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Mi a teendők.
Irta : Szúnyog Mihály

or*z. képviselő.
-  BMW. febr. 10.

Annyi szó esik mostanában 
a függetlenségi párt jelenlegi! 
helyzetéről és jövőjéről, hogy 
szinte közhelynek tekinthető már 
ennek a kérdésnek njból e s ! 
újból való felélesztése. Pedig 
szüntelenül foglalkoznunk kell 
ezzel a kérdéssel most, amikor j 
az átmeneti korszaknak el nem 
ódázható kötelezettségei a füg
getlenségi párt helyzetét igen 
nehézzé tették az által, hogy a 
párt kényszerítve an az állam- 
élet folytonossága érdekében el
veivel homlokegyenest ellenkező 
dolgok intézéséi nemcsak passzív 
módon túrni, hanem azok létre- 
jövetelét aktive is minden tőle 
telhető módon előmozdítani. Tény 
az, hogy egészen más dolog 
kormányt támogató, tehát kor 
mányzópártnak lenni, mint az 
ellenzék padjairól ellenőrizni a 
kormány tevékenységét. E mel 
lett nagyban hátráltatja a füg 
getienségi párt tevékenységének 
elvei szerint való fejlesztését 
az a körülmény is, hogy kisebb
ségben levő hatvanhetes pártok
kal van koaleálva. Hogy ni.iga 
a kormányelnök is teljesen át 
van hatva a hatvanhétnek bol
dogító eszméjétől s igy történik 
meg, hogy amikor a kormány 
valamely irányú tevékenysége

nem találkozik a nemzet egészé-; döntő befolyással lesznek a füg-I 
nek tetszésével, akkor a függet getienségi párt jövőjére. A ház-!
lenségi pártot éri a gáncs, el
lenkező esetben pedig a hatvan-

Egy nyílt levél
Keserű panaszokkal teliszabályrevizió és általános valasz

tói jog kérdésesek miképen ÍP ÍT1 . . v | szomorú világoti ; i i i , i szomorít > nanete> Uormányelnok, mint az leendő megoldása döntik el, hogy állapotainkra.

„nyílt 
minap, amely 

vet társadalmi

;ész miniszter.um képviseli ij 
vágja /sebre az elismerés meg ! 
nyílvánulásait. Ezt nevezik mos 
tanában nálunk az úgynevezett 
békalenyelési rendszernek. Igv 
nyeli le a függetlenségi párt a ' 
békákat itthon és Pécsben a j 
delegációban egyaránt minden j 
alkalommal. Természetesen a sok 
békahus evésnek csömör a végi1.

életképes és pusztulni i kell
Elismerem, hogy a< ország za

vartalan kormányozhatása a kie
gyezés megkötése folytán előálló 
tiz éves béke és nyugalom re
ménye a függetlenségi párt ed 
digi passzivitását indokolttá tet
ték, de most már amikor a nyu
godt kormányzás garanciája meg 

erőnkben és van, mi sem tarthatja többé visz- 
ha kicsúszni! s/a a függetlenségi pártot attól, 

hagyjuk lábaink alól azt az er- hogy az országra nézve legfonto- 
kölcsi alapot — a nemzet bizal- sabb elveinek megvalósítása ér
mát — amelyre egész többségi j elekében passzivitásából kilépjen 
létünk építve van. Nagyon mész-1 és a jövő minden alkotásait ing

ván e elég életerő a pártban a A magyar szabadságharc dicső
további életre, vagy pedig nem I alakjának,

evt
Mi nem bízhatunk semmi más

ban, mint a saját 
veszve vagyunk.

sze mentünk már eddig is, ta
lán túlságos lojalitásból, talán I Ez az egyedüli mód arra, 
félreértett kényszerűségből, sok- légi pozíciónkat 
kai messzebb, mint ez az „átmenet4* j tartsuk, sőt azt 
fogalmában rejlik. Nem zörög a 
haraszt, ha a szél nem fújja. A 
hatvanhetes párok fúziója nem: tovább fejlesszük 
légből kapott valami, hangos me-; próbaköve lesz

getienségi szellemmel teljesítse. I 
jelen- 

nemcsak meg- 
— a józan lo

gika szabályai szerint fokozato
san, de soha meg nem hátrálva, 

A közeljövő 
függetlenségi

mentő ez a négyvennyol *znak,1 párt elvhüségének és politikai 
hogy a hatvanhetetes reá feni a ! érettségének. Tekintsünk a jö -
togát. Évtizedekig tartott, mig a 
függetlenségi párt az ország bi
zalma folytán többségre

vőbe is, nemcsak a jelen szem 
lélésével legyünk elfoglalva és a 

ju to tt' mi a fő, vigyázzunk hatvanhetes
Az ország bizalmát megszerezni | jóbarátainkra, mert ellenségeink-

! nehéz volt és sokáig tartott, d 
azt elveszteni nagyon könnyen 
lehet A bekövetkező napok j

tői majd csak valahogyan 
szabadit a jó  Isten.

meg-

Bem József tábornoknak
unokaöcscae Bein László fordul 
hozzánk erkölcsi támogatásunkat 
kérve a nyílt levélben, melynek 
kivonatos tartalma a következő:

„Bem László 18ür>. évben család
jával Magyarországon telepedett 
meg s megvette a sárosmegyei 
„Mi sztiszkó“ nevű birtokot. Ma 13 
év után megfosztva vagyonától a 
kétségbeeséssel és nyomorral küzd. 
A circa ezerho'das birtokot 84 ezer 
K-ért vette. Három év múlva nagy 
elírni csapások sujtották. Ekkor 
megfogaiuzott benne az az eszme, 
hogy birtokát parcellázni fogja.

Ily körülmények között ismerke
dett meg Bem Ardó Alfréddel, az 
eperjesi Kapy birtok bérlőjével, aki 
felajánlotta, hogy szerez részére 
tízezer K. kölcsönt és hogy a bir
tokot Bem neve alatt parcellázni 
foeja. Bárt fára hívta, ahol dr. Ka- 
kusz Béla eperjesi ügyvéd, Ardó 
jogtanácsosa és barátja adta a 
kölcsönt. Ekkor Ardó és Kakusa 
alá is írattak vele az általa ke
vésbé értett német nyelven irt 
szerződést, melyben a parcellázásért 
14° o jutalékot s szabad rendelkezési 
jogot kötöttek ki. Később az eper
jesi törvényszék a Bem által indí
tott perben ezen szerződés érvény
telenségét kimondotta.

Egy év alatt a birtok egy része 
08 ezer K-ért el volt adva. Bem 
a neki j«ró pénzből csak jelenték- 
telenül csekély részt kapott. El
számolást és pénzét követelte, de 
hasztalan. Ekkor isinél a bírói utat

A szocializmusról.
Irta és felolvasta a Kazinczy-kör f. hó 12-én 

tartott estélyén: Dr. Búza Barna.
II.

Hogy mi a szocializmus? Eu is
tenem, hát erre bizony egy hét alatt 
se lehetne megfele lő. Ahányan it
tak felőle Brondhontól és Saint Si 
inon lói egészen \\ eltmr Jakabig, 
mind máskép határozták meg. bs 
szocialista programul is volt már. 
elkezdve attól, hogy no legyen ál
lam egyáltalában, egészen addig, 
hogy minden a világon az álam 
legyen, mind nféle. De akárhogy 
határozzák is meg, mégis nem gyei) 
a szociáősta mozgalom, mint harc a 
mai társadalmi rend elleti. II ’ye- b 
ben: egy fejezete annak az ürö\ harc
nak, amit az emberiség születését ií 
fogva egymás ellen viv. \ agy meg 
szélesebb meghatározássá : eg\
részlete annak az örökös küzdelem 
nek, amelyet a föld szerves világa 
az idők kezdetétől fogva folytat 
egymás ellen.

Mert ez az egész élet. már mi Ilid

j évek óta, folytonos küzdelem és ma 
I rakodás. Állítólag sok millió éve 
már annak, hogy a főidőn a szerves 
élet megindult. Minden szerves tény- 
nek táplálékra van szüksége. Még 

I pedig a szerves lénynek egv reze 
sz< rvetlen táplálékkal lakik jól : ezek 
a növények. Földből vízből xxijjuk 

I magukba a táplálékot. A tná-ik ré
szük pedig szerves táplálékból tud 
csak élni : ezek az állatok. Vagy a 
növényeket eszik, vagy egymást.

Az öreg fö d ezekkel úgy múlatja 
magát hogy mindig megterem te 
mérdek sok növényt es temérdek 
sok állatot. Azután azt mondja: no 
most lakjatok jól, egyétek inog egy* 
mást, ahogy tudjátok. Es ha látja, 
biztosan jól mulat rajta, hogy mi
csoda dühös éhséggel esnek neki 
a/ ö teremtményei egymásnak, hogy 
a bárány hogy eszi meg a füvet, a 
farka- hogy eszi meg a bárányt, a 
pók hogy e-zi meg a legyet, a fecske 
hogy eszi meg a pókot, a vércse 
hogy eszi meg a fecskét, és végül, 
hogy valamennyi növényt és állatot 

| hogy eszi un g az ember.

Rettenetes, folytonos, szakadat 
lan háború az egész éh t. Belliim 
omnium contra omnes. C-end s, szel 
lőtten tavaszi napon ha kisétálunk 
a tenger partjára (már ahol van 
tengerpart), és látjuk a tenger sze
líd kék. hullámtalan tükrét, mintha 
eg\ rengeteg nagy huloványkék vi
zes lepedőt feszítettek volna ki szá
rítani valami óriások, ászt hizszük, 
hogy ez már maga ív nyugalom, a 
mo.-olvgó, csendes, ártalmatlan béke. 
Bődig ha vah'tni Röntgen sugárral 
belenéznénk abba a csendesen mo
solygó vízbe, rettenetes, gyilkos 
harcot látnánk benne mindig. Milli
ónyi illata a tengernek, a láthatat
lan infusóriu uoktól az öles nagy 
hab kig a legvadabb élethalálharc 
bán ü/á, kergeti és gyilkolja egy
mást Egyik améba felfalja a mási 
kát. a mikroskópi pic/.i rákok meg
eszik az améaát, a rákokat mege
szik a holoturiák, ezeket a mollus- 
kák, ezeket a halok, és ez az egy
másból való lakom ázás tart folyto
nosan. És ha jól megnézzük a sut
tog'! csendes erdő', a mosolygó ré

tet. mindenütt csak a szerves lények
nek azt a folytonos, soha nem szűnő 
harcát látjuk, amit a létért való 
küzdelemnek nevezett cl a nagy an
gol természettudós. De próbáljunk 
csak egy csepp vizet megnézni 
négyszázszoros nagyítású mikroskóp 
alatt. Első pillanatra azt hisszük, 
hogy a Waterlooi csatát látjuk ma
gunk előtt. A legkülönösebb fajtájú 
állatkák csúsznak, másznak, hemzseg
nek összevissza, s üldözik, kergetik 
és felfalják egymást szakadatlan 
változatosságban. Bedig milyen 
szép, szolid és poétikus aolog egy 
csepp víz. mikor mint harmat a ró
zsalevélen Csillog 1

És ez igy megy az egész világon, 
mióta az első szerves lény, az első 
amőba megjelent a földön. És igy 
is kell neki lenni, mert ez a fejlő
dés törvénye. Máskép «z.en a föl
dön ma is csak itifusóriumok vagy 
ilyenféle legalsórendd állatkák mász
kálnának. De mert minden állatnak 
u másik állatot kellett niegennie, ha 
é ni ak ír , mindig az maradt meg, 
amelyik erősebb, fejlettebb, Ugye-

SLA V IÁ K Y hangversenye
Jegyek: Páholy 12 és 10 kor. Ülőhelyek 3, 2 40,

Landesmann Aliksa és lársa könyv-

IV *  február hó 21-én 
i\ v á r o s i  s z i i i lu iz T m n  
180 és 00 fillérért kaphatók: 
és papirkereskedésében.

E n p u n k  4 -  o l d a t



15 szám (2) F E L S Ő  M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P Szerda, február 19.

kellett igénkbe vennie. (Az igazság 
gyalog jár, tehát rendszerint későn 
er be.)

Kakusz ügyvéd azzal felelt, hogy 
Bemnek a 10 ezer K. kölcsönt fel
mondta és a kieszközölt marasztaló 
ítélet alapjan az árverést megkérte 
ellene.

Ardó és Kakusz a kikötött juta
lékokon kívül oly aránytaiauul 
magas tételeket számítoltak fel (pl. 
kisebb kiadások címen 2000, ügy
védi költség címén 3*100 Kt.) hogy 
Bem helyzete reménytelenné vált.

Az árverés birtokára 1003. okt. 
2t>-ra lett kitűzve. Kétségbeejtő 
volt helyzete. Kiutlevő pénzét nem 
tudta felvenni, miután a bíróság 
a szerződés megsciiiisiUsi perben 
még nem döntött.

Budapestre ment, hol Kossuth 
Ferencslol ajánló levelet kapott 
Plóss Sándor akkori igazságügymi- 
nisterhez. Plóss Eötvös Karoyt 
ajánlotta. Eötvös az ügyet Kégiy 
nevű helyettesére bízta, aki kei 
uappal az árverés előtt Eperjesre 
utazott, tihol dr. Kakusz szerződé 
sileg kötelezte magat arra, hogy u  
árverést elhalasztja. Dr. Ka^us*. 
ennek eleget nem tett, mert az 
árverést megtartották es a 450 
kalast. holdas birtokot 11 ezer 
K ért a i.iagyar Jelz. Hitelbank 
vette meg Ulóajánlat folytán 1903 
decz. 31 re újabb árverés tűzetett ki.

Majd Margulit Gyula tette ma
gáévá Bem ügyét. Margulit Br»d\ 
Lajos budapesti ügy védre bi/.ta a 
dolgot, akinek közbenjárására úgy 
Kakusz ügyvéd mint a Jelz. Hitel
bank kötelezte magat, hogy a i 
árveréstől eiallanak. A megallapo 
dasok dacára az árverést megtűr 
tottak. A birtok most már 41 ezer 
K ert kelt el.

Ekkorra az adósságok és költ
ségek annyira felszaporodtak, hogy 
Bemnek un sem jutott az ciadu.-i 
árból.

Dr. Bakonyi Samu utján még 
1W06. évben fegyelmi feljelentést 
tett az eperjesi ügyvédi kamaránál, 
— a kamara bár Kakusz működe 
sében szabálytalanságokat talált, 
két év alatt érdemleges határozatot 
még nem hozott s igy Bemnek még 
nincs módjában Kakusz ellen kai 
térítési pert indítani.“

Ezekhez nem kell coiuraentar. 
Megdöbbentő képe ez társadalom- 
ellnWai viszonyainknak. Keud.'Zer 
es, moly a felebaráti szeretet segítő 
kezével — fojtogat. — Kóstolnunk 
kell, hogy ez az eset oly férfiúval 
történt meg, kinek nagy batyja Bem 
József a leg\alsagosabb helyzetben 
mellettünk volt, harcolt szabadsa
gunkéit.

Én c.-ak azt Csodulom, hogy az 
eperjesi ügyvédi kamara miért késik

sebb, életrevalóbb volt. így mindig 
jobban fejlődött az állatvilág, a 
harc mindig elnyomta a gyengéb
beket és fejlesztette az erősebbe
ket és igy lett a folytonos fejlődés 
által, 20 millió, 60 millió, vagy 100 
millió esztendővel az első útin hu 
megjelenése után az ember. Hogy 
aztán az ember mivé fog majd fej. 
Jndni 20, vagy 60, vagy 100 millió 
esztendő múlva, azt bizony isten 
nem tudom. Azt hiszem Darwin 
maga se tudta, §őt talán még Eöt 
töí Károly se. Azonban, ha a ma
gam részéről elnézek egy-egy édes 
kis lányt, ki kell jelentenem, hogy 
az eddigi fejlődéssel teljesen nn-g 
vagyok elégedve, s tovább fejlődni 
már teljesen fölösleges. De jut-é 
eszünkbe, amikor egy szép lányt 
nézünk, hogy annak az arcnak, ter
metnek a ragyogó szépsége huss 
millió esztendős harcba, létért való 
küzdelembe került az elődöknek ? 
Le tudunk-é olvasni arról a 18 éves 
rózsád arcról hu>z millió esztendőt ? 
Pedig ennyi esztendőnek van rajta 
a nyoma, mert (legalább úgy állít 
ják) ennyi esztendő kellett míg a 
legelső szerves őslény bői ilyen iö 
kéletes. formás, mosolygó ember 
fejlődött.

(Folyt, kiír.)

a fegyelmi ügy befejezésével .
Hiszen nem volna szabad tűrnie, 

hogy egy, a kamara területén mű
ködő ügyvédet sötét gyanú terheljen. 
Bűnös? . . . vagy nem bűnös? . . .

Lánczi Simon.

MEGYE ÉS VÁROS. 

Városi közgyűlés.
— Saját tudúsitúukLtSI —

-  feb. 18.
Iieiides közgyűlését tartotta .Sá

toraljaújhely város kópviselőtestü 
Kto f. hó 18-án d. u. 2 órakor Kiss 
Ódon h, polgármester elnöklete 
alatt. Jeleu voltak: Alexander Vil
mos, Chudovszky Móricz dr., Fried 
Lajos dr.. Bánóczy Kálmán, Tóth 
András, H«riez Sándor. FuchsJ-nő, 
Be!iyna Miklós; Markovits Miksa, 
Hala.>z József, Jelenek Adum, Bet- 
telheiin Sándor, Gáthy Géza, llor 
nyay Béla dr., K-ichard Gyula, Ka
dar Gyula. Koth Bernáth, Waller 
A adar, Gottóeb Jeuő, Klein Andor, 
Búza Barna dr., Kovaicsik Jrnos, 
Matolai Etele, Horváth József, Grüu- 
bálim Simon. Zinner H urik, Koth 
József dr, Lépy István, Kincses) 
Péter Ligeti Iguácz képv iselőtes- 
lüieii tagok es az eiüljurosag tagjai 
késül ; i ’atuky Miklós, Bogyay Béla, 
K részy Gyula és Mi'.rik Mihály.

A tárgyalás megkezdése elolt a 
1). polgármester javaslatára az üléa 
lurtaiuára: dr. F r i e d  Lajos képv. 
tagol bíztak meg *»z ügyészi teen
dők ellátásával,

A Lénhart liure által u külső Kos
suth utca mentén szorgalmi joggal 
térbelien megvásárolt terület iránti 
szt rződés és vázrajz eliogud.isára — 
mivel a képviselőtestület tagjai a 
törvény beu előirt szaluban nlm je 
lentek meg — márc. 26-ara ujaöb 
kozgyü és hívandó együe.

A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kataszteri teiekköny vek lemásol- 
tatásával inegidztak a polgármes
tert. Egy b. n u.határoztak, higy a 
masoltulas költségei az előre nem 
latoit kiadások terhére utaiaudók.

tíolgary Andor u erűimre a kép- 
viseiőleslület a vele t-gye: ségi lég 
megállapított husfogyaszia&i ad -bot 
40 koronát elengedett,

A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kep\Leiőu-slület ediataruztu, hogy 
a városi eidő alkalmas fajából 180 
cm. es és 2 méteres szőlőkarókat 
készítteti és azokat egyenkint 49, 
illetve 58 korona áron bocsátja 
uruba. A bükkfát 18, a tőig) fát 15, 
a galylát 11 körömiért adjak ölen 
kint a helyszínen. Egybeír elhatá
rozták, hogy május 1-ig egy vevő 
csak 8 ölet kaphat es c»ak az azu
tán fennmaradó fa lesz korlátlan 
menny iségben kapható, minden vevő 
tartozik a vett fut az év végéig el- 
szállíttatni, mert ellenkező esetben 
az a varos tulajdonába megy át.

A ktreskedő segédek lovubbkép. 
zésére szt rvezendó tanfolyamhoz a 
város hajlandónak mutatkozik bi
zonyos honzájáru ást megszavazni 
az esetben, ha az iparkamara is 
megszavaz e célra némi segélyt.

A polgármester azon jelent-•-•ét, 
hogy a helybeli polgári fiúiskolát 
meglátogatta és azt közegészség- 
ügy és pedagógiai szempontból ki
fogástalannak taiada, — ludomásu' 
vették.

A gyermekvédő liga választmá
nyiba a kép\ is« lőtesiület Ciiudov- 
sfkv Móricz drt. küldte ki.

A házi és gyámpénztárak IV. 
negyedévi vizsgálatáról felvett jegy
zőkönyveket tudomásul vették.

Gócs Antalné.iak a tűzoltó tér 
sarkán levő terület megvásárlására 
t« it ajánlatát visszautasították. Ka 
kéczi kápolna-emlék részére üli ■> 
hiányában semmit sem szavaztak 
meg!

A Knopp és Steiner céggel a ház
számtáblák készítésére kötött szer
ződést jóváhagyták

Kérészy Gyula városi mérnök a 
M. á. v. által létosilendő építkezé
sek tárgyában egy nagy szakérte
lemmel kidolgozott memorandumot 
terjesztett a képviselőtestület elé. 
A memorandum fontosabb része 
igy hangzik :

Hely es és a város jogos igényei
nek is mindenben megfelő meg
oldás tehát csak az volna, ha a 
gyártelepi állomás is rendelkező 
állomássá átalakíttatnék és kiépít- 
t* tnék és minden szükséges kihő 
vitéssel ez az állomás fejlesztőt 
nék. Itt kellene a koralaku fűtő 
házat fölépíteni, a gyártelep kihő 
vitéséről is ezen munkálatokkal 
kapcsolathan kellene oly módon 
gondolkodni, hogy a szüksége.' 
uj vágány hálózat a jelenlegitő. 
kelet felé annyival kijebb épittes 
sék hogy a gy ártelep további fej
lesztésére kellő terület ahhoz hozza 
csatoltassék. Kiválóan alkalmas 
volna ez a hely az esetleg szük
séges rendező pályaudvar kiépí
tésire is, a minek itt elhelyezése 
mint az észak keleti magyarországi 
vasúti forgalom központjában fel
tétlenül indoko t volna Ezen a 
helyen és ily módon véglegesen 
megoldatnék a pályaudvarok ren
dezési kérdése és nem vo na kény
telen a mav. évről-évro akcideii- 
taliler erőszakos megoldásokká 
mindég csak ideiglenesen segíteni 
a folyton f- -felmerülő bajokon s 
hiányokon. A javasolt vágány 
eltolással kapcsolatban szépen 
megvalósítható a szomotori tör
vényhatósági utón n városnak 
létérdeke á;tal követeli ut aljáró 
létesitése is.
Jelenti egyúttal, hogy a dohány

gyártól az állomásig vezető kocsiul 
kövezését a kercsk. inio i.-ztor tar 
cája terhére vállalja. Indítványozza, 
hogy miülán ezt a kormány csak 
1«0B, 1U10 m s  költségvetések ke 
relében akarja megvabísitetii, eiőie 
gézzé a varos ezt a 24000 korona 
költséget a kormánynak, hogy a kö
vezés még ez év tavaszán m-gkez 
dődhi ssék. Ké.i, hogy a kövezéssel 
eg> időben ugyanazon útvonal jár 
da ása is keresztülvihető legyen.

A képviselőtestület K nc>esy, 
Búza, Kérészy, Hornya), Cliudov- 
szky képv. tjgok hozzászólása után 
úgy határozott, hogy aK-részy mér 
nőknek a vasútépítéssel kaposo 
latban tett javaslatát egész terje
delmében e fogadja és kü’döltséget 
m. neszt ez irány bm a kereskedelmi 
miniszterhez. A vasút menti ut kö 
vezésére vonatkozó javaslatot a pénz
ügyi bizottsághoz tették át.

Sebeők Antal és Császár Viktor
nak parlag erdőterület vétele tár 
inában leadott ajánlatait, Mic-ey 
F. Györgynek visszatartott subven 
ci-ja  kiadása iránti kérvényét, az 
aszódi róni. kath. iskola és Benk 
község tüzkárosultjainak segély 
iránti kérvényeit., és Minyuska 
György pecegüdór lísziit.i'i díj fel 
emelése iráiiii kérelmét — elutasi 
tolták.

Elhatározlak a színházi díszlet- k 
átf*stet--sét.

Fuchs Jenőtől elfoglalt területért 
négyszögölenkint 20 kor. kártaiani 
tási összeget szavaztak inog.

A vízvezetéki üjyek e látásához 
egy TÍ/.mesler és dijnok id- ig!n.e> 
alkalmazásával un ghizták a polgár 
mestert.

Megbízták a polgármestert, hogy 
építkezési ügyek ben a város érdé 
keit sértő II. fokú határozatokat 
minden esetben felőlibe *ze meg.

Budapest székesfőváros felhívta 
a város tanácsát, hogy az adótör
vény tárgyában ossz hívott értekez 
létén képviseltesse magát. A kép 
viselőtestület e kérelem fö.ött liosz- 
•zabb vita után napirendre tért.

A Thali Kálmán-féle bronz ron-k 
költségeihez 10 koronát szavaztak 
meg.

A Polgármester jelenti, hogy Pataky

Miklós városi főjegyző többszöri uta
sítás dacára meg máig sem készítette 
el a szervezési szabály rémület módo
sítását. A képviselőtestület minden 
hozzászólás nélkül elfogadta az előadó 
javaslatai, hogy utasítja a főjegyzőt 
a szabályrendelet j o  nap alatti elké
szítésére.

Strin János városi rendőrnek 
munkák éptelonségo miatt 180 ko
rona végkielégítést szavaztak meg.

Kápa városnak a fogyasztási 
adóknak a város részére való át
engedése iránt a kormányhoz in
tézett átiratát helyeslik és hasonló 
szellemben feliratot intéznek a 
kormány hoz.

Még a vízvezetéki víz bakteri)! ó- 
giai vizsgálatáról szóló jelentést 
olvasták fel és azután az ülés esti 
7 órakor véget ért.

Hitelesítő ülés 24-én d. u. fél 4 
órakor lesz.

II I R E k.
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j Singer Izrael. J
Gui bene docet, betie vivit, qui 

benő vivit bene docet, a ki jóra ta
nít nemesen él, ki nemesen él, jóira 
tanít.

Ember emlékezet óta nem dóit 
ki soraink közül férfiú, kire ezen a 
legnagyobb dicséretet tartalmazó 
ítéletet el lehetett volna mondani 
a nélkül, hogy a meztelen igazság
nál egy betűvel is többet monda
nánk, mint némái Singer Izraelről, 
kit e napokban veszítettünk el.

Elhunyta feletti igaz bánatunk 
íiic j zeso iieiu a lelkűnkbe kitörül- 
h. HeiiUi bevésett jeh illőségének 
feltüntetését de hosszú nemes élete 
áldásos működésének gyarapítását 
képezi.

Azok közül való Singer Izrael, 
kik haláluk pillanatában feltámad
nak. mert lényük nemesebb része 
levetvén a gyarló földi köntöst 
tiszta fényeben erőteljesebben fo.y- 
tátják azo i áldásos munkát, mely t 
porhüvelyben megkezdettek s mély
ít k dicsősége uapról-napra önkit 
növekszik s beteljesedik rajtok az 
Írás igaz mondása „egyetlen szava 
seiu tér vissza hiába; mindegyikből 
gyümölcs termő mag fakadt.**

Fé.századnál tovább igy szántott 
Singer Izrael hazánkban mély ba
rázdát s vetette belé a hit, az er- 
kö cs, u honszereti t örökké élő 
magvait.

Beleit rajta az ősatyák áldása: 
„oktatói pálcával indult élet útjára 
s két tábor lett belőle" Az egyik 
tubor vérei: érdemes férfiak az 
o tar, a törvény a tudomány hü 
szolgái s nemes képlett leányok. 
A másik labor igen nagyszámú 
tanítványai : hű munkások u becsü
letes hasznos hazai művelődés 
minden mezején.

Singer Izrael élete ragyo ó pél
dája magasztos tanítása s elvei 
megvalósítanának. Mintakép a csa
ládi szentély cu tusában, liiá férfi, 
feláldozó atya, páratlan emberbarát, 
l»i Virejtékes munkája utolsó falat
ját megosztja a nélkülözővel, a 
tud isnak az igaznak zsenge ifjúsá
gától élete utolsó lebelletéig hű 
szenvedélyes művelője, mindenek- 
fe i tt jámbor istenféiő szerény és 
embiTszi relő, ki a társadalomnak
— mely neki soha mit sem adott
— soha el nem múló áldást hagy 
hátra örökül, mert „az igaz emléke 
áldást hozó."

Singer Izrael hosszú életén ke*
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resztül áldást hozott hazájának 
vallásának, a legnagyobb szolgála
tokat tette a magyar culturának. a 
társadalomnak s félszázadon keresz
tül folyton dolgozó aikotó elméje, 
az irodalom s hiltudományo* terén 
nagy jelentőségű igazán értékes 
müvei egyszerű, becsületes, neiues 
élete soha el nem múló emléket 
állita::ak a mindenki által bucsü l 
szeretett deick jó Singer Izraelnek, 
kinek áldott emléke örökké élni 
fog szivünkben.

Kekhard bálán.on.
*

Singer Izrael 1828-ban született a 
tolnamegy ti Pakson. E einte rabbi 
pályára készült, e célból fiatal cv* i- 
beu az ország legnevesebb talmud- 
iskoláit látogatta. Később Brüunl>< n 
a műegyetemen kereskedelmi téren 
képezte ki magát, majd 18Ö0 ben 
ugyanott tanítói oklevelet nyeri 
1853 bán a szegedi izr. bitbóis. g 
osztály tanítónak választotta meg. 
1800 bán került Ujhelybe a es. c» 
kir. inintafoiskolaboz, 1871 iHii.tzen 
iskola megszűnésekor a Ka ztenbaum 
iskolához lépett át, ahol 1893-ig 
működött egy föl\ tabun. Étikor nyu 
galomba vonult, de az* rt a főgim 
náziumban még 1903-ig tö.y tana a 
Hitoktatást. Végleges nyuga.oinl a 
vonulásakor, 1003 bán a hitköz* g 
fényes ünnepélyt rendezett tiszte 
létére. Ekkor va.a-ziottak meg a 
hitközségi iskola örökös tiszteletű, li 
igazgatójava. E etéoen nagy irodai mi 
munkásságot fejtett ki úgy szép. 
irodaim, mint pedagógia szaklapok 
bán. Több ónálló müvet is adót', ki. 
Legutolsó nagyobbszab.isU üniia .<» 
müfe a mintegy egy evvel ezeiul' 
kiadott „Emlékkönyv" volt, unlybeii 
tapasztalukban gazdag önéletrajzai 
ina meg.

*
Mar hosszabb ideje betegeskedett, 

de betegsége ideje aluli is folyton 
dolgozott. A must jaivunyszeiüen 
fellépett influenza mintegy 3 héttői 
eze ott ágyba döntötte, ahonnan már 
fel sem keit, mert f. ho 17-en esti 
10 órakor ólra. adta a h hal szere 
telis.i kóréból, lluluía kiterjedt ro
konságot borított gyászba. Ur. 5/.e 
kel) Albert, lapunk Null  szeike-z 
tője, dr. Síiig* r II rnat szabad sui 
főrabbi és dr. Székely Áron szabad
kai ügy ved édesatyjuival gyászojá* 
az elhunytban.

*
A mi gboldoguit földi maradv á

nyait f. hó 10 én d. u. 2 órakor he
lyezték örök ni ugalomra. A telne 
tes az izr. templom udvaraiul történt 
ahol ott volt a boldogu l nagyszámú 
tanítványain kívül a varos színe 
java, és közéleti tünk kitűnőségei. 
Gyászbeszédeket tartottak W élsz 
Kannán törabbi, Singer Bermit dr., 
szabadkai főrabbi az e.hu lyt fia, dr. 
Goldbi rger l/idor rabbi e» a volt 
tanítványok nevében dr. lieicbard 
Sálamon.

— Kinevezések A pénzügymini-z 
tor JJeőiő  Mihály pénzügyi szám 
vizsgálót a nagybeoskereki p nz 
ügy igazgat óság m e.é rendoit h'.am 
vevőseghoz számlunácsossá, l mg- 
rinovics Ede tokaji adóhivatal el
lenőrt m. kir. adóhivtt'a i pénz- 
tarnokká Varunnóra kiuevezte.

Áthelyezés. A m. kir. pénzügy 
minisztérium Plaesintai Emil itteni 
pénzügyi díjas számgy akoruokot 
áthelyezte u kas-ai m. kir. pénz 
ügyi számvevőséghez.

— Leányegyleti gyűlés. Az I/r. 
Leányegylet f. hó 16-án délután

fél 3 Órakor tartot.a tisztújító köz 
gyűlését a tagok nagy érdeklődése 
mellett dr. Haas B» miamié disz-, 
elnök nő elnök lésével, Egri Etelka 
elnök nő f. lkéi '>éro Ptrlstnn Lujzkal 
titkai felolvasta az é*vi jelentést ! 
és az egész tisztikar nevében le | 
köszönt. A küzgyü - a j< ■ - 
tudomásul vette es a l öm-mvény t 
megadta. A régi tisztikart újból. a 
már előbb leköszönt ellenőr helyére

I
•V folyó ügyek elintézésével a 
gyűlés vég.-t ért.

Slavianszky Demeter h í-
ics* oro z énekes és 50  tagú 
daltársulatának hangversenye f. 
hó 21 -én pénteken este lesz meg- 
tariva a városi színházban. A 
nagyszabású hangverseny iránt 
1 fián érdeklődés mutatkozik úgy 
a varos, mint a vidék lakossága 
körében annál is inkább, mert 
még mindenkinek élénk emléke
zetében van az a kiváló műélve
zet, melyet Slavianszky és tár 
suiata első ittléte alkalmával 
nyújtott a hangversenyen jc 
lenvolt publikumnak. Jegyek csak 
nagyon kevés számban kaphatók 
lapunk kiadóhivatalában.

is b
Kazinczy kör estelye. Pjb *

ihivjuK az rd -kiőd »k figyel.
lilét I-pauoviis S ur által a „Ka
/MIC/.y kör-uhcn it •.
óra or tartandó előad .isra, melyen
a fi in' elet s szokások n* ni Csak
mag yarázva, de vetített k• •pékben
S de Ihan is ér/.ő üitve leszink. —
Miután az olőadás komoly j llegü 
c-ak és azok érdeklődését ke.l 
hogy felkeltse, kik ily tanulsáj'o 
előadást hallgatni óhajtanak. — E/ 
oiőad i.-ra jegyek Ka/inczy-köri ta
gok r< szere 1 koronán — az iga
zolvány előmut itasa ni űlett — már 
e őzet*-en is válth itók Kincses) 
P. tér gyógyszeré*', egyesületi p-nz- 
lárnoknai. Az előadásra az igazo, 
jogyok fo tét önül e hozaud k. im rí 
no r? ke.t áru jegyek csakis az 
iga/o vány előmutatása mellett vá’t 
hatók.

— Irodalmi munkásságért —
fogház. Hu rger  iJczsö nyom 
dá-/.segéd irói babérokra vágyott. 
\ ágy akozasában rüpiratot irt, 
melyben Búza  Barna képvise ól 
támadta erősen. Búza Barna kép 
viselő feljelentése folytan a kas 
sai kir. törvényszék esküdtbiró 
sága f. hó Irtán Burger Dezsői 
irodalmi munkássága elismer 
setil 2 heti fogházra és 100 ko
rona pénzbüntetésre Ítélte.

10G00 korona iskola célokra
A/. 1907. XXVII ik uj n- poktatá'i 
törvény nagy terheket ró az i-ko á 
kát f intartó f -lektízetekr -. Az állam
u.■ van kiegészíti a felekezeti tani 
lók fizetését ; d»* ennek ellenében 
megköveteli, hogy az isko a és an 
nak felekezetére minden tekintetben 
a t rvényes követelni nyéknek meg
feleljen. Ez a körülmény indította 
a -.-a.-újhelyi i/r. any ahitköz>. g i> 
ko.as/.« k*'i arra, lio^y a KiLzteubuum 
alapra felügyelő vá as/tmánytől 
ÍOO 0 kor. segélyt kérjen. A választ
mány múlt héten tartott gyűlésében 
a k- rt >egélyt megszavazta és azon 
felül a/, 1660 korona évi hozzajáru 
lásl 2t>K) korra «melte fel. Kikö 
lőtte azonban, hogy az iskola épü
letben éktelenkedő szeszüzkt a leg
rövidebb időn belül eltöröltessék és 
hogy az iskolaszék az építkezésre 
vonat kszó köiUégvetést a választ

mány elé terjessze. E*«m. kuiturá- 
li> szempontból nagy fontosságú, 
Cselekedetért dicséret illeti első sor
ban I) iK11-> Gyula elnököt es Koz
mái Kun Frigyes tliueg gondnokot

— Szabadon bocsátott tanító. tar-
Á\/s Sándor koskóci tanítót halait 
“kozó súlyos testi s-'ríés bűntettért 
a hommuiai csendör.ség letartóztatta, j 
A sátoraljaújhelyi kir törvény*! *k 
vádtuuácsa .szabadlábra helyezte.

— Bolti tűz. Folyó hó l óén este 
f*'l ltl óra tájban kigyuludl Berkovits 
Hermán Rákóczy-utc/ui vegyeske- 
resked se. A tűzi >ariuára eljöttek 
a tűzoltók és rövid idő alatt lokáli 
zálták a tüzet. A bolti b rendezés 
es aruk részben elégtek, rés/ben a 
füst következtében hasznavehetel 
lenné váltak. Az üzlet biztosítva 
volt. Hogy a tűz miként keletke
zett, u rendőrség részéről m •gejteii  ̂
vizsgálat lesz hivatva kideríteni.

— il Pestik. tí a z i I o Mihály ieu 
gyei illetőségű e.-avargo, Pestik 
Szarvas Mihály — a nemr- gén lm 
rokrt keiilit betörő to;vaj --  méltó 
utódja, aki neiu keves' bb, mint 13 
betöréses lopa.'t követi it el 'l'opo

ika. iiegedüsfalva ó* HoJr közsé
gekben. Az alig 11) éves akasztofa 
virág a Pestik iskolája sz- riut dol
gozott, los/.eote az ablakokat s óva- 
losail bekúszott az alvó emberek 
lakásaiba s ami keze ügyébe került 
azt eleműbe ; de nagy c.ószeretettel 
volt a készp uz iránt. \ iszont azon
ban nem riadt vissza a szalonna 
vagy kolbásztól sem. \ anisággal ret
tegett tőle a vidék. Egy teljes h *- 
dg nyomozod utaua u lavaruai csend- 
órjtrör, míg vegre V u r g a  György 
esendőről mester é* O i a h  Bem 
csendőr k* zrt .kerítették M.i cin <■> 
hozlak lioiiionnára a kir. jbiróság 
börtönebe. Tekintettel lutal korara 
a börtönben i* sokat fog hozzá ta 
nu.iii és ba majd kikerül onnan, 
úgy' nem lehetetten, hogy még ezer 
korona dijat is kitűznek a fejére.

— Tolvaj a lakadaimun. Bárány 
Erzsébet helybeli cseléd vasaruup 
iái ada o ura volt hivatalos. A leány 
az ümn-pi alkalomnak megfelelően 
víg ha gu atban tö tótlo az idői 
csukuem ejfé ig, hirtel. n megváltó 
zoll k* d uy iiaugu.aia. Üraga te i 
kendője, melyet — lliu .iltlin c .o  t, 
odaadta tartani Makai Julinak, 
elv. szelt és vele együtt eltűnt Ma- 
írni Ju  i is. Hiába kereslék-kutaltak 
a leányzót a kendővel együtt, — 
nem la.a.las, sói reá jóiie*, hogv 
toronyi Mariának is ••.tűnt a teli 
kendője. Nyomban tisztában voltak 
a he yztltel, hogy a kendőket csak 
Makai J u j  vihette ei. Az enyves 
kezű Juut azutau f« jelentettek a 
rendőrkapitány ságua . a hol eifoga 
tusa iram intézkedtek.

— Lopás. Manyik Mária helybeli 
napsziituosiiö tu.yo ho lü-án Bőd 
nar Andráciie Kazinczy.uiczai la- 
kueanak nyitott ladajábot 20 korona 
készpénzt ellopott. A károsult fel- 
jelentésűre a re:<dorsé>g cdogta a 
lettest, a ki a lopást bcösuierte.

— RdKOCzi cipőkrém ,i legjobb 
börfényesitő 5°(o a kassai Rakó- 
ezi-szobor alapja javára Egyedüli 
gyarlója 8 z é k u I y és T á r s a  
K a s s a.

Scott we Emulsió
iránt, mert fejlődésükre 
jótékony hatással van .«■ 
ízletes könnyen emészthető 
le g jo b b  e r ő s i t ő i z e r
Serdülő leányoknak min
den alkalommal ezt a be
vált, kitűnő sz ert kellene 
használniuk, a mikor gyen
gék. fáradtak és kedvet- 

a« Kmuisiö lenek. 
viinárlAaáuAI a
8 C OTT-WI* .
móilacar tA<1 E ,y  eredeti üveg i r t  —  

.  k . ---------  2 korona 5 0  f l l l t r
lAitl - k S r ju k
j i«r«-l»n k i KnpliMté u gjéfjaaerkárakkae.

FARSANG.

általános titkos szavazás 
a függetlenségi körben.

— A k ö r  h áz i es té lye . —

A szocialisták álma megvalósul. 
Bokányinak ezentúl nem lesz oka 
panaszkodni és dühöngi ni And- 
rássy ugyan még nem készítette 
el a/, általános titkos szavazati 
jogról szóló törvényt, de az ú j
helyi függetlenségi kör már szom
baton megvalósítja az általános 
titkos szavazást.

Általánosan és titkosan fognak 
szavazni a férfiak a függetlenségi 
kör házi estélyén arra, hogy me
lyik hölgy jelent meg a legegy
szerűbb s mégis legizlésesebb 
ruhában. Tehát választói joguk 
csak a férfiaknak lesz, de viszont 
választhatók csak a nők lesznek, 
s igy evvel a nők választói jo g á 
nak kérdésé is teljesen rendezve 
van.

Szavazati joggal bir minden 
férfi, aki a belepti dijat lefizeti. 
A hölgyek csinos jelvényeket 
kapnak, a három győztes hölgy 
pedig szép ajándékot kap pálya- 
dijjul.

Erre az első általános titkos 
szavazásra meghívja a kör a vá
ros közönségét.

A lüggctlenségi kör házi esté 
lye a kör helyiségében szom
baton, február 22-én este 8  óra
kor kezdődik. Családjegy 3  kor., 
személyjegy 2 korona. Családok 
elemózsiát és bort is hozhatnak.

A szavazás eredményének ki
hirdetése s a dijak kiosztása é j
félkor lesz.

Igyekezzenek tehát a hölgyek 
egyszerűen s ízlésesen öltözni.

A szerkesztőség üzenetei.

Kertcfez Ján o s Tolcsva Nyilvános szám-
adás jövő HsámoV kiszsdv® várja.

A fiatal leányok
ha testileg gyengék, vagy csak múló 
betegségben szenvednek is, már rég. 
óta bizalommal vi> t**tn--k a

A szel k e iz té s é rt fe ls lő t :

A  S Z E R K E S Z T Ő S É G .

K: dótulajdonos:
L A N D E S M A N N  M IK S A .

' T c r l c - f o n  m z A i u  IO.

menyasszonyi kelengyékre,
]\ 'a jy  uálas^íék hazai, angol és francia öivatkclmckbcu, ualanjint selymek, szőnyegek és Jüggönyikben.

FÉRFI RUHÁK bel- és külföldi gyártmányú posztókból mérték szerint pontosan készíttetnek.
■ V  M in tá k  k ív á n a tra  v id é k re  is k ö ltség m en tese n  kü ld e tn e k .

^ r h f i n  ^ n i i d n r  R a e r m  H p - z c n  c p í t  felhivia 11 m 1 ViíS£Írl0 k,,zünsí-;B szives ,iö ,elmét azO l l l U I l  é r t d l i u u r  e .S  D a n i d  D C Z S O  C é g  újonnan berendezett és állandóan nagy készletben Mvff
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ALAGCSÖ ES GUZTEGLAGYAR

K O N T  M A N Ó
—  BEREGSZÁSZ

U u ' u l o k d i , z t 4 f f ) a ,  fiujontégl. 
J T "  ds kétndny tégla. m rép u in d ely . 

H ORN YOSThTÓCSERF.P
alugi-s”, burkolatlanok gyár tilsa.

Kgész homlokzatoknak terv szerint 
való kivitele.

Telje* tetőfedések eszközlése

Betegszász, a postahely cg kelte. ELADÓ

c é l i j  it t  l e v é l

sz eg én y  é s  g a z d a g  ópittotöRRöz egyaránt.

a sátora jaujhelyi határban, a 
gyártelep közelében, több hoki 
szántóföld, valamint nagyobb 
rét Krdeklődőknek bővebb tá
jékozást nyújt Nagy Albert uj- 

hely-vidéki körjegyző.

iáuiraü eiim: Q£zté$!ajyár Beregszász.
- o c r A  legkitűnőbb tetőfedő-anyag ma nap

a  ' k é t f ü l i i

jé
c

az
>»

na
X )

O 2

s i
C  'CJc
ro n  —

a.
*a>•oc

>»

Nt/i
o
»o

UJ

/ tornyos t etőcserép ,
(iőöQ2. sa alatt szabadalmazva.)

melyet a beregszászi gőztéglagyár eddig még el nem ért tekeletességben gyárt.
Mm a Cserép örök tetőt <;«/. k i  i:em fagy és oly szilárd, hogy azon já rn i lehet,
el nem drágább fazsindelyénél és minden

erős nekie.
A z a tetoszék, mely fazsindely alá kés:ült. teljesen megfelel.
A  cserépnek ara ezrenként B< regszász állomáson -.vagyonba rakva 68 korona.
Egy ncgyszógméter területen ló  darab fekszik.
Egy :vagyonnak (5ico drb.) vasúti szállítási dija Sátoraljaújhelyre g j  korona körülbelül.
A fazsindely ellenében való előnyét szükség te len feszegetni, es a bádog ellenében azzal az 

előnynyel bír. hogy nem veszi fe l  oly hirtelen a meleget, úgy, hogy a bádogtetőnek a padjai sem 
mire sem lehet fölhasználni ts a lakohelyisegek is kiállhatatlan melegek nyáron, nemkülönben hi
degebbek telén. Amellett a baaog sokkal drágább — a fekete bádog gyakori festes költségéiről nem 
is szólva — es javítása bonyolódott műtét.

t, mely hirtelen .
A  tapasztalat bizony itja, hogy amely helyiségben ez a hornyos cserép egyszer alkalmazásba 

került, onnan a fazsindely es bádog teljesen ki -van szorítva.
A  gerinc se serépnek darabja go fillé r , egy folyóméterre kell g  darab.
A z üvegcserép bádogablak helyébe » kor. yi fillé r .
Nagyon kérem az intelligense Kb t. ez. közönségét, különösen a falukban a tisztelendő urakat, 

bírákat, jegyzőket, világosítanák fö l  a szegényebb gazdákat sajat < deklikben, hogy a csercp nem 
nehéz, elbírja minden fa l követel nélkül es alkalmazásával nem all elő az a gyakori eset. hogy 
tűzvésznél a f é l  fa lu  pár óra alatt rabja lesz a lángnak.

kreáló tisztelettel:

M in tá t  k ív á n a tra  szívesen kü ld ö k .
alagcső-

főiont fő/tanó,
es gőztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselő, visaontelárusitó kerestetik Sátoraljaújhelyen fakereskedő , építési 
vállal'kossá, vagy építőmester személyéhen.

100  drb.
csontlevélpapir

és 100 boríték
ö  k o r o n a

Ja
i'Miimiii nihSil fS ni

könyv- és papirkereskedésébtn

9
.. Jííü/ogakat és egész fogsorokat ’ő

•éj kiválóan készít
■y M agyar Ferencz vi
- fogtechnikus tS
- í  Sáto i pljau jhely, Kossuth-u. 1 8 1 . ^

IIIIőrt non jól illő fogsorok f..
átalakítása 2 óra alatt ^

Ö * í 9 VVSIV i u- í 9

Házvezetőnek
kerestetik vidékre, úri házhoz, 

egy intelligens no.

bővebbet: Tóth Ferencznél,
Ka/.inczy-utcza 26

Szőlőbirtokosok figyelm ébe!
Schlocsing Theofil világhírű francia agricultur-vegyész által 

Marseille\<vu gyártott a />v
ronospora. lisztharmat. feuésedés. sárgaság , fiirtrothadás. 
szőlőm oly ok. hernyók, burgonya peronospor élj a és gyiirüs  
betegsége valamint minden más t n *ző, s/őló és kertgazdaság
ban előforduló gomba és rovar é/ősdiek ellen ; továbbá G <0 
V. Moreels, Gand (Belgium) leltárt Pét u Guanó, a világ l-g jobb 
legolcsóbb és legertékesebb s ’«*r. es trágyájának képviselete 
Tokaj-Hegyalja részére

SZŐLLŐSV TIVADAR Sátoraljaújhely
ki készséggel szolgál minden iránybani felvilágoutassal.

Hirdetmény
f/i Nagymennyiségű első o-ztályu sima és gyökeres

k  Ripária-Portalis, Rupestrís-Monticóla es 
Vitis-Solónis vadvessző,

valamint ugyanMy alanyra nemesített első osztályú, a 
legjobb bor és csemcíaju

gyökeres fásoítványok
hozatnak általunk forgalomba.

(jl Badacsonyvidéki Szólőtelep kezeiősége
|L Tapolcza (Zala m.)

Hirdetmény.
A/okat a szőlőbirtokosokat, akik ral munkaerő en 

gedéhciése iránt nálam jelentkeztek, ezennel értesítem, 
hogy a folyó 100.8. évi muakáliatási kimutatás a m. kir. 
iga/ságügyminiszterium által jóváhagyatott és hogy e. en 
( í\ kir togházíeliigyelői irodában kifüggesztett) kimutatás 
minden vasár- és ünnepnapon reggel 9 órától délelőtt 
11 óráig az érdekelt szőlőbirtokosok által megtekint
hetők.

Sátoraljaújhely, 1908. február 8.

L
Fiserth,
kir. ügyész.

m
Liniment. Capstci crmp.,

Védjegy: „Horgonyt4

a Horgany-Fáin Expeiler
pótleka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok 
í v i i.i legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
kötvénynél, osuznál és meghűléseknél, bedórz-
.....................  sorsképpen használva. ......... .

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
be vitorláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegy gyei 
o» a Ru hter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegeken K —.80, K 1.40és K2.— 
os úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
F6raktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest

Oinithler gylüi.zerUri íz „Arán* oroszlánhoz",
P r á g á b a n ,  Eliaabothstrasso 5 neu.

__  Mindennapi szétküldés.

jutányos lirlüin kap- 
líiiiiik a

Nyomatott Lnudisniami Miksa Tárná köoyvuyomd&jában Sátoraljaújhely
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