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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

G-JELE LT I 2ST 2D E3 3ST C S "Ü" T Ö E T ö te~ ö □ST.
szerkesztőség:

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utcza 220 szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egyes szám ara 2<> fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bermentetlen levelek nein fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

KIADOHIVAT AL *.
Hova az előtizetéaek, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
L&ndeimin B. könyvnyomdája.

A hadsereg.
Rengeteg költséggel tartjuk fel a had

sereg intézményét s bizony még a leg
lojálisabb adófizető sem mondhatja, hogy 
valami nagy örömünk telik benne. A had
sereg állam az államban, más szellem lengi 
át és más törvényekkel kormányozzák. Alig 
egyfelől a katonának, mint egyénnek poli
tikai jogai nincsenek, addig másfelől a 
törvény oly előnyöket biztosit neki a polgár 
felett, melyek nemcsak, hogy felérnek a 
politikai jogok nélkülözésével, de határo
zottan előnyösebb helyzetet teremtenek a 
katonatiszt javára, a polgár hátrányára.

Csodálatos! Nézzük Franciaországot, 
Németországot, Angliát s a többi kultur- 
állantokat s látni fogjuk, hogy azok a né
pek, dacára annak, hogy nem kisebb suly- 
lyal nehezedik rájuk a hadsereg költsége, 
lelkesednek a katonaságért, a nemzet hősi
ességét, dicsőségét és reménységét látják 
benne. A népnek odakünn megvannak a 
maga népszerű tábornokai, akiket úgy meg
becsül, hogy egy politikust sem jobban. Alig 
nálunk nemcsak hogy nincsenek népszerű 
tábornokok, de őszintén szólván a hadsereg 
egyáltalában nem népszerű.

Téved az, aki azt hiszi, hogy ez a 
sajnos körülmény tisztán csak politikai 
okokra vezethető vissza. A közönség ma
napság már nem rágódik közjogi graváme- 
neken, sokkal inkább érdeklődik a közgazda
sági közérdek iránt. Hanem igenis a had
sereg szelleme az ő külön társadalmi és

T A R C A
Ö visszajött.

A mint elgondolkozva sétált a park kavi
csos utain, visszaemlékezett arra a szép tavaszi 
napra, midőn lágyan csengő, édes hangján szól- 
lott hozzá a szép fekete fin:

— Három év múlva kicsi Nessi végzett 
ember leszek s azután . . .

Igen, ő (Nessi) tudta, hogy mit jelent az 
az »azután< s most, hogy csigalépésben eltelt 
az a három év, várja, rendületlen bizalommal, 
bár már egy kicsit türelmetlenül, hogy egy 
napon betoppanjon, megfogja a kezét s igv 
szóljon hozzá, erős férfias hangon :

• Visszajöttem édes kicsi Nessi . . .
Mondja, Örül e jöttömnck ?. . . Emlékszik 

e még arra a szép tavaszi napra? . . . \ ária 
e hogy visszajöjjek, hogy aztán ne hagyjuk el 
egymást egv hosszú életen keresztül . . •

Szép, szomorú őszi délután volt . . .
A sárguló, hulló levelek, halk zizcgéssel 

borították a park kavicsos utait, a költöző 
madarak megszámlálhatatlan sokasága szállott, 
egv szép, meleg, viruló, messze idegen hazaba, 
hogy a természet ébredésekor visszafelé újra 
megtegyék ezt a hosszú utat . . •

Nessi hátradőlve ült egy kényelmes kerti
székben s elmerengve nézte a sárguló, hulló 
leveleket, a távozó ismert madarakat, a szálló 
felhőket, s egyszerre vágja támad lelkében, 
menni . . . tiienpi . . . valami ismeretlen, messze 
tájra, hol talán boldogabbnak erezné magát. . . 
mert hiszen itt minden csak a múlandóságot, 
az enyészetet, a lemondást jutatja eszébe.

A közeli, utszéli kis csárdából ide hozta 

korporális törvényei képezik a válaszfalat a 
hadsereg és a nép szive között, a katona
ság elszigeteltsége, a katonatiszti karnak a 
polgárságétól merőben eltérő életnezete 
okozza azt, hogy nem tudunk egymás mel
lett felmelegedni. Az újságokban, a zöld 
és fehér asztalnál mindig bizonyos sajátos 
idegenszerűségnek hangja az, melylyel a mi 
közös hadseregünkről tárgyalnak, mert ha 
vérünkből való vér is az osztrák-magyar 
katona, nem a mi lelkűnkből lelkedzett 
lélek.

Es ez a legfőbb oka annak, hogy olyan 
kevés magyar íiu lép a katonatiszti pályára. 
A szülői házban, az iskolában s az életben 
egész más szellemet oltanak be a serdülő 
ifjú leikébe, mint amilyen az, amely kato- 
náékná’ uralkodik s nem csoda, ha nem 
tud vele megbarátkozni.

Alikor fognak végre az intéző körök 
rájönni arra az igazságra, hogy ez az álla
pot, mely nem egyébb, mint állandó feszült 
viszony a hadsereg és a polgárság között, 
nagy hátrányára van mind a két félnek s 
válságos háborús idő esetén országos ka
tasztrófa elé vezethet. Aljkor fogják refor
málni a szellemét annak a hadseregnek, 
melyet állami létünk fundamentumának te
kintenek ? Alikor lesz nálunk a hadsereg 
népszerű éppen ugv, mint a külföldön?

E kérdésekre bizony nem kapunk meg
nyugtató választ a katonaság részéröl. A 
copf, a mely a múlt szazad eleje óta kor
mányozza jól-rosszul a hadsereget, szívós 

az őszi szél a hegedű szomorú, mélábus- 
hangjait :

„Mind azt mondja : mórt csak álom . . .
Itt a földön : boldogságom-

Álom a boldogság, gondolja Nessi a mint 
elmereng a hegedű szomorú hangjain, álom a 
tavasz is. . . Álomnak hinném azt is, hogy ő 
itt volt, ha nem őrizném azt a kis levelet, a 
száraz ibolyákat a mit akkor reggel kaptam 
tőle . . .

Akkor még egész gyermek voltam, fűzi 
tovább gondolatait, s hogy elment, nagyon, na
gyon búsultam utánna . . . A ruhám is nagyon 
rövid volt, s majdnem mind matróz . . . ter
mészetesen mulatságba se vittek. Azóta az is 
egész hosszú lett ... A Mumus elvitt a bálokba 
is . . . Pedig milyen nehezen, mennyi rábeszé
lésre mentem el . . .

De aztán a fényes, ragyogó teremben tánc 
közben, mintha egy kicsit elfelejtettem- volna 
még őt is . . . A szünetek alatt azonban mikor 
a cigánvok, a szép, szomorú, szívig ható hall
gató nótákat húzták, egyszerre eltűnt minden 
előlem. A csillogó terein, a kacagó, sétáló párok, 
csak ő volt mellettem, csak őt láttam, csak az 
ő hangját hallottam . . .

Álmodozásából vidám beszélgetés, nevetés 
s közeledő léptek zaja zavarták fel . . .

Biztosan I.ottiék, gondolta, mégse for
dulva, a mint a reá hullott leveleket rázogatta 
le és szép, hullámos haját igazgatta meg .

Váratlan vendéget hozok Nessike! kiálltott 
feleje vidám hangon az édes apja, no, nézd. . 
nézd. Kálmán érkezett megl . . .

Isten hozta Kálmán, mondta lángbaborult 
arccal, remegő hangon a leány, soká érkezett 
meg . . . régen várom . . . mér nem jött előbb ?

A kutyák . . . nézzed Kálmán: annyira 
Lapunk mai 4 oldalra terjed. 

és erős, valami nagy reformátornak kell 
jönnie, aki kiirtsa.

Szívben és lélekben egynek kell lennie 
a népnek hadseregével s e helyett hűvös 
elszigeteltségben élnek közöttünk a hadfiak 
s van nem egy város Magyarországon, ahol 
a polgárság és a tisztikar egyáltalában nem 
érintkeznek társadalmilag.

Ha elgondoljuk, hogy közadóink orosz
lánrészét a hadsereg nyeli el, hogy utolsó 
vánkosunkat is elviszi a végrehajtó, hogy 
kiszorítsa belőlünk az adót, melyből a had
sereget olyan urasan eltartjuk, bizony na
gyon keserűen esik az a tudat, hogy ezt a 
nagy áldozatot egy olyan intézményért 
hozzuk, amely rokonszenvünket kiérdemelni 
nem tudja.

Azok, a kik a hadsereg sor... intézik, 
ugv látszik nem reflektálnak er a rokon
szén vre s nem tartják szükség .nek azt, 
hogy a katonaság és polgárság közti vi
szony bensővé és meleggé legyen. Sőt 
inkább az az elv vezérli őket, hogy a tá
volság a polgárság és hadsereg közt min
dig megmaradjon s inkább nagyobb legyen, 
mint kisebb.

A külföld példái, a hol a nép isteníti 
a maga népszerű hadseregét, nem hatnak 
rájuk, rájuk nézve előnyösebb, ha minden a 
régiben marad.

S a polgárság fokozódó keserűséggel 
tűri, mint aknázza ki anyagi erejét az állam 
az államban.

ugatnak, megyek, s lecsendesitem őket szól* 
Nessire mosolyogva az édes apja, jöjjetek után- 
nam nemsokára !

Szép, fekete, karcsú fiú volt most is s 
-mintha nem három év, hanem csak pár hónap 
múlt volna el találkozásuk óta.

Nem jöhettem előbb: édes kicsi Nessim, 
mondta csendesen, boldogan, s kezébe vette 
Nessi kezét, de most már ugye? nem hagyjuk 
el egymást soha . . . soha . . .

Soha . . . soha . . mondja utánna ragyogó 
arccal, nézze! kiált fel vidáman az üres ibolya 
tövekre mutatva, emlékszik, hányszor kötöttük 
csokorba az ibolyákat ?

S hányszor fogjuk majd ezután: De jöjj 
édes, igen jöjj, szólt karjába fűzve leány kar
ját. Keressük fel azokat a kedves helyekét, hol 
akkor annyit sétáltunk . . .

Alkouyodott . . . sötétedett . . .
A lemenő nap, bucsucsókját küldte a 

földre s megaranyozta az egész vidéket, a szálló 
felhőket, a sárguló lombok alatt sétáló két 
bobó gyermeket . . .

Éjből felhangzott az utszéti kis csárdá
ból a hegedű mélabus hangja :

. . . Mind azt mondja : mert csak álom . . .
Itt a földön : boldogságom ! . . .

Álom, gondolta Nessi, fekeleszemü, karcsú 
fiúhoz simulva, de azok az álmok, melyeket 
ébren álmodunk, beteljesedhetnek I. . . De mi
ért szólt a hegedű olvan szomorúan lemon
dóan ?.. . Miért hullanak a levelek, miért 
szállnak a madarak messze, messze tájra?. . .

Miért ? . . . Miért ? . . . Mert, — s felnéz 
a szép szúrós szemekbe, hisz tavasz van, rűgy- 
fakasztó, vágyatkeltő, bűbájos szép tavasz!...

Aloé.



== Várod kSogyfilá*. N.-Mihálv nagy
község képviselőtcstaktc 1902 évi május hó 
28-án délután 4 órakor rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen a következő ügyek nyertek el
intézést.

1. Az 1902 évre szükségelt 2150 korona 
fedezetlen közszükségletre vonatkozólag beter
jesztett pótköltségvetés jóváhagyatott, minek 
folytán a községi pótadó 1902 évre t> -a! fog 
emelkedni.

2 Az 1902 904. évi 111. oszt, kereseti adó 
tárgyalásokhoz bizalmi férfiakul Szladek József 
és Spiegel Bernát küldettek ki.

3. A l.aborcparti 9 fa árubazárnak 6 évre 
való bérbeadásával a községi elöljáróság meg- 
bizatott

4. Jancsek József, Bencsik Károly ná- 
mesztói, Medvecky Martinék Máté medvecei és 
Jaszek Péter hánsvii lakosok részére települési 
engedély adatott s egyenként 100—1<*0 korona 
felvételi dij megfizetésére köteleztettek.

5. A hetivásár vámbérlők l >0 korona biz
tosítéki összeg kiadása iránti kérvényükkel el- 
utasittattak.

6. Bányász Mária és törvénytelen ágyból 
származott kiskorú gyermekeinek illetőségi 
ügyében elutasító határozat hozatott.

7. Tóth Árpád jegyzőnek betegségére való 
tekintettel két hónapi szabadságidó engedé
lyeztetett.

VEGYES HÍREK.
— Adókivetés. A kővetkező három évre 

kivetendő III. oszt, kereseti adóra vona kozó ja
vaslatok a városházán közszemlére vannak kitéve 
és figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy a javas
latok ellen is lehet észrevételeket tenni. A kivető 
bizottság junius hó 2 án kezdi ineg az alábbi sor

rendben működését és tanácsos, ha minden egyes 
adózó adójának megállapításánál személyesen fog 
megjelenni. A bizottság a következő tagokból áll: 
Elnök: Frőhlich Gyula. Rendes tagok: Dr. Kerekes 
l’ál h. elnök, Widder Samu, Cibur Bertalan. Bu- 
csinszkv Lajos. Póttagok: Strömpl Gábor, Re
viczky Imre, Weinberger Samu és Tolvay Imre. 
A kincstárt Dr. A'íss Géza pénzügyi fogalmazó 
fogja képviselni, ’lárgyalási napok: Junius 2-án 
Füzessér. Sámogy. Krásznócz, Mocsár. Bán Lasz- 
tomér, N. Csebb, Pazdics. 4-én Rákóc, Topolyán, 
A. Körtvélyes, Morva. Leszna. Szuha. Petróc. 5 én 
Butka. Deregnvö, Szálúk, Dubróka, Szelepka. 
Gatály. 6-án Málca. Márk. Hegyi. K. Ráska. 7-én 
Nézpest. Abara, N. Ráska, Petrik. Bánóé, Lask. 
8 án. Vásárhely. Lazony. Falkus. Berettő, Kácsánd. 
10 én Őrmező, Sztára. L. Volya. Izbugya. Krivos 
tyán. M. Csemernye, Oreszka. 11 én Nátafalva, N. 
Mihály. 12, 13, 14. 16 és 17 én Nagy Mihály.

— Helyettesítés. A sztropkói kir. járás 
bíróság vezetője Mauks Elemér, miként már cm 
litettük. hosszabb szabadságon van. Eddigelé De- 

Aurél kir. törvényszéki biró helyettesitette 
a beteg járásbirót, a ki azonban szolgálattételre a 
törvényszékhez visszarendeltet vén, a sztropkói kir. 
járásbin-<»g ideiglenes vezetésével Irányi Géza 
gálszécsi kir. albiró bizatott meg.

E helyütt megemlítjük. mis; érint Zemplén 
vármegye közgyűlésének határozata folytán az 
alispán megbizatott. hogy a törvényszék elnökével 
a sztropkói telekkönyvi hatóság létesítése iránt 
indítsa meg a tárgyalást.

— J szál óki reform. templom építési 
czéljaira gi I Andrássy Dénes 6000 korona se
gélyt adományozott. Az építési alap szépen emel
kedik és i \id idő alatt hozzá is lóghatnak a 
munkálatokhoz.

SGn/iáx. A Sátoraljaújhelyben működő 
Komjáthy színtársulata junius hó első felében 
harf ni estére Homonnára megy. Ezzel kapcsolatban 
városunkban is megindult a mozgalom, hogy ná

lunk is rendezzen Komjáthy egv nehány előadást, 
tudvalevő dolog ugyanis, hogy társulata oly kitti, 
nőén van szervezve, hogy < Iőadáaai valóban mű- 
vészi niveaun állanak és azok mind< gyikét élvezet 
végig hallgatni. Mint értesülünk, három előadás 
tartatnék nálunk is. Színre kerülne: .A zsába* 
.Pillangó kisasszony* és „Cvrano de Bergerae* 
A terv azonban csak úgy lesz megvalósítható, ha

• « • 
közönségünk a kihozott aláírási iveken már 
előre biztosítja a társulat költségeit, reméljük ez 
meg is fog történni.

— Stépán Gábor emlékezete. A várme 
gye törvény hatósági bizottságának e hó 23 án tar 
tott közgyűlésén Gróf Hadik Béla főispán szép sza 
vakban emlékezett meg Stépán Gáborról, ki mint 
törvényhatósági és közigazgatási bizottsági tag evek 
hosszú során át tevékeny teszt vett a közűgyekben 
és kinek halála a törvényhatóságra nézve is nagy 
veszteség. A közgyűlés a főispán indítványára el 
határozta, hogy az elhunyt érdemeit és emlékét 
jegyzőkönyvileg megörökíti és a gyászoló család 
boz részvétiratot intéz.

— Orbán. A rettegett fagyos szent ina 
den következmény nélkül szerencsésen elmúlt, sót 
mondhatjuk, hogy szép és derült napokat hozott. 
A hideg, esős és szeles idő elmúlt és végrevala- 
hára elmondhatjuk, hogy tavaszi, verőfényes napok 
virradtak reánk s legfőbb ideje is már.

— Eljegyzés. Patay József bélyi nagybir
tokos e napokban váltott jegyet Szirmay l’ál, 
udvai birtokos volt országos képviselő és néhai 
neje Podinanicky Jerne báróné leányával, Annával.

— Térzene. Városunkban folyó bő 24 tői 
kezdve hetenként kétszer és pedig szombaton és 
szerdán este 8 tói 10 óráig a Barnai szálló előtti 
téren Miklós Jancsi zenekara térzenét ad. Az el
múlt szombaton és tegnap este szép számú közön 
ség hallgatta végig az élvezetes műsort.

— Vj iskola. A málcai ev. ref. egyház a 
néhai Stépán Gábor által adományozott belsőségen 
uj népiskolát épített. Az épület már tető alá 
kerül és a jövő évben rendeltetésének lesz át
adható.

— Szobránczí majális. A kellemetlen és 
zord idő ezideig megfosztotta az embereket attól, 
hogy a szép tavaszi napokban gyönyörködjenek és 
a májusi napfénytől zöldülésnek induló természet 
szépségét élvezzék. Csak természetes, hogy öröm 
mtl ragadták meg sokan az alkalmat az első ta
vaszi mulatságban való részvételre, a melyet az 
ungvár—szobránc—nagymihályi fiatalság rendezett 
május 25 én a kies fekvésű, vadregényes Szobráuc 
gyógyfürdőben. Mintha visszatért volna e napon a 
régi idők emléke, amikor az egész felvidék intel
ligenciájának találkozó helye volt a szobránci fürdő. 
Kocsi kocsi után gördült be a fürdő főterére. Papák, 
mamák, viruló leánykák és délceg fiatal emberek 
díszes társasága verődött össze a százados fák és 
a modern mükerlészet művészi alkotásai által se
gélyezett sétatéren, amidőn délután 5 órakor Lányi 
Gyula zenekara megkezdette a térzenét. Kedélyes 
uzsonna után kezdetét vette a tánc, amely a haj 
nali órákban ért csak véget. Kedélyesség, jókedv 
és kitűnő hangulat volt a jellemzője a kitünően 
sikerült majálisnak, amnlylyel azon óhajjal távoz
tak el a megjelentek, hogy az ily jól sikerült mu 
latságnak e nyár folyamán még többször kell is 
inétlődnie. A mulatság jövedelme 210 korona, a 
melyből a tiszta jövedelem 41 korona 98 fillér az 
Vngváron felállítandó Dayka szobor javára jut. 
Jelen voltak : Asszonyok: Bernáth Ferencné, Csere 
Józsefné, Csuha Mihályné. Fekete Istvánné, Fekete 
Zsigmondné, Ferencsik Ödönné, özv. Füzesséry 
Boldizsárné, Görgey Gézáné, Gerzanics Istvánné, 
Grigissy Károlyné, Haidinger Ottóné, Hegedűs 
Istvánné, Horváth Sándorné, Naményi Antalné, 
Rónay Arpádné, Russay Lajosné, Sinkovec Józsefné, 
Szűcs Andrásáé, özv. Tabódy Jenöné, Widder Je 
nöué. Leányok : Bernáth Ilonka, Buzay Erzsiké, 
Fekete Ida. Frőhlich Cory, Füzesséry Ella, Gör
gey Adél, Grigássy Malvin, Gulácsy Ida, Horatius 
Iduska, Haidinger Ella, Kaszanicky Stefiiké, Mol
nár Amália, Molnár Aranka, Novoszelecl^y Jolán, 
Pulchart Gizi és Margit, Roxgonyi Etelka, Soltész 
\ ilma, Stadler Ferike, Strömpl Katica, Sznistsák 
Ilonka, Szabó Róza, Tabódy Ida, Tahy Jolánka, 
W <dt Elza. — Fclüljizettek : Tomcsányi István 8 
kor, Görgey Géza, Haidinger Oltó, Horváth Sán 
dór 5—kor. Schvarcz Miksa. N. N. 3—3 kor. 
Dr. Kellncr Mihály. Machnyik Andor, Rontsinszky 
Géza. Strömpl Gábor. Stépán László, Dr. Szent- 
györgyi, Dr. Widder Márk 2—2 korona. Bernáth 
Ferenc, Fekete István, Horatius Pál, N. N. Sin
kovec József 1 — 1 korona. — Jegyeiket megvál
tották : Fialkovszky József 5 kor. Csehticky Jó
zsef, Csudáky Miklós, Lux Bella, Tahy Abrahátn, 
Vojtkó János 2—2 korona.

— A templénvármtffVei tanitó-effye- 
»ület fellő köre 1902. évi junius hó 10 én, d. e. 
9 órakor Hotnonnán, a polgári é» kereskedelmi 
iskolában tartja gyűlését, melyre a M>r tagjait és 
a tanügy barátait ez utón is raegli <k. Matluám 
József, f. köri elnök, Lánló D. Flóris, f. köri 
jegyző.

_  Betörés. Alsó Körtvélyesen az elmúlt 
héten eddig ismeretlen tettesek betörtek Guttman 
Dávid kereskedő bolthelyiségébe és onnan beha
toltak a hálószobába, hol az éjjeli szekrényen 
fekvő b' rtárcát, mely 1400 koronát tartalmazott 
több fontos irattal elvitték, ráadásul az ágy mellett 
a széken lévő ruhát is magukkal vitték, melyben 
még egy aranyóra lánccal és egy női óra lánccal 
volt. Ezen kívül az üzletből mintegy 40—50 ko 
róna aprópénzt vittek el. Codálatos dolog, hogy a 
szobában többen aludtak és sénki egy legkisebb 
neszt se in hallott. A csendőrség két cigányt letar
tóztatott, kikre erős a gyanú.

— Kitüntetett cselédek. A íöldmivelés- 
ügyi m. kir. miniszter Pólyák Sirohinan Nlihály 
alsó hrabóci, Bulla János morvái és Mitrik And 
rás füzesséri gazdasági cselédeket szorgalmukért 
elismeréssel tüntette ki.

— Esküvő. Skultéty István besztercebányai 
kir. ügyész junius hó 17-én esküszik örök hűséget 
Fróhlich Ilonka kisasszonynak, Frőhlich Gyula 
helybeli ügyvéd leányának.

— A sátoraljaújhelyi képvisel óvá
lasztás ellen beadott petíció ügyében, miután a 
terjedelmes vizsgálati iratokat Juhász Andor kassai 
táblabiró, a vizsgálat vezetője a kúriához feltör 
jesztelte, a magyar királyi kúria a folytatólagos 
tárgyalást ez év junius hó 23 ik napjára tűzte ki.

— Halálozás. Reisman Henrik a gálszécsi 
polgári takarékpénztár igazgatósági elnöke e hó 
21 én, életének 42 ik évében, hosszú szenvedés 
után elhunyt. Halálát özvegye és három árvája 
siratja.

— Angol gazdák a Hegyalján. Má 
jus 31-én látogatják meg az ez idő szerint hazánk 
bán időző angol gazdák ő Felségének tokaji és 
tarcali mintaszőlőtelepét és tarcali pincéjét, mely 
az utolsó két évi ^termelésből 1000 hordó bort 
tartalmaz.

— A Sulyovszky-alapitvány. Városunk 
közönsége által ez év folyamán létesitett „Sulyov- 
szky alapítvány* alapítólevelét tárgyalta az elmúlt 
héten a törvény hatósági bizottság. A közgyűlés az 
alapítványt, amelynek célja az elemi iskola és 
kisdedóvó jeles növendékeit jutalmazni, tudomásul 
vette és a vonatkozó alapítólevelet megerősitette.

— Királyi adományok A király drosz 
Mihály márki és Hugyec Pál sámogyi községi 
elemi iskolai tanítókat 30—30 korona pénzsegély 
ben részesítette.

— Iroda áthelyezés. Dr. Kállai József, 
lapunk felelős szerkesztője, ügyvédi irodáját a mai 
napon a főutcai Dercsényi féle házba helyezte át.

— Lóverseny Kassán. A kassai tisztikar 
junius hó 7 és 8 án Kassán a katonai gyakorló
téren lóversenyt rendez.

— Egy uj mezőgazdasági gépgyár 
Budapesten. A nálunk már eddig is jó hírnév
nek örvendő Hofherr és Schrautz cég Kispesten, 
az Ullői-ut mentén, nagyszabású modern berende
zésű mezőgazdasági gépgyárat építtetett, melyet 
jelen évben üzembe is helyezett. Nevezett cég 
eddig csak bécsi gyártelepén készült gépeit hozta 
hozzánk, melyek jóságuk, jó anyag felhasználásával 
végzett pontos kivitelük és honi viszonyainkhoz 
alkalmazott helyes szerkezetük miatt külföldi vol 
tűk dacára is általánosan elterjedtek és kedvei
tekké váltak. Annál örvendetesebb az a körül 
mény, hogy e gépek most már itthon készülnek. 
Magyar munkásoknak ad kenyeret a gyár és ma
gyar anyagot dolgozva fel, valódi La li iparcikket 
termel. A gyártelep minden egyes helye és fel
szerelése mintaszerű, épületei szép egyszerűek 
és világos helyiségekkel bírnak. A ár 600 műn 
kás foglalkoztatására van számítva » jelenleg 300 
munkással dolgozik. Mint tisztán mezőgazdasági 
gépgyár ezen Hoflierr és Schrantz-féfe uj gyártelep 
a legelsők közt foglal helyet és a jó kezekben 
lévő vezetés, • valamint a mintaszerű modern be
rendezés elég biztosítékot nyújtanak jó gyártmá
nyok előállítására s a magyar gazdaközönség ré 



tzire ezen uj hazai gépforrás határozott nyerésé- 
get jelent.

— Jégverés elleni biztosítás. Hogy 
hányszor teszi tünkre a gazda legszebb remény
ségeit egy egy hirtelen lezúduló jégeső, azt sajnos, 
mindnyájan tapasztalatból tudhatjuk. E csapás 
ellen biztosítással igyekszünk védekezni, mivel ez 
az egyedüli mód arra nézve, hogy kárunk, ha 
mindjárt teljesen nem is, de legalább nagyobbrészt 
megtérüljön. Baj azonban, hogy gazdáink igen 
nagy része sem a biz'ositás megkötése, sem a kár 
felbecsülése körül nem bir kellő jártassággal, minél 
fogva a biztosításhoz szükséges ivek betöltését az. 
ügynök tetszésére bizza a ki — ha nem eléggé 
lelkiismeretes — már itt kárt tehet a gazdának ; 
ha pedig bekövetkezik a jégverés, maga a gazda 
nem értvén a valódi kár felbecsüléséhez, megint 
ki van szolgáltatva a becsüsök kénye kedvének 
és esetleg sokkal kevesebb összeget kap a bizto
sitó társaságtól, mint a mennyi őt jogosau, igazság 
szerint megilletné. De megtörténhetik az is, hogy 
a gazda nagyobb követeléssel áll elő, mint a va
lódi kár, a miből azután sok kellemetlenség, sőt 
költséges pör is támadhat, a hol megint csak a 
gazda húzza a rövideobet. S mindez másképen 
lehetett volna, ha a gazda maga is értett volna a 
biztositás helyes megkötéséhez és a kárnak fel
becsüléséhez. Ezekre nézve pedig kimerítő, köny- 
nyen megérthető és számos példával is megvi 
lágositott útbaigazítást ad ,A jégverés által okozott 
károk biztosítása és becslése" cimii könyv, Várady 
Lajostól, a mely Budapesten a „Franklin Tár
sulat* nál jelont mog s kemény kötésben 3 koro- 
náért kapható.___________________________

IRODALOM.
— Shakspeare összes színmüvei. Most je

lentek meg hat szép kötetben, n Franklin Társulat 
uj kiadásában Sbakspere összes drámai munkái. 
A kiadás szövegében megismétlése a Kisfaludy- 
Társaság nevezetes Shakspere kiadásának, uj azon
ban a beosztása. A két első kötetet a tragédiák, 
a további kettőt a történeti színmüvek, az ötödik 
a vígjátékok s az utolsót a regényes színmüvek 
töltik be. A tragédiák tárgyuk szerint vannak 
csoportosítva: első helyen a szerelmi tragédiák 
állanak: „Rómeó és Júlia,“ „Ofhello** és „Gymbe 
line“ ; ezeket követik az angol tárgyunk : „Mac 
belh“, „Lear király“ és „Hamlet**. Az ókori tárgyú 
tragédiák a második kötetet foglalják el s a csopor 
tositás itt a bennük rajzolt korszakok időbeli egy
másutánja szerint halad: első a trójai tárgyú 
„Troilus és Kressida* utolsó a római császárság 
korában játszó „Titus Andronicus**; a kettő közé 
sorakoznak a másik görög tárgyú darab, az „At 
héni Timon" s a római köztársaság és triumvirátus 
korabeli tragédiák, „Coriolanus**, „Július Caesar*, 
„Antonius és Cleopatra". E beosztásban érdekes 
képet nyerünk Sbakaperenek az ókori történetről 
vallott felfogásáról s a különböző korszakok drámai 
feldolgozásának módszeréről. Hasonló elvek szerint 
vannak csoportosítva a következő két kötetben a 
történeti drámák, a történelmi korok időrendje 
szerint, tekintet nélkül keletkezésük sorrendjére. 
A vígjátékoknál ilyen belső, tárgyi szempont n* in 
kínálkozik s ezért ezeket keletkezésük sorr ndjr 
szerint adja az uj kiadás. Shaksperenek Kis 
faludy Társaság által rendezett első kiadásában 
semmiféle tervszerű osztályozás nem volt s a m< 
sodik, Csiky Gergely által gondozott kiadás sem 
tartott ilyen szabatos rendet. A mi magúkat a 
forditásokát illeti, ezeknek értékét kipróbálta már 
az idő ; a fordítók között költészetünk legnagyobb 
neveit találjuk, Vő ösmartyt, Petőfit, Aranyt s 
rajtuk kívül a forradalom utáni kor Írói nemzedé
kének legjelesebbjeit. Az uj kiadás szövegében az 
elsőhöz ragaszkodik, de felhasználja azokat a javí
tásokat, melyeket a fordítók később tettek müvei
ken. Ennyiben az uj Sbakspere tökéletesebb szö
veget nyújt, mint az első. Az első kötetben meg 
találjuk Sbakspere életrajzát, röviden, világosan és 
tömören megírva. Az egyes dráma csoportokat 
egy egy tanulmány előzi meg; a tragédiákról, a 
történeti színmüvekről. Mind a három gondos, ala 
pos dolgozat s olvasmánynak is érdekes ; nem a 
száraz adatokkal emészti az olvasó türelmet, ha 
nem közelebbre igyekszik hozni a közönségei 
Sbakspere szelleméhez, megértetve vele költői mód 
szerét, eljárását, szelleme sajátságait. A tanulmá 
nyokat. valamint az életrajzot is dr. Voinovich 
Géza irta. Az első kötetet Sbakspere sikerült arc 
képe is díszíti, melyet Droeshut mettszete után 
Hirsch Nelly rajzolt. A hat kötet ára annak, a ki 
külön veszi, 30 korona. Tekintve, hogy e kiadás 
összhangba van hozva a „Magyar Remekírók** 
kiadásával, ugyanabban az alakban, ugyanazon a 
papiroson s ugyanazzal a kötéssel jelent meg : e 
nagyszabású kiadvány kiegészítőjéül tekinthető. 
Ezért a kiadó társulat a „Magyar Remekírók" ve

vőinek egy harmadrésznyí kedvezményt nytfjt: 
busz koronáért kaphatják meg az uj Shaksperet. 
Ury fejeződik ki külsőleg is a tény, hogy Shaks- 
pere irodalmunknak valósággal kiegészítő része, 
egyrészt annak a hatásnak a révén, melyet Íróinkra 
s közönségünk ízlésének fejlődésére tett, másrészt 
azért, hogy annak idején legjelesebb íróink sző 
vetkeztek lefordítására. A régebbi két Suakspere- 
kiadás ma már nehezen hozzáférhető s igy közön 
ségünk annál nagyobb örömmel üdvözölheti az 
újnak megjelenését.

CSARNOK. 
A cigány.

Irta : Tóth Béla.
Vígan vannak, cseng a nóta 
Muzsikaszó járja: 
Szőke kis lányt, barna legény 
Kebelére zárja.

Szőke kis lány táncra perdül 
Barna legény karján, 
Meg se hallja, mennyi panasz 
Szól a vonó hangján.

Meg se hallja, meg se érti 
Hej pedig de sokszor 
Elhallgatta, megértette 
Esti harangszókor.

A csillagok tündökölve 
Bagyogtak az égen 
S mennyországról szólt a vonó 
Nem is olyan régen . . .

Vígan vannak, cseng a nóta 
Muzsikaszó járja
Szőke kis lányt, barna legény 
Kebelére zárja :

A cigány meg egyre húzza 
Dehogy hagyja abba, 
Érzi, hogy a végin tán a 
Szive megszakadna.

Egy korona hozomány.
Megható módon végződött egy hónapokkal 

ezelőtt nagyon tragikusan indult ügy. A megindító 
jelenet dr. Barát h Zoltán törvény széki biró előtt 
játszódott le a napokban és szereplői egy bájos 
fiatal asszonyka és egy egyszerű munkás ember.

Az eset félesztendővvl ezelőtt kezdődött. A 
fiatal varróleánynak udvarlója akadt egy tiszteséges 
iparos személyében. A cipész komoly szándékkal 
közeledett a leányhoz és meg is kérte a kezét.

A leány szívesen lett a jegyese a legénynek. 
De mindakctten szegények voltak. A férfi a kit 
egészeu lekötött a mai világ hozomány vadászat 
divata, egy napon előállott azzal, hogy van e pénze 
a leánynak, amin esetleg üzletet nyithatna.

---- A szegény leány nagyon megijedt. Attól tar 
lőtt, hogy fucsba megy a parthie. Ezért hát kis 
habozás után válaszolta:

— Van 1000 koronám.
A leány másnap megmutatta a takarékpénz

tári könyvét, a melyben tényleg ezer korona sze 
rcpelt mint betét.

Pár hét után a fiatal asszony zokogva borult 
a férje elé:

— Megcsaltalak ’ Nem a hűségemben, de a 
hozománynyal. A könyvben csak egy korona volt', 
a három zérust úgy hamisítottam melléje.

A férj másnap felment az illető pénzintézetbe 
s megkérdezte :

— Igaz kérem, hogy erro a könyvre csak 
egy korona a betét?

A tisztviselő nagy ott nézeti a naiv kérdésre, 
de utána nézett a dolognak és igy derült ki a 
hamisítás. Természetesen a pénzintézet megtette a 
fiatal asszonyka ellen a bűnvádi feljelentést.

Most volt ez ügyben a birósági tárgyalás, 
melyen férj és feleség lesújtva jelentek meg.

Es könyezve igy védte magát a feleség:
— Ma nem a hű feleség, jó gazdasszony, a 

boldog családi kör, a nyugodalmas, kellemes ott 
hon kell a férfiaknak, hantra a pénz. Azzal nem 
törődnek, hogy abból a hozományból az asszony 
rossz gazdálkodása folytán hamarosan semmi sem 
lesz, csak a házasság alkalmával lássanak pénzt. 
A leány, a nő, aki ellen állást foglalnak, ha vala
mely állást foglal el a társadalomban, magára van 
hagyatva ez» r veszélynek kitéve. A férfiak nem 
szeretik a házasságot, de szeretik a nőt. Akit el 
tudnak csábítani, az elveszett. Az kérhetetlenül 

süljed az erkölcstelenség lejtőjén. Aki pedig millió 
kísértés között erényes marad, az a nyomorban 
pusztul el.

Az okos fiatal asszony zokogva folytatta :
— Igaz, hogy megcsaltam a férjemet ezzel 

a hamisítással, de még ellene sem követtem el 
bűnt. Szerettem, a felesége akartam leuni. Ezer 
koronánál többet érek, mert szegényesen bár, de 
rendesen éldegélünk és ha az Isten továbbra is 
megsegít, nemsokára a férjem üzletet is nyithat. 
Kérem a tekintetes törvényszéket, ártatlan bűnöm 
ért ne tegyen tönkre egy törekvő fiatal házaspárt.

Az okos beszéd a drámai előadás meghatott 
mindenkit. Maga az ügyész is, akinek a vádat 
kellett emelnie a fiatal asszony ellen, az ellőbbi 
szavak hatása alatt állott. Látszott rajta, hogy no- 
hezére esik teljesíteni kötelességét, a melyet na
gyon is röviden végzett. Ez a vádbeszéd véde
lemmel is felért.

Mindössze ennyit mondott :
— A törvény szigorú betűi arra kényszeríte

nek, hogy vádat emeljek és büntetést kérjek. Az 
Ítélet a bíróság bölcs belátásától függ.

A biró helyeslöleg bólintott és tiz perc után 
kihirdette az Ítéletet:

— O felsége a király nevében vádlottat 
az okirathamisitás vádja és követke •ínyei alól 
felmentem.

Es a midőn az utcán a férj szeletelte! szőri 
tóttá magához a bűnös feleséget, boldogan súgta 
a fülébe :

— Hamis a takarékkönyved, hamis a szemed, 
hamis még a zúzzá l is, de a szived az tiszta 
gyémánt . . .

Szerkesztői üzenetek.
Dr. V. Zs (UudapeHt). KöAzUuettel vettük cikkét, a 

kézirat azonban sérült állapotban került hozzánk s ennél 
fogva ennek «l»ő oldalát ma b. címére kijavítás végett vissza
származtattuk.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatali művezető : Lándai Jósaaf.

N y i 11 -1 é r.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a tttrk
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Minthogy saját kérelmem folytán N.- 
Mihályból Hontonnára helyeztettem át; 
ennélfogva jó barátaim és ismerőseimnek 
ezúton mondok »Isten hozzád«-ot.

Andreánszky Zoltán,
püőri fővigyázó.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nelkulözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Siini i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranybó! és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, finom nyakkendő tü, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbol az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közzetien 
1 frt 1M) krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz vissznadatik. A rendelőnek pontoe elme 
kéretik.

^jMellékjövedelem|_^
Intelligens urak foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniök e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók, küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög
tön továbbutalnak : Mellékjövedelemieí. alattaz 

„Általános TUDÓSÍTÓ1 hirdetési osztályához 
Budapest. VII., Brxsábet-kOrnt 04.



Menetrend.
Érvényes 1902. május 1-től.) ,

Indul Nagy-Mihályból :
Budapest felé

Reggel . . 5 óra 35 perc.
Délután . 1 óra 11 perc.
Este . 6 óra 01 perc

Kassa felé
Reggel . . . . 5 óra 35 perc.
Este . 6 óra 01 perc,

Mtzö-Laborcs felé
Délelőtt . 9 óra 23 perc,
Délután . 3 óra 33 perc
Este . 1(1 óra 12 perc

Jegyzet. A reggel (Budapest felé) ' 
kor induló vonatok S.-A.-Ujhelven a g y o

Érkezik Najfy-Mihályba
Budapest felöl

Délelőtt . 9 óra 17 perc.
Délután 3 óra 28 pere.
Este .10 óra 1- Pcrc-

Kassa f löl
Délelőtt • ■ » óra 17 perc.
Délután . . 3 óra 28 perc.
Este . 10 óra 12 perc.

Mező-Lábon: felől
Heggel . . ■"> óra 32 perc.
Délután 1 óra 36 perc.
Délután . -5 óra 51 perc
óra 35 perckor és délután 1 óra 11 perc- 
r s vonathoz csatlakoznak.

!!Fontos sérvben szenvedőknek!!
Ne mulassza el senki kinek kedves élete 

s egészsége, magának beszerezni a legújabban 
javított csász. és kir. kizárólag szabadalma
zott amerikai rendszerű gummisérvkötőt. A 
gun misérvkötö Politzer találmánya s a leg
híresebb orvosi szaktekintélyek a legjobbnak 
ismertek Mert nem szorítja a testet, 
éjjel-nappal hordható s a servet nem 
engedi kinvomulni a sérvkapun. A sérvkötőn 
alkalmazott'biztonsági készületek pedig teljesen 
megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszását.

A sérvkötö ára: Egyoldalú 7 és 10 frt. 
Kétoldalú 10 és 16 frt.

Rendelésnél kérjük megadni a test kör
méretét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy 
mindkét oldalu-e.

Megrendeléseket a legnagyobb titoktartás 
mellett eszközöl.

POLITZER MÓR és FIA
csász. és kir. kiz. szabadalmazott kötszerészek.

lludavest. l>nik-l'er<-nrz~iilra lo.
------- A czég 1854-ben alapitattott.-------

férfiak ingyen kapnak 
egy oly uj találmányu próbaorvosságot, a mely az 
elveszített < r> t újra mogbozza s a legnagyobb m mi 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélbeli m« gke 
resésre ingyen kap mindenki egy’ próbacsomagot 
ezen világszerte ismert tes gyógyszerből, egy gyö
nyörűen illubtrált s 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ezen csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsapongások következtében, nemi 
betegségekben, a bujakór külömböző nemeiben s 
elgyengülésben szenvedtek s nagy < redményre való 
tekintettel elhatározta az intézet, hogy egy próba 
csomag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az in 
tézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik 
kezelés céljából otthonukat nem hagyhatják el. Az 
intézet kivételt nem tesz ; öreg, fiatal egyaránt ir 
jón s meg lesz mentve. A csomag jói be van cső 
magolva s tartalmát senki sem fogjn megtudni. El 
a szégyennel. Le a rabigával, le a betegség lán
cával. Itt az idő, hogy ingvrn m< gtudhatja hol a 
baj s mi a baj. teljesen ingyen. Kérjük azonban 
a leveleket mindig bérmentve küldeni s ott a 25 
fillér portót megfizetni. Írjon még ma. Nők is ir 
hatnak érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingyt n küldetik. A h-velet igy kell címezni : 
State Medical Institute, 6915. Elektron Building. 
Fórt Wayne, Ind., L'. S. Amerika. 1—52 I

mrles és szőllő bői l^ószitssi

Gyümölcs és szőllő sajtók
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyom erőre szabályzóval.

A munkaképesség 20 /„ nagyobb mint bármely más sajtónál.
HYDRAULIKUS SAJTÓK.

Szőllő és gyümölcs zuzók
és "beg-yó morzsolók.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szöllo és gyümülcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs 
és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek.
legújabb szerkezetű szabad, önműködő ,.Syphonia“ gyümölcs és szöllóvesszö 

permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben.

Mayfarth Pb. és Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasr i gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor 

BÉCS. II. Taborstrasse 71.
—>—• ► Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel. <—■*— 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontelárusitók felvétetnek.

Egy teljesen jó karban levő, rövid szárnyú

ZONGORA eladó.
Megtekintheti Botos János pályafelvigyázó 

urnái Homonnán.

Egy teljesen jókarban levő 

fedeles kocsi 
elad ó. — Bővebb felvilágosítással e lap 
kiadóhivatala szolgál.

BÚTOROKAT
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencséin tisztelettel meghívni 
a »Városháza« szomszédságában levő Csopp-féle házban berendezett

B U T ORRA I< T A R AIM 
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk, ó-német 
és ccycb másnemű stilszerü bútorok a leilkényesebb Ízlésnek is teljesen nug- 
felelőleg csinos es izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáramban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalomnak 
megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n. é. közönség bizalmát 
és szives támogatását. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek. 

EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.
-------------- Hazai és saját gyártmányú bútor raktár

AI.AP1TTATOTT w>2.

-Á.llá,st nyernek.

Az Országos Pályázati Közlöny 
utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ara negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 3(1 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Ilökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért (> fülér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Njuűj. Laudtbiuau B. könyvnyomdájában.

Szobráncz gyógyfürdő
"CT ngm e gyét e xi. 

Glaubersóa. hideg kénes sós vi«. 
Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.

Fürdöévad : május 15 töl szeptember 15 ig. Elö- 
idény : május 15 töl junius 15-ig. Utóideny : augusztus 
15-töl szept 15 ig 30% árengedménynyel a lakásoknál.

Ezen a maca nemében páratlan gyógyvíz, mint 
ivó. gyógymód bizt« - segélyt nyújt gyomor ő* bélbajok
nál, .* albasi pangásoknál, inakat** székrekedéseknél 
enyhén, old lag hat, inájbajoknál epehomok és epe
ké.vekre oldólag hat. Vértódulázoknál, szédülések, hű
dének, Vutaiitési roh nn.knál vérlevonólag, felszivólng 
hat. csukok és köszvényes bántalmaknál e kór okozta 
erjési termékekre lerakódásokra az Ízületekben azok 
oldasara é* kiküszöbölésére hat. Kövérség szív elhá- 
jaaodáa ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál úgy a 
ezukor és fehérje-kiválást gyorsan és kedvezően be
folyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, 
izületi és csontbántalmakat, csont-szut kedvezően osz
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen méh és 
méh közötti izzadmányok, hashártya izzadmányok fel
szívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült 
bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás : MZ Alföldről és Pestfelől jö
vőknek Ungvar, a felvidék és illetve Kassa felől 
jövőknek Nagy-Mihály, honnan kényelmes bérko
csikon 1 és >/« "ra alatt elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ára: egy 
nagy láda 40 üveggel 1 I k r.. kis láda 20 üveggel H 
kor. A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : ..Szobránoz- 
gyógyfttrdo igazgatóságának Szobráncs- 
gyógyfürdó c/iinzendők. Posta távírda állomás 
helyben. A fördő igazgató orvosa Dr. Russay Gá
bor Lajos. A fürdő igazgatósága.

Jíasznált kerékpárok
vétetnek és eladatnak

HAUPT H. részletfizetési üzlete
 által Nagy Mihályon.


