemzeti, nem rejlőét más. mint közre
hatás a nemzeti művelődésre s mert mind
ezen tényezők annak nem lehetnek útjában, 
ezek azt csak is előmozdíthatják.

Az alakítandó egyesületnek tehát ez 
kell, hogy a tőezéljai legyenek. Ki kell 
zárni minden eiji/éb maijánérdeket. ki kell 
zárni a nemzelisé<)i, vallási és politikai 
pártoskodást, mert hiszen az ei/iiesületvk ke
beléinn miiidni/ajan efii/enjoj/uak a taijok és 
ii/i/ a izéi elérésében láninszbi/iai annak, apos
tolai a békének és előmozdítói a közjónak.

Ha ezek lesznek életfeltételei a polgári 
olvasó-egyesületnek s ilyen életben kíván 
élni úgy az. anyagi és szellemi erejében meg' 
fog erősödni, felvirágzók és megingathatlanul 
nagyon sokáig fent fog állni.

T A R C A.
Pikkoló-versek.

Ketfele szökés.
Hlső feleségei-!, Irma, 

Ah. a kedves!
( ’soddk csod íja vala ö: 

Nem volt ny elves.
Ám az dinok csalfa volt a férje mögött; 

Képzeljétek: hadnagyával megszökött!
Második nőm, szép Zsuzsa nnám 

Nem szökött meg.
(Ily frigyet tán az angyalok 

Felül, kötöttek . . . .)
Hajh! de ez meg ngy zaj got t ti nyeli irt f — 

Képzeljétek: tőle én, — én szöktem el!

Albumsorok Húshoz, ki meg most is 
a mama szavat követi

„ Szedd lánykám magadat jól össyze, jörend a 
tanár ut’.* 

így szólt édes anyád, mig te ptczinyke 
vauit. —

Összeszeded te mttgtttl, most is deli hölgy, 
ha kisétálsz J

Összeszeded: hajad, a nUiellt'd^, ti cul-f 
fogaid . . .

Egy ütéssel.
Irta Móra István.

Az egész kis tanyai harang ott az iskola 
előtt IIVIII sokkal uagvobb. mint egv urasági vezér 
ökör kolompja. Hanem. hogy olyan magasan áll. 
partos lelvén, szálas oszlopon, órajárásnyira be- 
zengi a kerek síkot. Aztán csend van, az is 
segít neki.

Ide s túl ősz van. Hét órakor este van már 
egészen. De azért csak nyolcakor harangoz az öreg 
(ialambos tanító, mert szent Mibálynapjáig ngy 
szól a,regula.

És ha danoltak volna is eddig a kukoricán* 
fosztók. ha tUlkölt volna is a kanászgyerek. ha 
káromkodott volna is a nagyhatu öreg béres, —- a 
harangszóra elhallgat az mind. A ki tud. imádkozik. 
A Satyi kanász nem tud. de csak leveszi a kalapját 
és mikor az öreg béres odaér az imádsággal, 
hogy : az Ige testté lett . .. akkor ő is megüti a 
a melléi, mint az.

Ibiit a pitarban a gyerekek pedig fenszóval 
imádkoznak. Még a nagyja is a kisebbek miatt

Mikor aztán az öreg < ialambos elunta a 
harangozást, bírni se nagyon bírja már szegén}. 
mindennap megérzik, hogy rövidebbek a versek*, 
akkor újra hágaija a tülköt a Satyi kanász. megint 
danolnak a kuknricznfosztók. megint káromkodik 
a nagvhatu öregbéres.

1.
Mind elázik már a tésztája ennek a le

vesnek. gvertek kicsim, egyetek, aztán feküdjetek. 

Azt mondta Daru lm rétié a két kis tibdáb gyereké
nek. imádság után.

Még aztán kinézett, még hallgatődzott. jön-e 
már az ura. mert megismeri az messziről, hogy 
ki kocsija zörög . a két gyerek összesúgott: 

Édes apám megint gajdenás lesz . . . 
Meg is veri édes szülémet . . .

Avval siettek enni, lefeküdni. — Nem jó 
azt bevárni, hogy az apjuk ilyenkor hazaérjen.

Pedig Daru Imre olyan jó ember, mint a 
cseppentett tej. De csak mikor józan. Csakhogy, 
mikor igy elmarad, akkor mindig italos, mire 
haza verekszik.

És veszett. Egv szóval nem vétene annak a 
szegény asszonyka másszor, hajlik utána, ráhallgat, 
kedvét teszi, de ilyenkor beleköt, bele minden 
utón módon. Ha hallgat, azért, ha fecseg, azért, 
ha évelődik. a miatt. — s megyeri ha sir: ineg 
veri, ha tréfálkozik. - megveri akkor is, ha úgy 
tesz, mintha oda se nézné az ember Lebomlott 
állapotjának.

Volt, hogy az asszon} azzal fogadta :
— De soká vártam kendet Hála istennek, 

hogy itt van.
Arra azt mondta :

Hála ugye, de azért jobb szeretted 
volna, ha bek-döglöttem volna a kátyúba . . .

Ha az asszony úgy kezdte:
Fogadj Isten kendnek is, mire ki fog 

kend, kész lesz a rántotta. Nem akartam addig 
csinálni, még a zörgést nem hallom, hogy meg ne 
vénüljön.

Suhogott a hangja, mint a simuló selyem :

ggp Lapunk mai száma 8 oldal.



o

Cselédeinkről.
Nincs Általánosabb panasz társadalmunkban, 

mint az. melyet cselédeink magaviseleté által 
támasztott elkeseredett elégedetlenség hoz minden 
télé az ajkakra.

Nem túlozunk, ha elkeseredettnek mondjuk 
az állapotokat, a tények igazolják be állításainkat. 
A nép azon szegényebb osztályának mindkét 
nembeli fiatalsága, mely bérérti szolgálatban keresi 
önfentartását. ma a gazdák fizetett ellensége. Nincs 
erkölcs, nincs kötelességérzet, nincs hűség, hála- 
datosság. engedelmesség, tiszteletnek nyoma sem 
azokban, kiknek hivatása volna az alárendeltség.

Kötelességeik teljes elhanyagolása, durczás. 
durva, dacz. állati csökönyösség, arczátlan szem 
telenség. határt nem ismerő igények, kaján rossz 
akarat, ezégéres erkölcstelenség tüneményes lusta 
sággal és butasággal párosulva az alaptulajdonok, 
melyek igen kevés kivétellel, mai cselédeinkben 
mind feltalálhatok. Tudatában vannak szükséges
ségüknek és egyenlőségüknek - mely nem enged 
válogatási — a gazdák kényszerű engedékenységét 
kiaknázni a lehetőségig, legfőbb törekvésük.

Szenvedünk e társadalmi csapás alatt mind 
nyáján, de különösen féleségeink, mert a női 
cselédek még sokkal rosszabbak és szükségesebbek 
a férficselédeknél, az érintkezés pedig közvetlenebb.

Az állapotok ma tarthatatlanok.
Változtatnunk kell rajta minden áron, a vál 

toztatás érdekében szövetkeznünk kell és e sző 
vétkezés keretében ideiglenes nélkülözéseket áldó 
zatnl hozni. Csakis fegyelmezett összetartással 
orvosolhatjuk e nem csekély bajt.

Első feladat, melynek teljesítéséhez hozzá 
kell látnunk, az 1*76. évi XII. törvényezik — a 
cseléd törvény — teljes megismerése és lelki- 
ismeretesebb alkalmazása. Ez elég szerencsésen 
alkotott törvény annyi hatalmat ád a gazdák 
kezébe, melylyel a most mindenfelé jelentkező 
rákfenét terjedésében megakadályozzuk és teljesen 
kiirthatjuk.

Minden szolgálati viszony megkezdésénél ne 
mulasszuk el e törvény 69. és 73. §§-ait szem 
előtt tartani és cselédet szabályos cselédkönyv 
nélkül fel nem fogadni, inért csak ezen igazolvány 
kezeinkben tartása által nyerünk a cseléd felett 
oly hatalmat, melyet törvényesen megvédhetünk. 
A cseléd elbocsátásakor pedig járjon el mindenki 
szorosan a 75. §. szerint és a valóságnak teljesen 
megfelelő, semmit nem szépítő bizonyítványt írjon 

FELSÖ-ZEMPLEN.

a könyv illető rovatába, hogy jövő gazdája tájé 
kozva legyen uj cselédje minőségéről.

A hatóság időről-időre házszerinti vizsgálatok 
utján győződjék meg. hogy a tényleg elszegődött 
cselédeknek van-e igazolványuk, le vannak e téve 
gazdáiknál.

A gazda tartsa kötelességének a cseléd
törvény, a cseléd érdekében hozott intézkedéseinek, 
lelkiismeretesen megfelelni, de kérlelhetlen szigorral 
vegyen igénybe minden olyan büntető jogot, melyet 
ugyanazon törvény ád neki, mert a mai szenved
het len állapotok minden szelídséget veszélyessé 
tesznek.

A 41—45. §#*ok kellően részletezik a cseléd 
kötelességeit és a gazda érdekei megóvását. A 
46 ik §. igy hangzik: .A gazda jogosítva van 
cselédjét megdorgálni s szolgálati kihágásaiért 
esetleg fizetéslevonással is fenyiteni.

Sőt közvetve a törvény még súlyosabb fényi 
tésekre is ád jogot, mert a gazda által a cselédein 
elkövetett könnyű testisértést — azaz olyant, mely
ből orvosi segély mellett S nap alatt kigyógyitható 

nem tekint büntetendőnek.
Szükséges volna tehát, hogy községeinkben 

az értelmiség, egyes a közjóért lelkesülni tudó 
tagjai nyilvános felolvasásokban a cselédtartókat a 
cseléd törvénynyel és annak szándékaival teljesen 
megismertetnék. Keresztülvihető volna ez leginkább 
a tanítók által vasárnapi előadásokban.

A közigazgatási hatóságok rendeletileg uta
sítsák a községi hatóságokat, hogy a cselédperek
ben kérlelhetlcnül járjanak el és önszántukból is 
ellenőrizzék községeikben a csvlédügyet.

Végre közadakozás utján teremtsünk egv 
alapot, melynek kamataiból a hű. lelkiismeretes, 
szorgalmas és hosszabb szolgálati időt felmutatható 
cselédek illően megjutalmaztassanak, oly ünnepé
lyességgel, mely költi az ambicziót.

Es a viszonyok jobbra fordulnak!

Vegyes hírek.
Kinevezés. A nagymihályi választó

kerület volt képviselőjét, az általánosan tisztelt és 
szeretett Balogh Gézát, az igazságiigyminiszter 
Zilah r. t. városba közjegyzővé kinevezte. A rokon 
szén vés és tiszta jellemű férfin bizonyára igen 
rövid idő alatt kedvelt tagja lesz Zilah város 
müveit társadalmának.

— Polgári olvasó-egyesület alaki* 
tása. Szombaton este 6 órakor a Szeghi féle sör

1896. november 5.

csarnokban igen látogatott értekezlet volt. Az érte
kezletet Ilonc.antzkg Ágoston ipartestületi elnök 
hívta egybe, melyen ugyancsak ő elnökölt. A 
jelenvoltak kivétel nélkül óhajtották az egyesület 
megalakítását és a kibocsájtott kötelező aláírási
ivet nyomban aláírták körülbelül hatvanam Az 
értekezlet a saját kebeléből egy bizottságot küldött 
ki az alapszabálytervezet elkészítésére, mi ha el
készül néhány nap múlva, a további teendők el
intézése czéljáből egy értekezleten aztán ki lesz 
mondva az is, hogy mikor tartutik meg az alakuló 
közgyűlés. — A polgári olvasó egyesület fontos
ságával lapunk vezérczikkében foglalkozunk, itt 
csak azt említjük meg, hogy az értelmes keres
kedők és iparosok rendkívül örülnek annak, hogy 
a hivatalnoki kar igen nagy számban csatlakozott 
hozzájuk és közakarattal működnek az egyesület 
mielőbbi létrehozásán. < >l aláírási iv van ki- 
bocsájtva és kívánatos, hogy minél tömegesebben 
Írják azokat alá. hogy az alakulás minél sikeresebb 
legyen.

— Utóhangok a sátoraljaújhelyi képviselő
választásról. Állandó tudósítónk szép kis esetről 
értesíti lapunkat, mely az ottani városi jegyzőt 
Hlavathy Eleket, igen furcsa sziliben tünteti fel. 
Tudósítónk leveléhez nem füzünk semmi kom
mentárt. hanem közöljük azt úgy, a mint be
küldte: „A dr. Schön Vilmos által tartott programm- 
beszéd alkalmával inseenirozott abczugolásról ki
derült, hogy annak kezdeményezője Hlavathy Elek 
városi jegyző volt, a ki az abczugolást „Eszlárra 
zsidókkiáltással kezdte meg. A jeles városi 
tisztviselő eme kvalifikálatlan kifakadása általá
ban. még a Dókat-pártban is. igen nagy vissza 
tetszést szült és azt minden áron megakarják 
torolni. E miatt a mult hó 31 én tartott városi 
közgyűlésen interpelláczió is tétetett Kíucsttty 
képviselő részéről, a ki igen erős szavakkal ítélte 
el a diszjegyző viselkedését és a megsértett izr. 
választók részére elégtételt követelt. Az ügy még 
nincs véglegesen elintézve, hanem a főbíróra 
bízatott, aki a közgyűlés színe előtt ünnepélyesen 
jelentette ki. hogy az ügyet részrehaj latinnal meg
fogja vizsgálni és szükség esetén a fegyelmi vizs
gálatot is megindítja a hősködő jegyző ellen, kinek 
nem megvetendő jövedelme volt eddig azoktól, 
kiket oly lelkesen kergetett — Eszlárra. “ r. s.

— Dókus Ernő főispán. Fentartással 
közöljük — egyik sátoralja újhelyi tudósitónk érte 
sitése folytán — hogy Dókus Ernő közelebb Bereg 
megye főispánjává lesz kinevezve.

— Meg hogy együtt együnk.
Az istentelen annál jobban f ellátott:
— Sajnáltad a csirkét ugy e. Te . . .
A többit a szemével mondta el.
Az is igaz, hogy ha csirkére várják, akkor 

az a baja :
— Köll a kutyának. Mit prédálod ? Nem jó 

lenne csutakra az ára ? Adjatok kenyeret, szalonnát.
Es hozzá nem nvult a tisztes, köllető ételhez, 

vsak azért se.
Olyan kutyaember ilyenkor.

II.
Most meg, a hogy meghallotta az asszony a 

kocsi zörgést, (addig kint leste mindig) — be
húzódott. Eloltotta a lámpát is mintha aludnék. 
Hiszen dehogy aludt, szegény, dehogy, hanem 
megpróbálja ezt is, hiszen van ember, a ki meg 
ugv szereti, hogy alva találja az asszonyát. Mond 
ják : odaül az ágya szélire, úgy békiti szép szóval :

— Hé, hallod-e, ládd, megint elmaradtam, 
olyan rósz kutya is vagyok én. tudom, — de ne 
haragudj hé lelkem, soha többet . . .

Bár. akár hogy lenne is máskor megint, de 
csak azt a szép szót megérné tőle.

Hanem Daru Imre erre a próbára is tud 
magához való feleletet. Azon kezdi, hogy belöki 
az ajtót mindenestül.

— Hát kutya vagyok én. hogy kirekesztetek ? 
Kutya az apád, te kutya . . .

Az asszony csak nem kel fid. Csak úgy fél 
fekve fölcsavarja a lámpát.

•— Kicsuksz? Te... Hát ki itt a gazda?,

Az asszony látja, hogy nem úgy lesz, a hogy 
elgondolta, azért fordít a soron egyet:

— Ne. édes apjuk, ne. én is beteg vagyok, 
nézze kend, meg az Imrike is, a kend fia . .

A nekivadult ember nagyot néz. Mi ? 
Betegek? Ezek? Hisz sose szoktak azok lenni. 
Te? A hiszi, a ’i hiszi Te . . .

Avval fidnevet:
— Ehliehe... Te vagy beteg? Hagy nézzelek.
Es elkapja az asszony keze csuklóját.
Veszett, nagy, erős ember ugv is. Az asszony 

felül a szorításra.
— Jaj . . . Hé! Ne.
Az vsak vihog tovább.
— Hah aj . . . Beteg vagy? I)e hirtelen fid 

ültél mégis. Mi? Hamun ugy e, te, te . . . ki 
kalapja ez itt az almárjomon?

Akkor már a ruháit kapkodta magára az 
asszony.

— Ne kötözködjön kend, az isten áldja meg. 
látja kend, hogy a tulajdon magáé, az ünneplő.

A részeg bolond mun vállalta:
— Az enyim ? A kutyáé ... A szeretődé, a 

Tarán Enoké, te, te . . .
Az asszony eszin volt, az emberének is az 

eszén kereskedett.
— I gyan. a Krisztus kendet áldja meg még 

egyszer, hiszen ha én olyan volnék, se hagyná itt 
egy ladond se a kalapját.

\ an olyan ember. a kinek a testét nem 
támadja meg az ital. Inkább megedzi. Egyenest 
jár szilárdul, erősnek még erősebb, mint annak 
előtte, t’sak az esze van kihibbanva, l'gy volt

Daru Imre is. A kihibbant eszénél fogva kikapott 
egy szót a felesége szavából, abba kapaszkodott bele.

— Hál nem olyan bolond ugy e, hogy a 
kalapját itt hagyja? Nem olyan bolond, mint én. 
mi ? Mert én bolond vagyok. Csakis én vagyok 
a bolond. A te bolondod, te . . .

Es ököllel vállon csapta az ingasszonyát, 
hogy az térdre bukott.

Aztán fidpattant és kiszaladt a nyitva hagyott 
ajtón, ki az éjszakába, el a szomszédék, Tarán 
Enokék felé.

— Jaj. az uram ... Ne hagyjanak kendtek.
III.

Tarán Enokéknak beteges kelevényes volt a 
kis fia. Azt ringatta szép énekszóval, mikor a 
sivalkodást meghallotta. Mindjárt a hivalkodásról 
tudta, hogy megint Darunét zavarja az ura, a 
jézustalan.

Ott hagyta a panaszkodó kicsijét, kinyitolta 
a pitvarajtót.

— Gyere, Éva, gyere . . .
— Jaj Istenem ... ne hagyjanak kendtek. 
Arra Tarán Enok is fölébred. Mikor észre 

jön, kiugrik, rátolja az ajtóra a fazáváit Csak 
aztán fordul a kergetett asszonyhoz.

— Na, megint megbolondult az urad.
Alig hogy ezt kimondja, hullik ám a kutya

ugatáson keresztül a Daru Imre égbekiáltó károm 
kodása. Avval köszön, hogy beüti az ablakot egy 
kézi be akadt kukoriczaszárvágóval. Az pedig 
háromarasztos. nagy éles kaszaorom.

Megöllek, kutya, megöllek . . . Hallod-e Enok, 
nem ereszted ki a feleségemet? Te is, te . . .
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— A aztárai gyilkosság. Ebben a 

rejtélyes gyilkossági ügyben még mindig folyik a 
vizsgálat, de eddig minden eredmény nélkül. — 
Most a vizsgálatot Kemztenty vizsgálóbírótól átvette 
Húr/aad Lajos törvény széki bíró, a ki f. hó 4 én 
reggel Szférán megkezde a vizsgálatot. Lehet, hogv 
neki több szerencséje lesz a vizsgálat körül, mint 
elődjének. — Megemlítjük még azt is, hogy az 
agyonlőtt gróf volt inasát a napokban szintén 
vizsgálati fogságba helyezték.

Színtársulat. Hosszú pihenő után végre 
városunk is kap színtársulatot. Ugyanis //erest 
József színigazgató szándékozik 28 tagból álló tár
sulatával hozzánk jönni és itt e hó 14-én előadásait 
megkezdeni. A színtársulat titkára most itt azon 
czélból időzik, hogy a bérletek iránt intézkedjék. 
A mint az előleges jelentésből láthatni, a társulat 
kitünően van szerezve és a vidéki színészek és 
színésznők javarésze van csoportosítva. Az előadandó 
darabok is a jobbak közé tartoznak és így bizton 
állíthatjuk, hogy közönségünknek azon része, mely 
a színészetet pártolni szokta, kellemes estéknek 
néz elébe. Az igazgató a bérletdijakat is lehetőleg 
mérsékelten állította össze : 1 körszéki bérlet 12
előadásra 8 frt, zártszék pedig 6 frt. A társulat 
még ezidő8zerint, már tizenegy hét óta, igen szép 
pártolás mellett Körmöczbár.yán működik. — A 
rokonszenves és törekvő igazgatóra és színtársulatára 
felhívjuk olvasóink szives figyelmét és kérjük, hogy 
minél többen Írják alá a bérletivet, hogy annál 
könnyebbé tegyék a társulat itteni anyagi helyzetét. 
— Az előleges színi jelentés így hangzik : Előleges 
szini jelentés. Alulírott művezető színigazgató 
tisztelettel értesítem a nagyrabvcsült inti pártoló kö
zönséget, hogy 28 tagból álló jól szervezett dráma-, 
vígjáték-, népszínmű- és operetté színtársulatommal, 
f. hóban becses körükbe érkezem. Mint e nemes 
városban eddig ismeretlen színigazgató, nem akarom 
a reclam hamis dobját megütni, hanem az alábbi 
műsor és társulatom névsora szolgáljon bizonyítékul 
arra, hogy a n. é. közönségnek úgy a legújabb és 
k'gválogatottabb darabokból összeállított műsorral, 
valamint társulatom a vidéki színészet legjelesebbjei 
bői álló pontos összevágó előadásaival folyton arra 
fogok törekedni, hogy élvezetes előadásaimmal 
inüigényeiket kielégíthessem; — mit bizonyít a 
jelenleg Körmöczbányán töltött két havi működésem 
is. Előadandó darabok: < >röktörvény. Pók. Rip 
van Winkle. Béni bácsi. Tücsök. Mongodin ur. 
Nebántsvirág. Szókimondó asszonyság (Madame 
Sans Géné.) Keresd a szived. Nagyapó. Üdvöske.

lyukodi Lórincz. Kókai ha/.. Egy rossz ember.
Gasparone. Durand Durand. Bliuweisz Kóbi stb.
1 ársu latom névsora: Férfiak: Hevesi József, Havasi
Gyula, Jani János, Bállá Ákos, Virág Uajos kar
mester, Szabó Gábor. Bessenyei Lajos, Pintér István, 
Petre Eerencz, Pintér Dezső, ifj. Hevesi József, 
Szegedi Ferencz. Nők : Hevesiné Erzsébet, Havasiné 
Emma, Balláné Teréz. Virág Lajosné, Ssabó Mariska, 
Török ('őrnél, Ligethi Józsika, Rácz Ida, Béresi 
Giza, Fáy Anna, Béresi Mari. Papp ('őrnél, Hevesi 
Augusztina. Tekintettel arra, hogv egy ily nagy
szabású társulatnak ahipbiztositékát egy jól sikerült 
bérlet képezi, ez okból bátor vagyok 12 előadásra 
bérletet nyitni, melynek tömeges aláírását kérem. 
Egy bérlet ára 12 előadásra: Körszék 8 frt. Zárt
szék 6 frt. A bérlet gyűjtéssel s egyébb igazgatói 
teendőkkel Havasi Gyula társulatom titkára bízatott 
meg. A nagyérdemű közönség szives bizalmát és 
kegyes pártfogását kérve, maradok mély tisztelettel 
Hevesi József, színigazgató.

— Előmunkálati engedély. A magyar 
királyi kereskedelmi miniszter I*myuy Gábor cs. 
és kir. kamarás és Zay Imre gróf földbirtokos 
budapesti lakosoknak egy évi időtartamra az elő
munkálati engedélyt megadta a in. kir. állam
vasutak Gálszécs-Tőkcterebes állomásától N.-Ruszka 
Gálszécs, Parnó. Szacsur, Kő-Poruba, Varannó- 
Csemernye, Várán nó, Csáklyó, Sókut, Jesztreb, 
Agyagos, Tápolyszép, Feketepatak. Bisztra, Hanus- 
falva, Megyés, Kapin Németfalu, Láda és Kapi 
községek érintésével az eperjes-bártfai helyiérdekű 
vasút Kapi, esetleg Al-Sebes állomásáig vezetendő 
helyiérdekű gőzmozdonyu vasútvonal építésére.

— A gyermekek réme. A difteritisz és 
vörheny kezdi felütni tanyáját városunkban. Eddig 
ugyan még nem öltött a veszedelmes betegség 
nagyobb mérveket, de azért már néhány meg 
betegedét* történt. — Bizony kívánatos, hogy 
minden komolyabb emlék hátrahagyása nélkül 
mielőbb eltávozzék városunkból az aggodalmat és 
félelmlet előidéző baj.

— Egyik kutya megette a másikat. 
Paukovic* Antal orosz-portiba! g. k. lelkész egy 
szép vadászkutyát kapott ajándékba Beusnyiczáról. 
Miután a kutya már másnap haza szökött, Pán 
kovic* visszahozatta, s hogy odaszokjék, egy másik 
vadászebével összelánczolta s úgy bocsátotta az 
udvarra. A két kutya azzal fogta magát s elment i 
úgy, hogy 5 napi keresés után sem tudtak nyo 
inukra akadni s csak hatodnapra került haza a 
régi eb, maga után vonszolva uj társát, melyből

Tarán Enok a pipáját tömögette nagy ak
ku rátossággal. Aközben felelt ki:

— Ne bolondozz hé, eredj haza; aludd ki 
magad. A feleséged meg jó helyen van ott. a hol 
van. Mondom.

Daru Imre ordított veszettül:
— Add ki, ereszd el kutya, az én feleségem 

az. én parancsolok neki, ha a szeretőd is . . .
Daruné erre a szóra fölugrott nagy sirtából:
— Modol néni, Enok bácsi, ereszszenek 

kendtek ki, most mán nem bánom, ha megöl is.
Taráimé erővel gyűrte le a lóczára.
A gazda pedig kiszólt az ablakon.
— Eredj, ebadta bolondja, veszett embere.
Daru Imre pedig lökdöste még egy darabig 

a pitvarajtót, aztán elcsendesedett. Ez a csendesség 
aztán rávette Tarán Enokot, hogy kinyissa az 
ajtót, hogy kimenjen. Arra gondolt, hogy hátha az 
a barom üszköt vet a tetőre. A két asszony úgy 
húzta vissza erővel.

— Jaj, a Jézusért, ki ne menjen kend.
Mert hiszen gyilkos szándékkal, ölő s r 

számmal ott lesekszik az ellenség az ajtó előtt, 
azt hitték.

Pedig nem. Hanem tehetetlen boszujában 
neki állt az oktalan a tanya végén a dúsgazdag 
szőlőlugasnak s verte, vágta, kaszabálta az arany 
sárga gerezdeket, a kövér, pirosán érő venyigét. 
Néha belevágott a léczezett drótjába, csakúgy 
csengett az aczélsarlója.

Tarán Enok, a hogy kiszakajtoíta magát az 
asszonyok keze közül, felkapta a villanyéiból| 
faragott vizhordó abronyiczát s kiugrott az ajtón.

Az egész házbeli had, a béres, béresné, a 
kanászgverek. a hónapszámos mind kint ténfergett 
már az udvaron. d« egy se mert a dühöngő szom
szédnak ártani. Nézték csendes pipaszóval, asszonyi 

! részről jézusináriázva a peteket.
A hogy aztán Daru Imre az ajtócsapódást 

meghallotta, visszafordult s a szárvágót ütésre 
emelve rohant a gazdának. Az pedig egyet lépett 
oldalt s mikor a bősz bolond mellette torkán keze- 
ügvébe esett: ngy vágta tarkón a vizhordó rúddal, 
hogv csak orra bukott és messze ejtette a sarlót. 
Nem szólt az egy értelmes szót se többet, csak 
biigvogott.

— Ku . . . ku . . . ku . . .
Még akkor is azt akarta mondani — Kutya.

IV.
A béresné sivalkodott esze nélkül. A kanász 

gyerek a fejére húzta a szűrét, hogy se lásson, se 
halljon.

Az ebek vonítottak azon a siralmas hangon, 
hogy az a kutya lelket lát.

Hamarost tele lett az udvar emberekkel, 
mindenféle szomszéddal.

— I’gy köllött neki. Már régen köllött voln .
Az volt az általános vélemény.
— Hanem ez a szegény Enok. ez . . .
Azon sopánkodtak a jó emberek. Még aztán 

az öreg béres megvigasztalta őket a törvény 
tudásával :

— Ugyan ne jajgassanak kendtek. Nem lesz 
ám ebből semmi nehéz - r. Sokat tesz az tudja 
kendtek, hogy egy ütéssel igyon találta.
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mér vsak a fej, gerincz és hátulsó rész voltak meg. 
A dolog abban leli magyarázatát, hogy a két eb, 
össze lévén láncxolva, az erdőben valamely eleijé
ben megakadt, s mert elszabadulni nem tudtak, 
éhségből egyik a másikat ette meg. A hazaérkezett 
kopón legkevésbé sem látszottak az éhség nyomai.

— Önfeláldozó anyn. Szabó Jágtr János 
koMTÓcii föklmives 2 éve. kis leánya játékközben 
f. hó 3() án Hibulltr Izsák bérlő kútjába esett. A 
gyermek anyja, a mint észrevette, kétségbeesetten 
rontott utána a mély kútba, honnan saját élete 
kockáztatásával még idejekorán sikerült kimen
tenie gyermekét.

— Regále-árveréa. A nagymihályi re- 
gálebérlet f. hó 12-én adatik bérbe a sátoralja
újhelyi pénzügy igazgatóságnál.

— Kineveséi. A helybeli m. kir. adó
hivatal ellenőrét, Antal Endrét, a pénzügyminiszter 
a gölniezbányai adóhivatalhoz pénztárnokká ki
nevezte.

- Esküvő. A következő meghívót vettük: 
Szokolay Emil kir. főmérnök és neje Képesy (Htilia 
örömmel tudatják leányuknak Elvirának, diószegi 
Diówghy Jánossal, t. Zemplénvármegye szolga 
bírójával. néhai lJiótzeghy János kir. tanácsos és 
neje Besgenyty Amália fiával november hó 14-én 
d. ii. 1 órakor a sátoralja újhelyi róm. kath. plébánia 
templomában s azt megelőzőleg a s.-a.-ujhelyi 
aiiyakönyvvezető előtt megkötendő egybekelését. 
S.-a.-ujhely, 1896. október hó.

— Uj grófok. A magyar grófok száma 
ismét megszaparodott. A király ugyanis Lányay 
Gábornak, valamint öcscsének, Lónyay Elemérnek, 
a magyar grófi méltóságot és egyúttal az örökös 
főrendiházi tagságot adományozta.

— Az orvos-orvosa czimtt és lapunkban 
most folyó elbeszélés jeles Íróját, Fdroty Gyula 
róm. kath. plébánost, a csikkorczfalvai választóke
rület Ugronpárti programmal képviselőjévé meg
választotta.

— Elveszett gyermek. Iván József 
kolcsikóezi lakos János nevű fiacskája okt. 20-án 
a kolcsikóezi erdőben eltévedt s az egész község 
lakosságának szorgos keresése daczára, máig sem 
került meg. A kétségbeesett szülők segítségért 
most a szomszéd községek elöljáróihoz fordulnak 
s mindenütt kész támogatást nyernek eltűnt gyer
mekük kutatására.

— Jótékonyság. Gróf Andránsy Tivadar 
a gálszécsi izr. imaház javára húszezer forintot 
adományozott.

— A száj ét körömfájás, valamint a 
sertésvész Abarán majdnem teljesen megszűnt s 
csak itt ott fordul elő megbetegedés.

CSARNOK.

Búsul a táj...!
Búsul a táj, elhangzott a madárdal,
Őszi szellő játszik a fa lombjával. 
Őszi szellő jajgatva sir felettem. 
Sírok én is. mert boldogtalan lettem.

Ne sírj szellő, ne keseregj oly nagyon. 
Hiszen neked még reményed is vagyon: 
A lavaszszal újra születik a táj.
Az én szivem mindig sajog, mjndig fáj.

Nem hoz nekem a tavasz vigasztalást, 
Beteg szivem nem találhat gyógyulást. 
Azt szeretem, ki engem nem szerethet, 
A fájdalom megrepeszti sziveim t.

Nem bánom hát. hadd emészszen a bánat, 
Szivem gyöngye, hadd zokogjam utánad! 
Csak Ígérd meg, hogv ha elfed a sirhant, 
Megsiratod e szegény boldogtalant.

Fábián látván.
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Az orvos orvosa.
Elbeszélés.

kt« Vároay Gyula.
111.

— A láz kezdő Péter — beteges tultészii 
lése az élet tevékenységeinek. Két fő szimptomája : 
a hideg és int lég. Kezdetben reszket az ember, 
mint a miskolezi kocsonya. azutan tázik, didereg, 
mint a fagyos estitől vert juliászbunda: a lélekzős 
nehezebb, az érverés gyorsabb. A hideg egy^erre 
csak melegségbe csap át ; egyre jobban fűlik az 
ember, végül olyan forrósága lesz, mintha a menny 
béli nap kellős "közepébe vetettek volna neki ágyat.

— Elég! Halljak a gyógyító módokat.
— Mind elmondjam, ami azokban a nagy 

árkus papirosokban van ?
— Mind.
— Ha elmondatja velem a tekintetes ur. 

akkor föl is mondom én az itt való szolgálatot. 
Lakást veszek és aranyos betűkkel iratom a kapu 
fölé: „Kecsege Péter, kolera és váltóláz orvos.- 
Az. egész -kolera- és .láz- a kis ujjamban van. 
Elmondjam e hát ?

— Hallgass. Mikor ettél utoljára?
Felsőbb meghagyásból déli tizenkét 

órakor.
— Négykor nem volt sonka?
— Egy falat sem.
Igaza volt. Négykor csupán vsak a tegnap 

ról megmaradt félkappant sajátította be.
— Tehát üres a gyomrod ?
— Mint a kovácsházi persely.
— Nincs semmi bajod ?
— Éhes és szomjas vagyok. — mondá. mi

közben sóváran kacsintott a pirosló ezilinder felé; 
— a mellkas alatt, a baloldalamon nyom valami.

— Lépputfadás. Közeli jele a beálló láznak. 
E diagnózis csupán csak abban a cseké’ . ség 

ben tévedett, hogy nem a lep. hanem a gyomor 
volt megpu ffadva. s m in is a remélhetőleg beálló 
láztól, hanem a tényleg beállított és befektetett 
félkappantól.

Ma egy oly r» médiumot kaptam, mely 
forradalmat fog előidézni a lázas világban. A 
betegeknél való csalhatatlan alkalmazása az én 
titkom leend. Komplikált reczipéjét nem olvasom 
fii, úgy se in értenéd. Ma tisztán, holnap vegyítve. 
Előbb azonban elő k<*ll idézni a borzongat .-isi.

A doktor félig telt mécset Vett elő. Péter 
ezalatt egy lavór jeges vizet telt a szék elé, csíz 
máját lehúzva, meztelen lábait a modellezőbe 
merítő.

E pár pillanat néma müvét elfojtott szisszenő* 
zavarta csak, tnelv fagyos novemberi estén írom 
bitónál kiáltóbban harsogá a lábak tulajdonosának 
olimpusi mulatságát.

Hétvári valamit öntött a vízbe, a mitől az 
még veszekedettebb lett. Péter fogait csikorgatta, 
s kínjában a kappan már már kukurikolni kezdett.

No de nem azért 5o frt az .'sí forint, hogy 
egy kis jeges fürdőt el ne lehetni tűrni érte!

— Ezt meg vedd be.
Egy kávéskanál nárkotikus keveréket nx til

tott felé.
— Ettől egy negyedóráig fázol, dideregsz, 

kiráz a hideg; tizenöt perez múlva elönt a forró 
ság. ami folyvást nagyobb és nagyobb lesz. Kezed 
és lábad reszketni fog. homlokodról izzad ságcsöppek 
folynak, víziókat látsz; öt-li.it óra fog ketyegni 
a talon, vörös sapkás katonák dobpergéssel vonulnak 
el előtted, erdő közepén vadállatokkal viaskodol. 
ezután édes álom borul szemhéjaidra. Nem látsz, 
nem hallasz semmit, nem tudsz magad felől, kö- 
römteketényit sem ; elvesz a világ, a szoba, én is. 
s te alszol mélyen, mint a halott. A szájad tátva 
marad, a lélegzeted forró és mellszáritó. le lehet 
vágni akár a fejedet is.

Péter gyanakvókig nézett az orvosra.
Ez a láz legmagasabb jele. Kétszázkét- 

venhétféle hideglelés van. Valamennyi forrósággal, 
néha önkívületi állapottal is végződik. Legveszedel
mesebb a sárga és fekete láz. Az első Délamerika 
|»osványos helyein szedi áldozatait. Szegény ame 
rikaiak! — sohajtá. No majd néhány év múlva 
hozzátok is kimegyek. A ki megkapja a sárgalázt, 
először is émelygést érez, hányhatnék, végighorzad. 
mintha ölmagos jégpárnák között feküdnék, ugv 
előveszi a hideg. Ez. azonban csak pár óra müve. 
Mindjárt rá oly hőség árasztja el. hogy kisül a 
tüdeje, mája. ©ele. mindene s a lélegzete valóságos 
számum ; ekkor eláll az ér vrése, meghal. A szemét 
megnézik, sárga. A láz innét vette nevét. A fekete 
még borzalmasabb, hgvet lélekzik az ember; meg 
borzad, elsárgul, kigyulnd az an-za. egy, t inog. 
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lezárja a szemeit, egv csuklás és vége. Ha fidbontják, 
a szive szurokiekete. Ettől a szertol. amit most 
nvujtok, nem kapsz sem grönlandi hideget, sem 
pokoli tüzet, hanem becsületes hideglelést.

— Értem alássan. tekintetes ur. — savanyo- 
dott el Péter, — hanem jó volna, ha már kezde
nénk.

A betegség után való sóvárgásodat fölfo
gom. Amit szeretünk, abban örömünket talátjnk. s 
aminek örülünk, azt alig várjuk. < ’sak meg egy 
kicsit, s mindjárt rád jő a hideg.

Sóvárgott ám Péter, csakhogy nem a betegség, 
hanem az erősítő ital után.

Félóra múlva inni fogsz ebből. Látod, eb
ből ni.' Ez meggyógyít, egészséges léssz, mint a 
makk.

Es a kék iivecskét megrázta a szolga füle 
mellett.

— Doktor ur. elfagv a lábam .' Jaj .’ máris 
borzongat a hideg.

— Fogjunk tehát hozzá. Nyisd ki a szádat, 
nyeld le, nyeld le egy csöppig. Lent van ?

— Péter hosszukat integetett, megborzadt és 
zsebkendőjét a szájához emelte. Azután eleresztette 
kezét lábát, szeme fehérét pedig fölforditotta.

Dr. Hétvári közelebb tolta székét, egészen a 
beteg mellé. Az inas balkezének csuklóját kezében 
tartva, számlálta az érverést, mig a másik kezét 
annak ezombjára helyezve, vigyázta a reszketős és 
rángatódzás fokát.

A gyertyafény halotti világot árasztott a két 
hallgató .Jakra. Mozdulatlanság uralkodott a terem 
ben ; a kígyók eofflia csavarodva szívták magukba 
a raftinirozott spiritnst. a czilinderes ur ráma-mű
helyében mosolyogva operálta szemüvegén keresz
tül a fészkes tyúkszemet. Csak az óra tik-fakóit 
sebesebben ; a látványtól ez már megkapta a lázt.

Péteren most hideg borzongás futott végig, 
végtagjai idegesen reszketem k. fogai nem kis zajjal 
koezogtak össze. Idő teltével még jobban reszke 
tett és vaczogott. a szemefehére pedig mind inkább 
nagyobb lett. Most egy nagyot rúgott s a porczellán 
edény oldala kidőlt.

— Ez az ő kára. — mondá suttogó hangon, 
nehogy betegét észre térítse.

E szavakra Pétert elhagyta a hideg:
Mit, az én károm ? — pattant föl. — 

Nem azért a bagal ell ötven forintért, de még király 
o felségének minden kincséért sem leszek többé 
hideglelős vagy kolerás .’ Az én pénzemből ugyan 
nem fogja ki az ur a lavórt, mell rögtön itt 
hagyom.

Es a tagreszketős, fogvaczogás. oly egyszerre 
elhagyta, a szeme oly egyenesen nézett, mintha a 
nárkótikus folyadék helyett életvsszenvziát ivott 
volna.

Az orvos pillanatra lehunyta szemét, azután 
Íróasztalához ült. s a fóliánsok közé a következő 
két jegyezte:

_ 1 ss.». November 21. Eszleltetett ; Valamely 
rendkívüli dolognak közbejötté. mely a leiekre 
megrázólag hat. minő véletlenül szenvevett nagy 
kárnak tudata, a deliriumos betegnél józanitólag 
hat.-

Most visszaült székébe, s a hirtelenül észhez 
kapott lázbetegnek megsimogatta tarkóját.

— No no, Péter fiam, én fizettem meg. csak 
hadd leljen tovább is a hideg.

Es Pétert azon nyomban újra kilelte a hideg. 
Minden izében reszket, tt. vaczogott.

Most Gergely ugv ült. hogy jegyezhetett is. 
a beteget is észlelhette. Megfigyeléseit a legnagyobb 
lelkiismeretességgel teljesítő, s el nem mulasztotta 
volna bárkinek az arezon átfutó változást vagy a 
test helyzetének a legkisebb szabálytalanságát is 
megörökíteni A kipróbált szerek itatása így lesz 
csalhatatlan, igy fogja őt a szenvedő emberiség 
még holta után is áldani.

A homlokot megtapogatta : forró.
.A láz beállt. — motyogta magában. Lassú 

forróság. piros arcz. izzadás. víziók, félrebeszélés. 
elalvás. fölébredős; ezeknek kell bekövetkezni.1*

-Hat óra 2'2 perez. A hideg megszűnt, 
a láz forrósággal l>eállott.“

-Hat óra 23 perez. — Az arcz vérvíirös, a 
szem zavaros, a beteg hallgatag.-

-Hat óra 24 pénz. — Az első izzadság csepp 
a homlokon, most a második, harmadik, tizedik ; 
telpercz múlva verejték borítja az egész arezot. 
A proczedura rendes.-

-Hat óra 26 perez. — Az ajk görbe, egyik 
szem a gvergvatartó talpán, a másik az orrom he- 
gyen; valamit suttog. Sietek Írni, mert beszél.-

-Hat <»ra 2i perez. — Félrebeszél. Váljon 
mit beszel a lázas ember? Borzasztó! Éhségről és 
szomjúságról panaszkodik . . . -Ne vigyétek el a 

sonkát . . . még egy harapást. Hát az a fiaskó 
hol van ? . . . és hosszakat, valamint sűrűket nyel. 
— „Brrrrr! Vigyetek el, mert agyonütöm! Azt 
mondod, hogy bolond a gazdám ? Nem igaz! < ’sak 
megháborodott — a kappan pecsenye . . . hiányzik 
egy kereke — az órának . . . .laj. a fejem! Katomlk! 
Dob . . . trombita . . . puska . . . végem van. 
agyonlőttek, agyon, meg hal tam, me . . .“

Péternek leesett a keze lába, feje féloldalt 
hanyatlott, egyet hunyt és aludt, mint valami 
-Hónába- esett juhászbunda.

„Hat-óra 30 perez. —Idegálom, egybekötve 
izzadással és ránggörcscsel. Az iitőr csöndesebben 
ver.-

.Hat óra 32 perez. — Egyik szeme főiig 
kinyílt, s a gyertyatartó talpán pihen. Két perez 
múlva a másik az orrom hegyére néz. Fél perez 
elteltével a jobbik kar fölemelkedik, tol egész a 
nyakig. Váljon mit akarhat?**

-Hat óra 35 első, 27 tnásodperez. — Vakarja 
a nyakát.**

-Hat óra 37 perez.— Az élet kezd visszatérni. 
Hanyatt helyzetéből felegyenesedett, zavaros tekin
tetével körültekint, a vér azonban . móg mindig 
lázasan kering. Most beadok neki a legújabb 
anditótnmból.-

A kékes üvegből sárgás folyadékot öntött az 
eziistkanálba s óvatosan az ajkához emelte.

— Péter fiam, — szólító meg szelíden, — et 
tői jobban b szesz; nem rossz, . . ődeées.

A haldokh) fejével mámorosán intett, hogy 
érti, s engedi, hogy a mediczinát a fogai közé önt 
sék. Nem nagyon lehetett biz az jó, még a szaga 
is valami distingvált illatú lehetett, mert a beteg 
ajkához ős orrához emelte keszkenőjét.

-Hat óra 40 perez. —Vébforgás csöndesebb, 
a szem tisztul. Ha Ik köhögés.**

.Hat óra 47 perez, — a beteg szőkéről föl
kel, nagyot nyújtózik s elkiáltja magát: Jól érzem 
magamat gazdnram !

Péter csakugyan fölugrott helyéről, a törött 
edényt elrúgva magától, fölrántá csizmáit, s öszsze- 
üt ve bokáit, katonásan szalutált:

— Jelentem alásan doktor,úr, kutyabajom!
— Erzesz-e valami különöset ? idegzsibbadást, 

szédülést, szívdobogást. vagy gyomorrágást ?
— Csupán ez utóbbit. Azonban ez sem 

annyira gyomorrágás, mint inkább gvomorgyönge 
séggel vegyült gyomorüresség.

— Ez az elmúlt láznak utóhatása. Minden 
febris után éhes és szomjas az ember.

— No akkor én nagyon benne lehettem a 
febrisben.

— Hozd közelebb az üveget: önts és igyál. 
Péter szót fogadott.
— Jól esik?
— Nagyon
— Mutasd a nyelvedet. Jól van. Ily egészséges 

szinii még sohasem volt a nyelved, mint most. Az 
uj szerrel tökéletesen meg vagyok elégedve. Van e 
még gyomorürességed ?

— Ha van-e?! Megennék egy gulya elefántot, 
s meginnám a vörös tengert piros bornak.

11 ét vári megcsóválta a fejét, oda ült a fólián
sok mellé, s jegyezte híven: Az a.— p.— r. — n. 
után makkegészség ős farkasétvágy. < >t perez alatt 
teljes hatás. Felnőtteknek 20—25 csepp. 18K3. 
november 27.

— Van e még az üvegben ? Idd meg és távozz 
haza.

Az orvos magára marad. Tar homlokát kezébe 
fektetve gondolkozott: rendezte elméjében az expe- 
rimentáczió részleteit. Majd fölemelte fejét s a sár 
gás gyertya világába merően belenézett.

A sárgás fény magasra lobogott, izzó magva- 
bi’il halk serczegéssel áradtak széjjel a fakó sugarak, 
lángoló pókhálót szőve önmaguk körül, behálózva 
szálaival a szobát.

,Azokon a halvány fénysugarakon apró gnómok 
játszadoztak, egyenként kelve ki a középponti tüz- 
tojásból. s fölpattanva szikralovaikra, végig vágtat
tak a ragyogó sugárutakon, melyeket főnyvilággal 
kövezett ki a négv gyertya ős a mennyezetről 
függő lámpa. Behatoltak az üvegszekrénybe, a 
kacskaringós kigvók homlokára, meg a csontváz 
ember sötét szemiiregébe, innen vissza a tarkójára, 
föl a gyér fürtök közé, be a fülébe.

A doktor üveges szemekkel bámult maga elé. 
számolt, kombinált, billegette az ujjait, mint a gyer
mek. mikor azt mondja : Egy. kettő, három, négy, 
öt, — nem jól van.' Es megint elölről “kezdi.

Nehéz fej.', a mint elméje zavaros gondolatai
val küzködött, le a padolat felé húzta.

A gnómok pedig egyre pajkoskodtak, egyre 
ingergedtek vele. Gergely! 'Gergely, te! — 
súgták a fülébe — de nagy bolond vagy! Ily
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gyermekkségokkel minek ölöd magadat? Ha a 
gyertyaszál elfogy, vagy a lámpából kifogy az 
olaj, mi meghalunk, tüzlovunk kidől, sugárutaink 
velünk együtt elvesznek. Te is megsemmisülsz. 
Ebben a nagy teremben, e néma házban, hol egyetlen 
barátodon kívül ki sem látogat meg, előre eltemetted 
magadat, ki már is félig halott vagy. Még néhány 
év, talán hónap, s te megszűntél, tested a földbe 
tér. Hallod, a tested? Lelked úgy sincs, csöndes 
az. mint borszeszes üvegedben a skorpió.

Hétvári az előre tolakodó gondolatokra fejét 
rázza, sovány kezeit homloka köré kulcsolja; valami 
nem akar eszébe jutni.

A manók tovább csintalankodnak. Valami 
kor aranyos tábla függött a kapu fáján, s fekete 
mezőn fényes betűkkel volt felírva : . Dr. Hétvári 
Gergely, orvostudor.- Minek akasztodtad le, minek 
zártad el magadat a külső világtól ? A baktériumok 
és spórák kedvéért?! Hehehe! < fktondi voltál. Nem 
szebb volt, mikor ajtód előtt a betegek sokasága 
várakozott, egyik a másiknak kezébe adta a 
kilincset, te pedig mosolygó arczczal. biztató sza
vakkal Írtad a khinint, a nátronsavas vizet, meg 
az ipekakuana port? Nem jobb volt ez?! Ha 
valamerre mentél, az ifjú orvost örömmel fogadták. 
A beteg tudományodért, a jóbarát szivedért s voltak 
házak, hol látásodra titkos sóhajok fakadtak.

ej

■

Felhívás az erdőbirtokosokhoz.
■ Folyt, köv.)

Szerkesztői posta.
Olvasónak. Ón azon panaszkodik, mi »»'</</ forint

előfizetési díjért c»ak négy oldatos lapot adunk és <•*<»/.• egy- 
szúr ogy héten. Panaszkodik továbbá azon, hogy alig veszi 
kezébe a lapot, már ix a végére ér. Azt tanácsoljuk ezek 
után önnek, hogy lapunkat olvasna a v •góről küzdve, hátha 
úgy nem halad oly gyorsan keresztül rajta. Különben tett 
nyilatkozatával azt árulta el, hogy nagyon kévé* fogalommal 
bir arról, hogy mennyi bajjal, gonddal es utánjárással lehet 
egy ilyen kis lapot is összeállítani. Ila - gyszer megpróbálná, 
bizonyára máskép beszélne.

B. A. I lomon na.) Sorát ejtjük minél előbb. Az ilyent 
már szívesen vesszük, bár sokkal nagyobb barátja vagyunk 
a prózának. Nem ártana e téren is kísérletet tenni. A lap 
ismét rendesen megy.

Lantos E Illés. Bpest. i Szíveskedjék szív beli fáj
dalmait Margitkának más utón tudomására hozni. i Hm I)

Felelős szerkesztő :
GÁL VILMOS.

Kiadó-tulajdonos :
LANDESMAN B.

Tk. 2111. az.
1X96.

Azok az erdőbirtokosok, kik az 1X79. évi XXXI. t.-cz. 165. § ában megjelölt kopár és 
futóhomok területek beerdőaitése végett, a jövő 1X97. évben az állam részéről csemetékben ingyen 
részesülni kívánnak, felhivatnak, hogy ebbéli. 50 kros bélyeggel ellátott folyamodványaikat, annak 
megjelölésével, hogy mely község határában, hány kát. hold nagyságú, mely talajnemhez tartozó 
területet, mely fajból való és hány éves csemetékkel óhajtanak beültetni s továbbá, hogy a csemeték 
mily czim alatt, mely vasúti állomásra és a jövő tavaszán avagy őszén küldendő-e a folyamodó 
lakhelyének pontos megjelölése mellett, az illető kér. kir. erdöfelügyelőségnél. legkésőbb f. évi de- 
Czember hó végéig, annál is inkább adják be. mivel később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek.

A kopárok erdősítésére adandó csemeték termelési, kiemelési, csomagolási s a vasúthoz 
való szállítási költségeit az országos alap fedezi és csupán a gyorsáruk szerinti szállítási dijat, — 
melyre nézve a hazai vasutak mérséklést engedélyeztek. — viseli az átvétel alkalmával a jelent
kezett erdőbirtokos.

Figyelmeztetnek egyúttal az erdőbirtokosok, hogy a mennyiben a rendelkezésre álló csemete 
mennyiség megengedi, a vágástcrületek felujulásához is fognak adományozhatni csemeték ; még pedig 
azon kis és középbirtokosok részére, kik kis terjedelmű és csekélyebb jövedelmezőségű erdejük 
fentartásához szükséges csemetéket a saját területükön és költségükön termelni nem ké|>esek épugy, 
mint a kopárterületek erdősítésére ingyen, a nagybirtokosok részére pedig a csemeték árának 
vagyis kerüköltségének megtérítése mellett.

Kelt Budapesten. 1896. évi október hó 19 éli.
Földmivelésügyi miniszter.

A felhívás másolatát azon értesítéssel közlőm, hogy a facsemeték adományozása iránti 
folyamodványok az Ungvári kir. erdöfelügyelőségnél nyújtandók be.

Kelt L’ngvár, 1X96. október 30-ált.
Kir. Erdő felügyelő.

Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sztanrotszki 
Janón ég társai ezég végrehajtatóknak Pajor 
Bertalanná szül. Speck Francziska és társai ezég 
végrehajtást szenvedők elleni X frt veszített haszon 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a s. a.-újhelyi kir. törvényszék ta nagymihályi 
kir. járásbíróság) területén lévő Nátafalva 
község határában fekvő nátafalva! 3054. szánni 

‘telekjegyzőkönyvben A. 1. 1—2. sor és 1759 a. 
1822. hsz. alatt felvett öze. Filzesséry József né szül. 
Speck Francziska most férj. Pajor Bertalanná tulajdo 
nául jegyzett ingatlanokra az árverést 753 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1896. 
évi deczember hó 30-ik napján délelőtti 
9 Órakor Nátafalva községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is cladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
tanok becsárának 10° „ át vagyis 75 frt 53 krt 
készpénzben, vagy az IXX1. LX. t.-cz. 42. {f ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1XX1. évi novem
berhó I én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri 
rendelet X. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1X81. LX. 
t.-cz. 170. {f-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt a nagymihályi kir. j bíróság mint telek 
könyvi hatóságnál 1X96. október hó 7 én.

Skllltéty, kir. albiró.

Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat
Fíí utcza Nagy-Mihály. Saját ház.

Elvállal TEMETKEZÉSI MENETEKET saját díszes 

halottas kocsmán.
N a g y v A lasztik a 1 e g j o b b m i n ö s é g ii

ÉRCZKOPORSOKBAN 
ioképen tartás és gazdiig díszítéssel. valamint fénymázu. polítirOZOtt. selyem vagy 

bársonynyal bevont fakoporsókban.
■■ Nagy raktár művirág sirkoszorukban. M

Siirgönycziin: Temetkezési Vállalat Nagvmiliálv.

2OS/.0 llt,« Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, lmgy Rosen- 

Ihi'i/ Jakab bodzásujlaki lakos által Glatter 
és Grossmann miskolezi ezégnek eladott, 
azonban át nem vett 2 Waggott 200 mm. 
pasznlv az l’pori vasúti állomáson a keresk. 
törv. 347. §-a értelmében nyilvános ár
verésen készpénz ellenében f. évi november 
hó 6-án délutáni 3 órakor általam el fog 
adatni.

N.-Mihály. 1896. nov. 4-én.

kir. közjegyző. 

GOLDSTEIN ADOLF 
épület- és diszmü-bádogos 

Főutcza NAGY-MIHÁLY. Fűuteza 
Elvállal mindennemű 

e szakba vágó munkákat a legjutá- 
nyosabb árak mellett.

Nagy választék 
porczellán-, üveg- és zománezozott 

edényekben.
= Xj -Á. -Á. k: =

nagy választékban kaphatók.
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•> garnai An('or 

a „K o s“-hoz ozimzett szállodája
Sztiraj gróf kastélya átellenében 

Nagy-rLíihályon.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisil..' au. az 
1893. évi XXXIII. törvényczikk érteiméi., . kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n ■ * "

Feszt féle l’ímmí nyüngy 
Hegyaljai szamorodni

889-iki , . gyógybor

Az orvos urak b. figyelmébe !

1 liter
54.
60.

, 1.00.
. 1.20.
. 1.60
. 200.

Tokaji asszú gyógybor 1 liter 3.<X>.
■I.w 

leirf ' . 5.00
Ménesi veres asszú . --’11
Kitűnő ó szilvórium . 1.10
Szyrmiai régi . 1 «t
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél 

segileg olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség sziv. - tudmrni 
-ara hozni. hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, vacsora, hideg é> meleg éte
lek a minden szakában étlil/i sze

rinti rendes árak mellett ka/iliaták.
Az. utazó közönség szives figyelmébe .jánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— Tágan Mállók ón korninzítirl,-. ----

Legolcsóbb öltönyöket
saját nagy választékú valódi angol 

g y a p j u s z ö v e t e i b ő I 
a legújabb divat után és leggyorsabban 

készit:

REICH ADOLF
férfi-szabó

Nagy-Mihályon, föutcza.

Nem létezik 
többé tintaféreg a tollon

minden írással foglalkozónak 
örömére szolgál, 
* » f/?/ irodában sem szabadna 

hiányoznia

Kizárólagosan csakis 
LANDESMAN B. könyv- és papir- 
kereskedésében NAGY-MIHÁLYON 

kapható.
A . Reform “ tintákból minták ingyen kaphatók.

VÉRTES LAJOS gyógyszertára a „fehér sashoz" LÚGOSON.

Mell- és Tüdő baj, 
Tüdővész (Tuberkulose), kezdetben gyógyítható 

Vértes-féle Mész-V as-Szörp által.

v«es- VÍZTISZTÍTÓ LABDACSOK,
I >r. lienfi'el rég kipróbált előírása szerint készítve 

kétségkívül a 

legsikeresebb 
leghatásosabb

ártalmatlans egyszersmind teljesen

liajtószer. miért is a legjobb eredmény nyel alkalmaztatnak.

előállítható 
hideg utón, rö

vid idő alatt

X RUM-KIVONATTAL.
Szintúgy előállíthatok gyorsan és olcsón : szilvórium. törköly, gabona- és seprő
pálinka. cognac. likőrök, gyomorkeserű, eczet. valamint kitűnő jó házi ital 

Vértes-féle legfinomabb, ártalmatlan Essencziákkal.

Legolcsóbb 
kitűnő

Magyarország legnagyobb és egyedüli

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes "AT 
gazdasági gépeket gyárija. 
Részletes áljegyzékkel és szakbavágó felvilágosítással szívesen szolgálunk 

díjmentesen.

Minden hozzánk intézett kerdezősködésre készséggel adunk kimerítő és fel
világosító választ.

Czim :

ELSŐ MAGYAR
gazdasági gépgyár
RTTnAF>T'G£T „ « Gyártelepi

u n. o i. külső vaczi-ut 7. sz.
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LANDESMAN B. |
I

*

•x.
0

□ c
Si
■ •
Sí

Könyv- és papir-kereskedés
Könyvnyomda

NAGY-MI
ZDiás raktára 

kötött és kötetlen 
munkáknak

a tudomány minden ágából.

AZ IRODALOM
legújabb termékei.

Képes díszmíívek
ünnepi ajándékul.

*
Ifjúsági iratok

és 

képeskönyvek 
minden kornak számára, gondos 

és gazdag választékban.

Magyar remekírók «

Könyvkötészet

HÁL Y.

A legújabb betűkkel bővített, egy nagy ..Excelsior" 

gyorssajtóval, valamint 8 segédgéppel u. m. amerikai 
gyorssajtó, nagy kézisajtó, papirvágó-. eartonvágó-. per- 
torirozó-. dróttiizö-, számozó- és bronz irozó-gép) teteme

sen nagvobbitott

_________________________________ j’Z
“IC

A kormány által kiadott

Tankönyvek
T A

és

N S Z E R E
nagy raktára.

K

Vonalzott és vonalzatlan 

gazdasági és kereskedelmi

Jegyzőkönyvek.

* *

?■<

■» ♦
ü

?<
H
n

• *

n

s

Mindennemű

Naptárak 
Albumok, 

Almanachok, 
Zsebkönyvek.

Ima- és ájtatossági
KÖNYVEK

egyszerű olcsó, ugyszilite fényes 

diszkötésben.

Iratpéldányok
és

RAJZMINTÁK

mindennemű nyomtatványok elkészítésére, u. in. :

Miirek, föl péti rátok, hírlapok, községi-, 
ilgprédi-. köz- és körjegyzői hiratalos, 
továbbá takarékpénztári és egyéb intéze
teknél szükségelt nyomtatványok, báli- és 
lakodalmi meyhivéd,'. táblázatok, gyász
lapok, névjegyek, falragaszok, uradalmi 
egyházi és iskolai nyomtatrányok, stb.

LEVÉLPAPÍROK
dobozokban

simán es díszítéssel

író-, levél-, rajz-, 
csomagoló és színes 

papírok.

REFORM-TINTA

NÉVNAPI-
és

ÚJÉVI-JEGYEK.

■/

*

W Nem “Wí 
kocsonyásodik az üvegben!!!

minden írással foglalkozónak 

örömére szolgál 
s eg'3’’ irod-á/ban sem 

zaload-xia, ixiá,nyczxii-

Nem létezik
többé tintaféreg a tollon !!!

Minden bel és külföldi

Hírlapok
és

Fo ly ó i rátok 
úgy helyben, mint vidéken 

gyorsan szállíttatnak.

.y :.-y ?.-y '. v .y-iA’!
• ■ /J • -r ; . ■ x ; ; i • ✓ \ j. J
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VAN
■M UTÁNZOTT „TOKAJI COGNAC."

Ezek ugyan nagyon olcsók, de ép oly rosszak és így a 
legkisebb összeget sem érik meg. — Eme értéktelen 
Utánzatok könnyén felismerhetők, mert nem az egyedüli 

és csakis létező

ELSŐ TOKAJI COGNACGYÁRBÓL
származnak.

VALÓDI CSAKIS

TOKAJI COGNAC
$4? TOKAJ VÁROS CZIMERÉVEL

Az I*IÍ5. évi eairói s az 1N‘H» londoni egészségügyi kiállítá
sokon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. —- < >rvusi tekin
télyek által kipróbált s nagyobb koródákban kitűnő sikerrel használt 
kiilszer:

biztos s kiváló gyors hatású a test bárminemű csúszós bántalmai, 
u. m. köszveny. csuz. reuma, ischiás, asthma >tb. ellen.

Hatása némely esetben meglepő, amennyiben gyakrabban 
idültebb eseteknél is már egyszeri bedörzsölésnél a fájdalmakat tel
jesen megszüntette.

Fog- és fejfájást 5 perez alatt megszüntet!
Egy üveg ára használati utasítással 1 korona, erősebb 

üveg 2 korona 40 fillér.
Kapható a készítő

WIDDER GYULA gyógyszerésznél S.-A-UJHELYBEN. 
(úgyszintén : Nagii-Mihdh/ou Tolvay Imre Homonnán Szekerük A.

VarftitHÚH Hál S. ur gyógyszertárában.
Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek. ■'WU

f
1 I
I
L

TOKAJBAN.
a mely 189.3 1894. évbeit, mint hiteles közjegyzői ok

irat bizonyítja

725.130 liter bort dolgozott fel.
Fenti eredeti Tokaji Cognac kapható: minden nagyobb 
fűszer- és csemege-kereskedésben és o\ t'»g\ szertárakban.

A budapesti ,.N Á D 0 R“ gyógyszertár
nélkülözhetlen gyógyszerei.

Köhögésnél, rekedtségnél, elnyálkásodásnál. a torok és légzési 
szervek minden bajainál:

Szalmiak szeletkék Ziliz szeletkék
1 doboz 10 kr. 1 doboz lO kr.

Egger codein mellpastillái
I doboz 25 kr és 50 kr.

mely számos érmekkel lett kitüntetve.

Mindenféle gyomorba jóknál ajánlatos :
Egger szódapastillái

1 doboz 30 kr.

Enyhe vértisztitó és gvoniorerősitő hatásúnak elösmert felülmúl 
hatatlan szer székrekedéseknél:

Egger Cascara Sagrada Pastillái
1 doboz 30 kr.

1* élűimül minden ez ideig használatban álló esukajmáj olaj ké
szítményeket, szagtalan kellemes ízű. könnyű .•m.'sztli.-loM-gii kitűnő 
láp és gyógyerejü az

Egger-féle Csukamáj Emulsio 
próbaüveg 35 kr. egy üveg 70 kr.

Az arczbőr üd«*ss«>gének előmozdítására fenntartására teljesen 
ártatlan anyagukból előállított, májfoltok. szeplő s az arczbőr minden
nemű kitöréséi ellen legsikercseblien használható az

Egger Párisi Créme 
próbatégely 50 kr. egy tégely 1 frt.

Nélkülözheietk-n szer dohányzóknak, a szájnak igen jő izt és 
leheletnek fölöttébb kellemes szagot kölcsön* *z az

Egger Royal Cachau
próba boríték 15 kr. Itt boríték 1 frt.

Kaphatók minden gyógyszertárban. Nagy Mihály.ui : Tolvay 
Imre gyógyszertárában. valamint Egger A. fiai „Nádor” 
szertárában Budapest, váezi kórul 7.

'p
ff

5

■í; SOSBÜRSZESZ
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$ soknál
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I )r. Róüisclinek V. Emil
gyógyszertára az ..Arany egyszarvúhoz"

DEBRECZENBEN. KOSSUTH-UTCZA 19. SZÁM. (íj 

(Alapittatott (1772.) ©
Ajánlja a következő, közkedveltségnek örvendő álta- ff 

kínosan elterjedt és kitűnő minőségű gyógyszer- és pipere x 
különlegességeit:

/>r. Ivithsfliiirck-jrb'

4.

I?

sebek, zuzodasuk. vagy gyulada- 
-------1 egyenlő mennyiségű vízzel 
hígítva borogatásul használható. 
Csuzos vagy köszvenyes bántál 
máknál tisztán bedörzsölésiil hasz 
nálva. félülmiilhatlan szer. Egy 
kávéskanálnyi egy pohár vízbe 
öntött kitűnő minőségű és izű száj 

J vizet ad. 20—25 csepp ezukorra 
(b csepegtetve a legerősebb gyomor- 

görcsöt is megszünteti.
W* 1 üveg ára 50 kr.

ff TANNIN OLAJ 
y az egyedüli valóban biztosan ható 
’.j1 szer, amely a liajbőrt jobban mint 
ó bármi más erősiti, ez által meg- 
j gátolja a haj kihullását! Rövid 

’>» haználat után meglepő az eredmény
1 üveg ára 50 kr.

Ih-. Rnthxch Hírfaf'lf 

I Kárpáti mellthea 
kitűnőnek bizonyult szer köhögés. 

<l' rekedtseg. elnyalkásodas. influ
enza. tüdöhurut s általában a légző 

ek mindennemű betegségei 
ellen.

1 doboz ára 20 kr.

Dr. Róthtchnfck'frle (ffl)

l'VpIenes Y asmanganeldal a 
<M>" „ Fe- és 0.1% Mn. tartalom © 
mai. Kellemes izű készítmény min h.1 
ileiinemii kellemetlen mellékhatá ©. 
sok nélkül. Kitűnő eredménynyel ff 
használva verszegenyseg, sarga-® 
sag. idegbajok, sápkor és hyste- ff 

ria ellen. ff
Orvosi tekintélyek áltál ajanlva ! ff

Egy üveg ára 1 frt. ff

I)r. l!<ith»fhnrk-fdf 
SALICYLSAVAS SZÁJVÍZ 

a világon a legjobb fugtisztitó és 
konzerváló szer. mely a foghust 
erősiti, a fogakat vakító fehérekké 

teszi, és a száj üregét felüditi.
1 üveg ára 35 kr.

Nagy-Mihályon:

Z)r. Schichii Ixzky j\'lr X 

Arczkenöcs | 
hamar és biztosan eltávolítja az fi 
arczbőr minden tisztatlansagát. fi 
mint szeplöt. majfoltot stb.. a fi 
bőrt fehéríti és finomítja, és fű fi 
elönve. hogy hosszas használat fi 
után sem káros, miután teljesen fi 
ártalmatlan anyagokból van össze fi 

állítva. fi
1 tégely ára 35 kr. (.$

Mindezen szerek kaphatók a készitőnél Dr. Róthschnek fi 
V. Emil gyógyszertárában „Az arany egyszarvúhoz1- ff 
Debreczenben, továbbá Budapesten Török József fi 

gyógyszertárában VI.. Kiníly-uteza 12. fi

TOLVAY IMRE gyógyszertárában.


