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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

2^ Q- T E Xj E ZbT C S V T Ö E TÖ K Ö KT
szerkesztőség:

Hova a lap nz.ellenii részét illető minden 
közlemény intézendő :

Koaiinth Lajoa-ntoza. 84. szám.

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

Egye*  szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők : 
L&ndeaman B. könyvnyomdája.

A törvényhozás munkálkodása.
A kormány nagyon bízik abban, hogy 

az obstrukció feltámadásának a husvétja 
nem egyhamar fog bekövetkezni. E bizal
mat mi is megokoltnak tartjuk és pedig 
főleg azért, mert a legnevezetesebb ütköző 
pont, a kiegyezés tekintetében, az ellenzéki 
pártok nincsenek egy véleményen, az ér
dekszolidaritást tehát, mely az obstrukció 
sikeres alkalmazásának legfőbb feltétele, bi
zonyosan nem sikerülne közöttük létrehozni.

Ezek szerint a parlament munkaképes
sége hosszabb időre biztosítottnak látszik 
és a kormány el van határozva arra, hogy 
ezt az időt jól fel fogja használni. Első
sorban az állami beruházásokról szóló tör
vényjavaslatot tárgyaltatja le, amelynek tör- 
vénynyé válására sok okból, de főleg azért 
égető szükség van, mert kivált a tervbe 
vett vasúti munkálatok végrehajtása okából 
az év e czélra alkalmas szakát fel kell hasz
nálni. Épp ily gyorsan tárgyalják majd le 
a megyei tisztviselők, községi és körjegy
zők, valamint a vasúti alkalmazottak fize
tésrendezését tárgyazó javaslatokat. Ezek 
után a kereskedelmi szerződések dolgában 
való tárgyalásokra szóló meghatalmazást 
fogják tárgyalni; azután kerülne a sor az
1904. évi költségvetés tárgyalására. Amig 
ezt a bizottságok letárgyalják, a plénum 
vagy az uj perrendtartási törvényjavaslatot, 
vagy a készfizetések felvételét tárgyazó ja
vaslatot, amelyek mar átmentek a bizott
ság rostáján, fogja elintézni, s egy kis tör
vényjavaslatot, melyet a pénzügyminiszter 
a szünet után terjeszt elő, az Osztrák-ma
gyar államvasuttársaságnak adott 9’8 millió 
korona előlegkölcsön felmondása iránt. E

T A R C Z A. 

Férfiak asszonyokról.
•Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a 

szél ! Azt beszélik széliében özvegy Bihary Im- 
réné bárónőről, hogy trafikoslany volt, mikor 
megboldogult ura megismerte. A leány szép is 
volt, fiatal is volt, de szegény és árva, a báró 
csúnya, öreg, de gazdag és altábornagy. Ez ma
gyarázza meg ezt az abnormális házasságkö
tést. Azt is mondják, hogy egy fiatal vezérkari 
tiszt napos vendége volt házuknak akkor is, 
ha a férj nem volt otthon. Tehát megvan a 
kulcsa annak a rejtélynek is, — hogy miért 
fogadta egykedvűen udvarlásainkat és sohasem 
tüntetett ki közölünk senkit különösebb kegyé
vel. A probléma csak ott kezdődik, hogy most 
mikor független és szabad, nem megy férjhez 
egykori imádójához ? ! . ..

• Barátom nem jársz helyes nyomon ! Pes- 
simismusodra vall, hogy az ilyen mende-mon- 
dáknak kész vagy hitelt adni 1 Köztudomású 
dolog, hogy minél szebb, minél kedvesebb és 
minél élénkebb egy asszony, annál inkább ki 
van téve a rágalmaknak ! Biztosíthatlak, hogy 
kevés olvan kifogástalan asszonyt találsz, mint 

javaslatok letárgyalása után tehát a legna
gyobb valószínűséggel nyomban az 1904. 
évi költségvetés kerül tárgyalás alá és ha 
ezt a törvényhozás a nyári szünetig el
végzi, ha ekként uj indemnitás kérésére 
nem lesz szükség, az országgyűlés mun
kásságával mindnyájan meg leszünk elégedve.

Az őszi ülések folyamán aztán más 
törvényjavaslatokkal találkozhatunk, olya
nokkal, melyek még nincsenek készen, de 
megszerkesztésük szorgalmas munka tár
gyát képezi. A jelek azt mutatják, hogy 
ezek közül elsősorban a népoktatási törvény 
reformja kerül majd napirendre, amit a föld— 
mivelési és az igazságügyminiszterek néhány 
javaslata fog követni. Serényen készítik elő 
a képviselöválasztási törvényjavaslatot is, de 
alig hisszük, hogy a nagy megfontolást 
igénylő eme reformmunkálat még ez év
ben a törvényhozás elé kerüljön. Hát a ki
egyezési törvényjavaslatok és az autonóm 
vámtarifa ? Ezek sorsa nem tőlünk függ; 
mi, ha tűrhető külkereskedelmi szetzödése- 
ket köthetünk, várhatunk e javaslatok dű
lőre juttatásával, várhatunk egész 1907-ig.

Sorozás.
Másfél esztendő múlt el azóta, hogy a 

nemzet nem adózott vérével a hazának, 
másfél esztendő tellett el azóta, hogy utol
jára soroztak Magyarországon.

Mennyi szorongó érzést, minő sok ret
tegést halasztott el e hosszú idő, hány anyá
nak keserű könnyeit fojtotta vissza az ex- 
lex állapot szülte helyzet, azt még elgon
dolni is nehéz, hát még számokban kifejezni.

Az az egy bizonyos, hogy senki any- 
nyira nem örült az exlexös állapotnak, még 

a báróné ! Az a bizonyos fiatal vezérkari liszt 
egyszerűen a képzelet szülöttje. A megboldo- 
gult báró alacsony sorsból emelte magához ezt 
a nőt. Ö tanitatta, képeztette, s ezért ez az 
asszony még ma is hálásan őrzi az ura emlé
két. Most már megválthatom neked, hogy én 
évek óta szerelem a bárónét, A szerelmes em
ber féltékenységével leselkedtem utálnia éve
ken keresztül, hívén, hogy engemet egy másik, 
szerencsésebb vetélylárs miatt nem hallgat meg. 
Mondhatom neked, hogy minden kutatásom 
meddő volt ! Ez az asszony csak az urát sze
rette a szeretet és hála vegyes érzelmével !«

• Hihetetlen! Egy ilyen fiatal nő ment lenne 
a világot mozgató leghatalmasabb szenvedély
től, a szerelemtől ? Ez mesébe illő gondolat ! 
Sőt merem állítani, hogy még oda sem, mert 
ma már a gyerekekkel sem lehet eféle képte
lenségeket elhitetni ! Csodálom, hogy te komoly 
ember létedre az ilyen absurdomoknak beug
rasz I <

• Holló! Hátrább az agarakkal! Én azt 
mondtam hogy volt. Abban a helyzetben va
gyok, liogv tiszta meggyőződéssel jelenthetem 
ki, hogy csak volt!«

• Vagy úgy ? Tehát mégis nekem van iga
zam !«
Lapnak mai az Ama 6 oldalra térj ad. 

a legelszántabbul obstruáló honatyát sem 
kivéve, mint a pénzével és vérével adózó 
föld népe, melyet e kivételes helyzet két 
legnehezebb kötelességétől mentett fel. An
nál keservesebb most a kiábrándulás.

Az exlex állapot megszűnt s az elmu
lasztott kötelességek ólomsulya most hatvá
nyozottan nehezedik azok vállára, kik az 
exlex állapot kedvezményeit kihasználták. 
Természetes, hogy a felszaporodott adót 
még nehezebb lesz kifizetni, mint az egy
szerűt és ha a pénzügyminiszter kötelező 
Ígéretet tett is, hogy a hátralékot részletek
ben is elfogadja, mégis kinzó aggodalom 
gyötör, hogy az idén több porta előtt fog 
megperdülni az adóvégrehajtó szomorú dobja, 
mint az előző években együttvéve. Mert a 
felszaporodott hátralékhoz járul az a sok 
szűk esztendő, melyeknek súlyos hátrányait 
az exlex állapot kedvezményével csak né
mileg tudott pótolni, úgy, hogy a mai ál
lapot az, hogy nemcsak heverő pénze nincs 
a gazdának, melyből esetleg a részletfizetés 
kedvezményét fedezhetné, hanem még kilá
tása sincs arra nézve, hogy ő maga meg
rontása nélkül a reászabott terheket elvi
selhesse.

Ehhez járul még, hogy a sorozás két 
évjáratról egyszerre történik s ha addig vé
res könnyeket hullattak az anyák fiaikért, 
úgy most kétszeresen zokoghatnak, mert 
egyszerre két fiakat veszítik el.

Ide fajult tehát az exlex állapot. Mikor 
esőstül benne voltunk, nem éreztük, csupán 
a kezdet kezdeténél tartunk. l>e vájjon mit 
hoz a közel jövő ? I Szomorú kép tárul fel 
aggódó képzelmünk előtt. A fajmagyar nem
zet romlását látjuk e szomorú perspektivá-

Neked igazad ? Oh nem ! Nekem van iga
zam ! Mert amit ma, mint özvegy tesz, egészen 
más elbírálás alá esik, mint ha ugyanezt az 
ura életében tette volna. Különben nem fogok 
veled dodonai stylusban beszélni, mert tudom, 
hogy titoktartásodra számíthatok ....

Feltétlenül ! Előttem nyíltan beszélhetsz !<
A gyászév letelt. Ez alatt az esztendő alatt 

volt a bárónénak számtalan alkalma meggyő
ződni arról, hogy nálam liivebb, önzetlenebb 
barátja nincs. Iránta táplált érzelmeimet azon
ban soha, egyetlen szóval sem érintettem. Ő 
mégis érezte, hogy az a három esztendő mit 
sem változtatott rajtuk. Megtörtént a csoda : a 
jégkéreg, melyet annyi láng nem volt képes 
megolvasztani, megolvadt önmagától . . .

A dolog ugv történt, hogy egy napon meg
látogattam. Boudoirejában fogadott igéző pon
gyolában. E hely egyike ama meghit, meleg, 
puha kis fészkeknek, melyek telve illúzióval, 
illattal, vágygyal, hivatva látszanak lenni arra, 
hogy bennük cgy-egy kellemes pásztor-órát 
töltsön el az ember.

Szokatlan izgalom vett erőt mindkettőn
kön ebben a bűvös környezetben. Kerültük egy
más tekintetét. Torkunkat fojtogatta valami 
Szótlanul ültünk egymással szemben . .. Egy- 



bán. Mert az már rég tapasztalt igazság, 
hogy hazánkban a magyar faj hova-tovább 
elszegényedik, helyet adjon egy élelmesebb 
ügyesebben, takarékosabban gazdálkodó nem
zedéknek. Erdélyben a románok ragadnak 
magukhoz minden talpalatnyi földet s szo
rítják ki tervszerűiig a magyar nemzetséget. 
Felsöniagvarországon a szászok vetették meg, 
kimozdithatatlanul lábaikat, délen a szerbek, 
horvátok segítik kitessékelni a magyart. S 
mindezt úgy érik el, hogy pénzintézeteik 
korlátlan hitelt nyújtanak a magyar gaz
dáknak. hogy azután mikor már tizetéseiket 
teljesíteni nem tudják, maguknak kaparint
sák azok földbirtokait.

így lassan-lassan terjeszkednek az or
szág testén, mint a rossz betegség, mig vesz
tére azután egészen elhatalmaskodnak rajta 
a kezükbe ragadják a hatalmat. Már egy 
régi francia közmondás is azt tartotta: „A 
kié a föld, azé az ország" — s ennek saj
nálatos következményeit már a közel jövő
ben érezni fogjuk.

íme tehát szomorú kilátások sötét fel
legei tornyosulnak hazánk egén, melyet nem 
egykönnyen fuj el róla a tavaszi fuvallat.

Ami vigasztal bennünket, az a tudat, 
hogy Magyarország népe már oly sok ne
héz küzdelmen vergődött diadalmasan ke
resztül, hogy az örökös harcz a körülmé
nyekkel nála már rendes, megszokott álla
pot, a melyben csak szívós kitartása edző
dött még erősebbé. Ez a szívós kitartás az, 
mely reményeinket táplálja s a melylyel e 
súlyos veszélyt leküzdeni reméljük.

A kettős adó s a kettős sorozás veszé
lyei is el fognak múlni hazánk felett és 
Magyarország állani fog büszkén, szabadon, 
tovább fejlődve az idők végtelenségéig.

A kivándorlás.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

minapi ülésén Perényi László amerikai hazánk
fia érdekes és tanulságos felolvasást tarlóit az 
Amerikába kivándorolt magyar honosok ottani 
helyzetéről, jó és balsorsáról, mizériáiról és 
azokról az eszközökről, melylyel az óriási ki
rándulási áramlatot ha nem is megfékezni, de 
legalább irányítani lehetne.

A jeles tanulmány, mely országszerte 
méltó feltűnést keltett nagyfontosságu s mélven 
rejlő okokra mutat, mely a magyar kivándorlók 
sorsára később oly mérhetetlen befolyást gya
korol.

szerre a közös vágy ellenállhatatlanul egymás 
karjaiba hajtott bennünket . . Ajkaink izzó csók
ban forrtak össze . . . Aztán hirtelen kibonta
kozott ölelő karjaim közül a báróné s könvör- 
gött, hogy távozzam. Ellenkezés nélkül tettem 
eleget kívánságának abban a szent meggyőző
désben, hogy heveskedésemmcl csak ártottam 
ügyemnek. Otthon azonban este a következő 
levelet találtam :

• Kedves barátom ! Bocsásson meg mai
heveskedésemért, nem tudtam, mit cselekszem. 
Mindketten meggondolatlanul, túlságosan bízva 
önmagunkban, játszottunk a tűzzel s megéget
tük magunkat. Szeretném azt írni magának, 
hogy kerüljön engem, de nem tehetem ! Csókja 
azóta folyton égeti ajkamat, vérem hevesebben 
lüktet, szivem gyorsabban ver ! Mámoros va
gyok a csókjától, mely olyan mint az absinth, 
ki egyszer mcgizleli, nem tud róla többé le
mondani, még ha elkárhozik is tőle ! Okvetlen 
elvárja özv. br. Bihary Imréné.<

Nos és mi az eredmény
• Ez ni !<
Jegygyűrű Gratulálok ' Bocsáss meg, hogy

eljárt a szám I...
Huba.

Kimutatja, hogy minden nemzet még a 
messze távolban élő honfiát sem hagyja sor
sára a járatlan, gyámoltalan azután a sok ol
dalról kínálkozó scvla és charybdis között ál
dozatul essék saját tapasztalatlanságának, ha
nem gondoskodnak a kivándorlók ottani sor
sáról s irányítják őket uj hazájukban.

Ezáltal azt érik cl, hogy a kivándorlók 
még uj hazájukban is szoros kapcsolatban ál
lanak szülőföldükkel. Minden egyes érdeke haj- 
szálfinomságu hálózattal kapcsolódik az anya
ország érdekéhez. S mig igy egyrészről a ki
vándorló érdekeit védve annak előrehaladását 
mozdítja elő, másrészről megőrzi maga részére 
a kivándorlónak hazaszeretetét, mely minden 
egyes alkalommal kifejezésre jut.

S nem csak subventionált menházak, köz
vetítő és elszállásoló, valamint foglalkoztató in
tézmények mozdítják elő a kivándorlónak ér
dekeit, hanem még hazulról támogatott lapok 
is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy hajszál 
görbülése ne történhessék még a külföldön se 
a haza alattvalójának.

S nem fog megtörténni más nemzet fiá
val, ami a magyar katholikusokkal New-York- 
ban megtörtént, hogy évek hosszáig a lengyel 
katholikus egyház templomának pincéjében kel
lett istentiszteletét megtartania, — nem lévén 
templom, hol saját nyelvén dicsérhetné az 
urat. Sőt az idén még a lengyel egyház pin
céje is megtagadtatott tőlük és kényszerítve 
voltak szégyenszemre a tót templomban eleget 
tenni lelki kívánalmaiknak.

Mindezek oly tények, melyek élénken be
világítanak országunk vezetőinek nemtörődöm
ségébe, a melylyel a külföldön élő magyarok 
további sorsát intézik.

A legújabb szégyenfolt, mely 1902-ben mo
narchiánk hírét Amerikában ismét erősen meg
rongálta, a ncwyorki osztrák-magyar menház 
bezárása volt oly körülménynyel, mely sok 
gonosz visszaélésről rántotta le a leplet.

Mindezek azonban csak halvány körvo
nalai Perényi László közgazdaságilag is igen 
fontos tanulmányainak.

Sajnos, nem kínálkozik lapunk hasábjain 
nagyobb tér, hogy e hazánkra nézve fontos 
kérdéssel behatóbban foglalkozhassunk. Amit 
nem ajánlhatunk eléggé mindazoknak, kiknek 
szándékuk uj hazát keresni, szerző ezen mü
vét áltanulmányozni, amelyből sok hasznos és 
életbevágó kérdésről nyerhetnek felvilágosítást 
melylyel azután sok kellemetlenségtől, sok
szor katasztrófától mentik meg önmagukat.

Mi a magunk részéről pedig felhívjuk az 
illetékes köröket ama számos reform megvaló
sítására, melyet Perényi László müvében a ki
vándorlás szabályozására felhoz és akkor bíz
vást remélhetjük, hogy az égető probléma, 
mely úgyszólván hazánk jövendő létkérdését 
képezi, a kivándorlás is kellő megoldását, rend
szabályozását fogja elnyerni.

Előfizetési fellxi-vá,s.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsö-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
Kinevezés. Gróf Hadik Béla főispán 

Kövér Zoltán végzett joghallgatót, lasz.toméri la 
kost ideiglenes minőségit díjtalan közigazgatási 
gyakornokká kinevezte és a nagymihályi szolga*  
bírói hivatalhoz osztotta bo szolgálattételre.

— Április 11. Az 1848iki törvények szén 
tesitésének évfordulóját iskoláink ez évben is 
megünnepelték. Az állami elemi iskolában haza 
fias ünnepélyt tartottak, a nap hátralevő része pe
dig szünnapul szolgált.

— 4 csatornázási munkálatok. A ka 
véső bizottság o hó 5-én tartott ülésen a csator
názási, a burkolási és a mellékutcák járdamunká 
latait foiszlőffy László nagymihályi lakosnak adta 
ki. Egyidejűleg ezzel felemlítjük, miszerint az as- 
phall járda munkálatai a jövő hó folyamán ve
szik kezdetüket és az ezekre vonatkozó közigaz
gatási bejárást a kereskedelemügyi miniszter e 
napokban fogja elrendelni.

— A xArszámadásl bizottság o hó 12 
és 13 án vizsgálta meg a város bevételei és ki
adásaira vonatkozó számadásokat és eljárásáról je
lentését a legközelebbi közgyűlésnek fogja beje
lenteni.

— Jutalmazás. A m. kir. Tudományos 
Akadémia Mathiász József a nmihályi áll. elemi 
iskola derék igazgatóját a népnevelés terén szer 
zett érdemei elismeréséül a Wodianer-alapból 1000 
korona jutalomban részesitette.

— A temető bezárása. A vármegye tör 
vényhatósági bizottsága az uj köztemető kisajáti 
tása ügyében a képviselőtestület határozata ellen 
beadott felebbezést elutasította és felhívta a vá 
rost, miszerint a régi és tultömött temető bezára
tása iránt haladéktalanul tegye meg a szükséges 
lépéseket.

— Az ebzárlat feloldása. A város te 
rületéro olrendelt 30 napi obzárlat, miután ujabbi 
végzettségi eset elő uetn fordult, (eloldatott.

— Hal éli őzéin. Ónody Miklós málezai ev. 
ref. tanító hosszas szenvodes után e hó 4 én el
halt. Temetésénél Hutka József bánóczi lelkész
esperes megható siri beszédet tartott.

— 17 láncát ó-bizottsági elnök. A nagy 
mihályi járásban Thuránszky Ferencz elhalálozá
sával megüresedett lóavatóbizottsági tisztségre a 
vármegye közönsége a legutóbbi közgyűlésén 
Szent Irányi László nagybirtokos málezai lakost 
választotta meg.

— Menetrend véiltozás. A in. kir. állam 
vasutak vonalain május hó elsejétől uj menetrend 
fog életbe lépni és kisebb változások vonalaink 
mentén is lesznek. Mint értesülünk, éjjeli 10 éra
kor fog egy gyorsvonat Budapest felé indulni, a 
mely reggel 6 órakor érkezik Pestre.

— 4« Önsegélyző egylet átalakulása. 
Mint értesülünk, az önsegélyző egylet részvénytár 
sasággá alakul át 200.000 korona alaptőkével. Az 
átalakulás ügyében legközelebb közgyűlés fog 
egybehivatni.

— A .Megyei Általános Btmk‘ meg
alakulása. Saujhelyben f. hó 10 én tartotta meg 
a „Megyei Általános Bank*  alakuló közgyűlését, 
ügyvezető igazgatónak Halász Józsefet, ügyésznek 
dr. Székely Albertat választották meg. Az intézet 
már meg is kezdette működését.

Királyhelmeczen ugyancsak e hó 10-én tar 
tóttá meg a „Gazdasági és Kereskedelmi Bank*  
alakuló gyűlését, a melyen a részvényesek az in 
tézetet megalakitottnak mondották ki.

— Tilos a dohányzás. Említettük már, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter 66137. sz. a. 
kelt rendeletével a vasutakon korlátozta a dohány
zást a dohányozni szeretők nagy bosszúságára. E 
tilalom e hó elsején életbe is lépett s állomásunk 
várótermeiben a falakra kifüggesztett hirdetmények 
figyelmeztetnek arra, hogy a helyiségekben tilos 
a dohányzás. E rendeletnek különösen a gyöngébb 
nők örülnek, kiknek ezelőtt sokszor a legkelle 
raetlcnebb füstben kellett tölteniük a várakozási 
időt, ha a rossz idő miatt a szabadba nem mene 
kíilhettek.

Eljegyzés. Németh Antal kassai posta- 
és táv. tiszt husvét első napján eljegyozte Fiizély 
Margitka kisasszonyt, özv. Füzéiy Gyuláué uruö 
leányát.

Schvarcz Emil zavadkai lakos eljogyezte 
Goldberger Juliska kisasszonyt, Goldberger Adolf 
helybeli lakos leányát.

— Megrövidített szolgálati idő. A hon 
védelmi kormánynak egy üdvös és minden tekin
tetben dicséretet érdemlő intézkedéséről vau mó
dunkban ezúttal hirt adui. Azokra az újoncokra 
vonatkozik ez, akik most vonulnak be szolgálatra 
Kyiri honvédelmi miniszter ugyanis rendeletet 
adott ki az összes csapatparancsuokságokhoz, a 
molyben úgy intézkedik, hogy a május 9 én be 
vonuló újoncok szolgálati kötelezettsége a közös



Mellékút a „Felső-Zemplén**  IS. számához.

hadseregnél csupán 190Ö. december 31 ig, a hon 
védségnél pedig csak 1905. december 31-ig tart 
són. Ilyen módon ezeknek az újoncoknak szolgá
lati kötelezettségéből 4 hó elesik. Minthogy pedig 
a szabadságolás rendes körülmények között már 
az illető év szeptemberének végén, vagy októbe 
rének elején a nagy gyakorlatok lefuvása után szó 
kott bekövetkezni, még három hónappal, tehát 
összesen hét hónappal kevesebb szolgálati időt kell 
számítani.

Ajánlottlevél-automata. Igen életrevaló 
az az újítás, a melynek tervezete most a minisz 
terium előtt fekszik. Önműködő levélszekrény az. 
a melybe ajánlott leveleket lehet feladni. Az ed 
dig időrabló eljárás helyett, a megfolelö viteldij 
bedobása után egy sorszámmal, a feladási nap kel
tével és a szekrény számával ticket ősik ki, mely- 
lyel hitelesen bizonyítható az ajánlott levél feladása. 
A postaigazgatóság igaz hálára kötelezi a nagy 
közönséget, ha ezt az élelmes újítást behozza.

— Haxánk legsxebb fürdője a kéndus 
és konyhasós természetes meleg forrásokban gaz 
dag Herkulesfürdő, az idén is nyújtja az ismert 
50%-os árkedvezményt júliusig és augusztus 20. 
után a szerényebb jövedelemmel biró közönségnek. 
Ismeretes, hogy o világhírű fürdő forrásai csalim 
tatlan sikerrel használtatnak ischias, idillt csuz, 
köszvény, bőr és csontbetegségek, aranyér, altesti 
bántalraak és ezek utóbajai, stb. ellen. Dicséretre 
méltó hazafias cselekedet az igazgatóság részéről, 
hogy az említett kedvezmény által lehetővé teszi, 
az intelligens középosztálynak is, hogy Herkules- 
fürdő forrásainak gyógyító és iiditő hatásában ró 
szesttlhessen.

— Első osxtályu vasúti kocsik. Bel
giumban jöttek először arra a gondolatra, hogy az 
első osztályú vasúti kocsik nem fizetik ki tnagu 
kát, miért is ezekből másodosztályú kocsikat csi
náltak és első osztályú utasok ott már nincsenek. 
Az osztrák vasutttgyi miniszter szintén a személy 
vonatokon akarja az első osztályt beszüntetni és 
lehetséges, hogy május elsejétől az osztrák állam
vasutak személyvonatain nem járnak első osztályú 
kocsik. Hogy a magyar államvasutak igazgatósága 
az osztrák után fog indulni, több mint valószínű 
és igy nálunk is eltűnnek az első osztályú utasok. 
Ha már az igazgatóság ezen ujitásba bele megy, 
utánozza még az osztrákot abban is, hogy a 
gyorsvonatokon harmadosztályú kocsik is közle
kedjenek, mert ha ott bevált, nálunk is jótétemény 
volna, különösen a kereskedőkre és iparosokra, 
kik üzleti ügyekben kénytelenek utazni, de a má
sodik osztály nagyon drága és terhes reájuk nézve.

— Ax exlex vége és ax adóbehajtás. 
Az indemnitási törvény szentesítve lévén, helyre 
állt a törvényes állapot. A hosszú exlex állapot 
és az adóbehajtások szünetelése azonban kivételes 
intézkedéseket tett szükségessé, hogy a fölhalmo
zódott adóhátralék gyors behajtása túlságosan su 
lyosan ne érintse különösen a szegényebb adófize 
töket. Erre szolgál a péozügyminiszternek rende
leté, amely gondoskodik azokról az adófizetőkről, 
akik a hátralékot egyszerre nem tudják kifizetni. 
A pénzügyminiszter rendeletében ugyanis fölha 
talmazza a pénzügyigazgatóságokat, hogy azoknak 
az adófizetőknek, akik az adóhátrálékot egyszerre 
lefizetni fizetőképességük tönkretételo nélkül nem 
képesek, halasztást adhatnak a*  1903. májút 1 tői 
1904. április hó 1 ig tartó időből származó adó
hátralékokra. A halasztás kamatmentesen adható 
meg s a hátralékot a pénzügyigazgatóság több 
részletre is föloszthatja, de azzal a megszorítással 
mégis, hogy az utolsó részletet 190;>. szeptember 
végéig kel! megfizetni. A halasztást az adófizetőnek 
kell kérnie. A részletfizetési engedély az llüt.í. 
május előtti hátralékokra csak rendkívüli esetben 
adható meg. A pénzügyminiszternek egy másik 
rendelete az adóbehajtás módjáról intézkedik oly 
adózóknál, akik kedvezésben nem részesülnek.

— Mindennek ápolás és gondosát a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a fírázay 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt 
nek a mi elterjedésre jut - úgy a sósborszesz 
nek is — egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü
lönböztesse a Brázay féle sósborszeszt az üveg 

alakjáról és az üvegen lévő védjegyről. A címke 
egyszersmind védjegy is.

— Az uralkodók vagyona. Tudvalevő 
dolog, hogy a német császár nemes folhcvülésében 
ezer taelt Ígért mindén európaiért, akit Pekingben 
megmentenek. Mivel 8(XI európait mentettek meg 
a kínaiak körmei közül: a császárnak 4.440.000 
koronát kell kifizetnie jutalomdijul. Ezt a kiadást 
mindenesetre megérzi a német császár, mert a 30 
birtokának összes jövedelme csak 12—14 millió 
korona s a civillistája is csak 18 millió koronára 
rúg. Az angol király civillistája csak 10 millió 
korona ugyan, de magánjövedelme meghaladja a 
3<X) millió koronát. A mi uralkodónk civillistája 
9—9 millió korona mindkét államtól. A belga ki 
rály népétül fi millió koronát kap, a kis hollandi 
királynő pedig mindössze 1.300.000 koronát kap. 
Viktor Emánuel olasz király az atyjától 125 mil
lió lírát örökölt, — papírokban, amelyek mind a 
külföldön vannak elhelyezve. Ezenkívül 15 millió 
civillistája is van. A szultán birtokainak jövedelme 
évenkint 20—25 millió korona, civillistája pedig 
20 millió. Leggazdagabb az összes uralkodók kö
zött az orosz cár; a civillistája ugyan csak 26 
millió korona, de óriási birtokainak a jövedelme 
meghaladja a nyolcvan millió koronát. . . . — Az 
európai uralkodók tehát elég jó módban élnek.

— A ki kertjét szereti, szép virágokat 
és kitűnt) konyhakerti terményeket akar, 
az fedezze mag szükségletét Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedésében Budapesten. Rotten 
biller utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 226 
oldalra terjed, kívánatra mindenkinek ingyen küldi. 
Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világhírű, 
kitűnő magvakon kívül, még a különösen érdekes 
és meglepő konyhakerti- és virágujdonságoknak 
egész sorozatát is tartalmazza.

KÖZGAZDASÁG.
* A Triesti Általános Biztositó-Társasag 

f. évi március hó 18 án tartott 72 ik közgyűlésén 
terjesztettek be az 1903. évi mérlegek. Az előt
tünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1903. de 
cember 31 én érvényben volt életbiztosítási tőke 
összegek 646.781.581 kor. 31 fillért tettek ki és 
az év folyamán bevett dijak 28 731.705 kor. 08 
fillérre rúgtak. Az életbiztositási osztály dijtarta- 
léka 14.002.386 kor. 03 fillérrel 174.192.235 kor. 
16 fillérre emelkedett. A tüzbiztositási ágban, be 
leértve a betöréses lopás elleni és tükör-üveg biz 
tositást a díjbevétel 12.989.614.539 korona bizto
sítási összeg után 21 276.945 korona 70 fillér volt, 
miből 8.716.810 kor. 37 fillér viszontbiztosításra 
fordittatott úgy, hogy a tiszta dijbev. 12.560.135 
kor. 33 fillérre rúgott, mely összegből 8.669.907 
kor. 26 fillér, mint díjtartalék minden tehertől mén 
ten jövö évre vitetett át. A jövő években esedé 
késsé válló dijkötelezvények összege 86.523 237 
kor. 41 fillér. A szállítmány biztosítási ágban a 
díjbevétel kitett 3.720.916 kor. 60 fillért, mely a 
viszontbiztosítások levonása után 1.161.348 kor. 
49 fillérre rúgott. Károkért a társaság l!H)3ban 
26.668.093 kor. 31 fillért folyósított. Ehhez hozzá 
adva az előbbi években teljesített kárfizetéseket 
a társaság alapítása óta károk fejében 768682165 
kor. 96 fillérnyi igen tekintélyes összeget fizetett 
ki. A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 
23.505.036 kor. 95 fillérre rúgnak, különösen ki
emelendők : az alapszabály szerinti nyereségtarta
lék. mely 5 250.000 koronát tesz ki, az értékpa
pírok árfolyamingadozására alakított tartalék, mely 
a 3 729.624 kor. 17 fillér külön tartalékkal együtt 
16.778.952 kor. 01 fillérre emelkedett, továbbá 
felemlítendő a 160.000 koronára rugó kétes köve 
telések tartaléka és a 378.042 kor. 47 fillérnyi in
gatlan tartalék. Ezeken kívül fennáll még egy 
938.042 kor. 47 fillért kitevő külön alap, mely 
nek az a rendeltetése, hogy az életbiztositási ősz 
tályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyen 
litse. A társaság összes tartalékjai és alapjai, me 
lyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, az 
idei átutalások folytán 208.632 918 kor. 73 fill.ről 
227.329.923 kor. 25. fillérre emelkedtek, melyek 
követke. óképpen vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálog kö

vetelések .................... 34.297.680 K 66 f.
2. Életbiztositási kötv. re

adott kölcsönök . . . 19.464.641 „ 25 w
3. L ’téleményezett •'•rtékpa

pirókra adott kölcsönök 723.807 „ 13 „
4. Értékpapírok .... 157.833.474 , 11 w
5. Tárczaváltók .... 1.008.628 „ 72 „
6. A részvényesek biztosi

tolt adóslevelei . . . 7.350.000 » *

7. Bankoknál levő rendel 
kezesre álló követelé
sek, készpénz és az in
tézet követelései, a hi
telezők követeléseinek 
levonásával .... 5.651.691 K 38 f.

összesen 227.329.923 K. 25 f.
Ezen értékekből 45 millió korona magyar 

értékekre esik.

* Első Leánykiházasitási Egylet mint ez. 
Schwarz Ármin elnöklésével tartatott meg f. évi 
március 25-én ezen intézet negyvennegyedik köz
gyűlése. Az 1903 iki kezelési évre vonatkozó je
lentés és zárszámadás a felmentvény megadása 
mellett egyhangúlag tudomásul vétetnek. A jelen
tésben és mérlegben a következő figyelemre méltó 
adatok találhatók: Nászjutalék és visszafizetések 
címén 859.513 K 29 fillér lett kifizetve, ezek kö 
zött 95 árvajutalékrész 59.550 koronával. Az uj 
beiratkozások 14.854 jutalékrészt, 3017 jutalék 
részszel többet eredményeztek, mint az előző év
ben. Dijakban 2.507.619 K 49 fillér vételeztetetl 
be, ami 221.754 K 56 fillérnyi emelkedést jelent. 
A kamat és bérjövedelem 413.120 K 52 fillér, 
tehát 40.727 K 42 fillérrel több volt, mint az 
előző 1902. évb-en. A díjtartalék 1.202.482 K 99 
fillérrel növeltetett és most már 9.334 174 K 85 
fillérre emelkedett. A nászjutalék felemelési és a 
külön tartalékra 116.206 K 20 fillér esik, melyek 
most már 708.774 K 60 fillérrel rendelkeznek. A 
múlt esztendőben létesített árfolyam különbözeti 
tartalékhoz 15.000 korona csatoltatott. mely ezzel 
65000 K ra rúg. A hivatalnoki nyugdíjalap javára 
5000 K inegszavaztatik, mely nyugdíjalap immár 
140.483 K 02 fillérnyi összeget ért el. A mérleg 
végösszege gyanánt 10.520.392 K 67 fillér mutat
kozik. mely végösszeg ^takarékbetétekben, állam 
papírokban és egyéb első rendű értékpapírokban, 
valamint kiváló saját épületekben fedezetét leli. 
A jegyzőkönyv hitelesítésével Blazek I. Antal es 
Lőbl Izidor urak bízattak meg. A felügyelő-bi
zottságba újra dr. Alexander Bernát, dr. Simonyi 
Zsigmond, 11 éger József, Wertheimer Albert és 
Seifensieder József urak választattak meg. Miután 
a közgyűlés dr. Murányi Ernő tag indítványára 
Schwarz Ármin elnöknek, az ossz igazgatóságnak 
és Kohn Arnold vezérigazgatónak egyhangúlag kö 
szünetet és elismerést szavazott, a közgyűlés vé
get ért. A „D“ osztálynak folyó évi március 22. 
megejtett Vili, kisorsolása alkalmából az alábbi 
alapkönyvszáinok soroltattak ki, minek folytán a 
nevezett tagoknak egy egv 1000 koronára szóló 
díjmentes nyereménykötvény kiszolgáltatott. 1839 
alapkönyvszám Spitz Fülöpné Bpest, 69113 aksz. 
Herschkovics Gyula Bpest, 1020 aksz. Scbweiger 
Lajos Kunfélegyháza. 4244 aksz. Tuna Adolf 
Zombor, 6279 aksz. Levy Raf. Abrahám Zenica, 
6709 aksz. Seres Imre Sarkad, 49790 aksz. dr. 
Spitzer Adolf Erdovik, 70343 aksz. Czégeni Jó 
zsei Kolozsvár.

* Nemzetközi nagy lóvásár Érsekujvárott. 
A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület állal a f. 
évben rendezendő XXII ik nemzetközi lóvásár 
Érsekújváron (Budapest és Bécsiül gyorsvonaton 
2—3 órányi távolság) ismét május bó első hétfő 
jén s az ezt megelőző vasárnap délután, vagyis 
május hó 1-én délután és május hó 2 án fog meg
tartatni. Ezen lóvásár Magyarországon a legjelen 
tékenyebb és a legkeresettebb, mo’yel a tenyész
tők és kereskedők egyaránt fölkeresnek. Főként 
a külföldi lókereskedők szokták az érsekujvári ló
vásárt fölkeresni. A múlt évben is ötszáz darab 
különféle használatra való ló adatott el. Lakások 
és istállók az érsekujvári rendőrkapitányi hivatal 
nál rendelhetők.

Felelős Rzerkenztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárn: Dr. Kallnar Mihály.

Hirdetések.
Árlejtési hirdetmény.

A helybeli izr. hitközség egy .TAI.MUD 
TIKIBA, iskola felépítését elhatározván, ezen 
építkezés kivitelére ezennel nyilvános pályázat 
hirdettetik.

Pályázati határidő 1904. április 25.
Versenyezni szándékozók felhivatnak, mi

szerint l(MM) K bánatpénzzel ellátott Írásbeli 
ajánlataikat nevezett nap d. e. 10 óráig alul
írott hitközségi elnöknél nyújtsák be, a hol az 
árlejtési feltételek, tervrajzok és költségvetések 
is megtekinthetők.

Nagymihály, 1904. április 12.
ZBt-Clxxd. :K<£ór,

liitk. elnök.



rUCHSOL
Kipusztitja az összes vágóállatokat 
és pedig patkányokat, házi éa me

zei egereket — emberekre és háziállatokra 
való veszély nélkül.

MF*  Méregmentes!
Minden állatnem részére külön szer. = 
===== Számos elismerés.

Kipusztítja az összes férgeket, úgymint 
poloskát, bolhát, muszkát, molyt stb. a faj- 
zattal együtt.

Egyedüli elárusító Nagymihály és vidékére: 

Szeghg Holtán fiiszerözlete.

Gróf Sztáray Sándor nagymiliályi uradalmi téglagyára
~ köivetlen a vasúti állomás mellett

ajánl kitűnő

fali- és boltozati-téglát
tetszés szerinti mennyiségben azonnali szállításra, továbbá Júniusban kezdődő szállításra 

vegyes méretű

alagcső és hornyos fedélcserép
gyártmányait.

Jlz eladási árak az uradalmi központi irodában Jíagtjmiháltjban tudhatok meg.

VETŐ- ----
= MAGVAK.

—■ ■     a »---------------------------

Arankamentességre hivatalosan 
plombozott lóhere és luczerna, ere
deti északnémetországi legmagasabb fokú 
cairaképességü burgundi takarmány
répa, takarmány és kerti pázsit fii, 
valamint eredeti erfurti konyhakerti 
és virág-magvak, kiváló jó minőségben 

kaphatók

Glück Mór
üzletében

= NAGY-MIHALY. =

[aATTSN. n snumtvotTs

CLAYTON & SHUTTLEWORTH "
>ltadF*9 Vácsi'körút 08,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak: 

Locomobil és gőzcséplőgépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - czépMk, 

tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét Jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
k morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes

aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden A
egyéb gazdasági gépek.

Ingyen és bérmentve kap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, mely
ből bárki képes legfinomabb likőröket 
és rumot hideg utón minden készülék 
nélkül, még a legkisebb mennyiségben is 
országszerte ismert aromáimmal előállítani.

■ Spire varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
=kintsük első sorban. =

WATTERICH A.
Budapest, VII. Dohány-utcza 5. sz. alatt.

VILÁGHÍRŰ

A „iSj»íre“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ár tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben .5 é®í teljes

....... 1 jótállást vállalok. —
A „SPIBE * varrógép a divatos mti-

11 "■ hímzésre is hazsnálható. ■■■■
Raktárak :

S.-A.-Ujhely, Ungvár, Homonna, 
NAGY-MIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza

(Striimpl szálló mellett.)

Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 
kedvező havi részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

> .REKORD- festészeti műintézet a kiválóan 
sikerült életnagyaágu arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél * világ 

minden táj áréi.

Elsőrangú képek árai'.
Olaj , aquarell és pastell festésben 
fénykép utat*  4*-63  cm. nagy-uban a. 20 K.
Legfinomabb kiviteli! Brom . Pistin- és 
krétarajz ... ára 5K.

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életnagyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen Ingyen, ha részltükre b rende
lést szerez é*  azokat egyenként vagy egyezerre 

beküldi.

„REKORD“

■

festésiét! miiintéset
BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46.



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

egészsége, maginak beszerezni a legújabban javí
tott CB. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. A guinmi 
sérvkötő Pollitzer találmány*  s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható s a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötönek a testről váló 
lecsúszást.

ónaí*  egyoldalú 7-től io., 
(U lll t kétoldalú io és 16

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
caáftz. és kir. szab, kütszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 10.
Alapittatott 1854-ben.

• Herczeg Ferencz e Kozma Andor
Kóbor Tamás • Kenedi Géza • Mikszáth Kálmán

fömunkatársai f
•

•

• AZ ÚJSÁG •
•

független politikai napilapnak Felelős szerkesztő: GAJÁRI ÖDÖN.
• ELŐFIZETÉSI ARAK: gyönyörű pazar kiállítású ajand k: A

efly h°ra Lkor 40«"• J AZ ÉN KORTÁRSAIM
negyedévre .... 7 kor. - flll. X M|KSzAth ALBUM

•

—

AZ ÚJSÁG a DIVAT SALON-nal egvüt- V Z,H MIKSZÁTH ALBUM, 
lesen előfizetve •/, évre 10 korona & MúuLn . ki «li™
. . AÁ ugys/.errH küldi be az ei<Mi/.t«tem dijat, vagy

9 korona. a ki f,.|ovi kötelezettséggel negyedóránkét

•
• _ ” vagy havonként tizet elő AZ U J S Á G-r&.

Tessek mutatványszámot kérni. •
Czim. AZ ÚJSÁG kiadóhivatala Budapest, Kerepesi-ut 54. szám.

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

&&&&&&&&

SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, 

(bár mind kúszó természetű,) mert nagyobbrésze ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nőm értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ül
tettek, azok bőven ellátják házukat az egész szőlő
érés idején a legkitűnőbb muskatály és más édes 
szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nin- 
csen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
épületeknek, kerteknek; kerítéseknek stb. a legreine- 
kebb disze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is 
elfoglalna az egyébbre használható részekből. Ez 
a legháládatosabb gyümölcs, mert minden évben 
terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fény
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg. aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Czim :
Érmelléki első szőlöoltványtelep Nagy-Kágya,

u. p. Székelyhid.

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

vagy ..Kulcs"

Bor eladás.
Saját termésű boraimat

áron adom:
Asztali bor __ literenként
Csemege ó bor__ „
Muskotály __ — „
5 puttonyos asszú kis üveg

WIDDER BÉLA
Nagy-Mlhály, Sulyovszky-féle ház.

következő

2
2

— 40
- 80 
frt —
n

kr.
n
n

Kérjen mindenki

saját érdekében

Valódi Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét 

csakol^^soma^okban, a melyek a
Kneipp páter védjegyet és a Kath- 
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

U.lVc

L

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment. j

Mindenütt kapható! X
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab í 
szappan a »SCHICHT< névvel és fenti védjegyek egyikével fi 

legyen ellátva. 1

JR-blak “■ 

redőny 
és FASODRONY 
szép és finom kivitel
ben jutányos árban 

kapható

— BREUER 
mórnál — 

j N a g y - M i h á 1 y,
Petőfi-utca 1. sz.

A hölgyvilág részére!
Minden t.

[<* j

hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 
készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

\ edjegy. 
Egy készülék 
utánvét mellett

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna. 
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

ara3 kar. Guschelbauer Antal, Sopron. ^XSIk.-

Képviselők minden helységben kerestetnek.



A Selypi czukorgyár Rcszv.-Társ. (Srőtakarmánij-osztályal
ai 1903. évi gazdasági kiállításon kitüntetve -

ajánlj.: M E L A S S I T erötakarmány gyártmányait .yda állatok, minden fajtája hízó állatok éa teAenet takarmányozására. Igát állatoknál fokozza a 
munkabírást, tzhtnzkail emeli a luprzzíg't tz javítja a tej minWgót, bitóknál elősegíti a hús és zsirképződést. — Olcio takarmány otM »
kitúrni eredményeket biztosit. — Árajánlattal, mintákkal él egyéb szükségelt felvilágosításokkal szívesen szolgál a központi iroda : BUDArtSl. 
8zvetenay-utoxa 10 B. ». és felsömagyarországi vezérképviselönk : Hámoz Aladár ur üngvárt. Ügynökök, vnzontelárusitók kerestetnek.

Trieszti Általános Biztositó Társaság

-

(Assicuracioni Generáli)

Budapest, V., Dorottya-utca 10 szám.

A .Közgazdaság. rovatban közöljok a Trieszti Általános Biztosító Társaság 

legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk

Ungmegyében.
Glaubersós, hideg kénes, sósvlz. Gyomor 
•s májbetegek magyar Karlobadja. ----

Fürdöidény : május 15-töl szept. 15-ig. 
Előidény : május 15-töl junius 15-ig. Utóidény 
augusztus 16-tól szeptember 15-ig. 30% ár 
engedmény nyel h lakosoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógy 
víz, mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt 
gyomor és bélbajoknál s alhasi pangásoknál 
makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, 
májbajoknál, epehomok és epekövekre oldó- 
lag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hűdé- 
sek, gutaütési rohamoknál vérlevonólag. föl 
szivólag hat, csúzos és köszvényes bántal- 
maknál e kór okozta erjési termékekre, el 
rakódásokra az Ízületekben, azok oldására és 
kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso 
dás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, 
úgy a cukor és fehérje kiválást gyorsan és 
kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat, da 
ganatokat. izületi és csontbántalmakat, csont 
szút kedvezően oszlatja. Görvélykóros daga 
natok, fekélyek ellen, méh és méh közötti 

u izzadinányok, hashártya izzadmányok felszí- 
il vódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, 
. I idült bőrbegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

! Vasúti állomás az alföldről és Pest fe- 
( löl jövőknek Ungvar, a felvidék és illetve 
7 Kassa felöl jövőknek Nagymihály, honnan ke- 

r nyelmes bérkocsikon 1*  ., óra alatt elérhető, 
’r A viz otthon is sikerrel használható. 
| Ára egy nagy láda 4< > üveggel 14 kor. kis 
J láda 20 üveggel 8 korona. A viz a vasúton 

X szállítási kedvezményben részesül.
A Megrendelések es tudakozódások Szob- 
1 ránc gyógyfürdő igazgatósaganak Szobranc 
I gyógyfürdő cimzendők. Posta és távirda ál
ja lomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa dr. 
y Russay Gábor Lajos.

A fíirdii igazgatósága.

mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, ki e czélbóí 
hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás- és harang
törés es repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a „Magyar 
jég es viszont biztosító rt.“, valamint baleset elleni biztosításokat az „Első o. általános 
baleset elleni biztosító társaság" számára.

J nagytnihályl főilgynökség 
BEtrca-LEE Lj-A-TOS.

y a tnburg-Jl metrika.

Személyszállítás az új, nagy hamburgi dupla- 
csavaru legújabb szerkezetű pósta- és express 

gyorshajókkal.

Lehetőleg legnagyobb biztonság és kényelem.
Minden gőzhajónak két csavara van és mindegyik 
12—1G vízhatlan részre van beosztva, tehát emberi 
számítás szerint ezen hajók elmerfllhetetlenek. — 
A fedélköz, villamos világítással, gőzfűtéssel és sze-

van ellátva, 
családok

.gyedül utazó nők es 
külön.--------------------

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenöcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér „Glasur- fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

Express
Fedélközi 
menetdij

Gyorshajomenet 6-7 nap.

140 korona.
Dupláé savaru

Fedélközi 
menetdij

Postahajómenet 9 10 nap.

118 korona.
A fentemlltett olcsó hajójegy ár mel
lett kettöocsav. posta es gyorshajó 
lókkal csakis azok utazhatnak, a kik 
hazulról előzőleg 20 korona előleget 

hozzánk beküldőnek

Vasúti közlekedés New Yorkból az 

amerikai összes állomásokra, ere 

deti vasúti arakon Közelebbi felvilá 
gositast minden nyelven nyújtanak

Fáik és Társa, Hamburg, Amerikaház.

T
i; íFiutne-J^ewyorki vonal

■9" első rendű hajók ***■
fii kitűnő ellátással. Felvilágosítással, szóbeli értesítéssel, 

------ - 'EV J Q j 1

© szolgál

$ a. i:bo:d.a.
Nagymihályon

f László Fiilöp megbízásából HERCZ JÓZSEF. 
< ___________________________________________________

Kyom. Landeiiuao B. köiiYToyomdijában


