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Ha elmélkedünk magyar ha
zánk jövő fejlődésén, s ha egyre 
jobban meggyőződünk arról, hogy 
Magyarország boldogulását és 
függetlenségét csak a magyar 
ipar kifejlesztése utján érhetjük 
el, s ezen az utón biztosan elér 
jük: akkor csak annál keserve
sebben esik látni a magyar faj
nak az ipari és kereskedelmi 
foglalkozástól való idegenkedé
sét.

Ez bénitja meg a jövőbe ve
tett reményeink szárnyalását, ez 
húz keresztet számításainkra ter
veinkre, ez teszi kétségessé min 
den igyekezetünk és törekvésünk 
sikerét. És ha hajótörést szen
vednek a lüggetlenségi gazda
sági fegyverekkel való kivívásáról 
szőtt terveink, csak ez az elszo
morító idegenkedés lehet a szikla, 
amelyen törekvéseink zátonyra 
jutnak.

Az a legnagyobb bajunk, hát
rányunk, veszedelmünk, hogy egy 
varrótűt, egy nyakkendőt nem 
készítünk el itthon, hanem a kül
földről veszünk mindent. Ezek a 
magyar gazdasági élet nyílt se
bei. amelyen keresztül pusztulunk, 
s lassan elvérzünk. Ha ezen se
gíteni tudunk, megmarad, boldog, 
virágzó és független lesz Ma
gyarország Ha ez igy marad, 
belepusztulunk.

Tehát lelkes és komoly ipari

j tevékenységnek kellene megin- 
| dúlni az egész országban. Ha 
| felismerjük, hogy erre van leg
főbb sz ’kségünk, s ez bajaink 

l biztos orvossága, akkor minden- 
' kinek, aki ozereti hazáját, vállve- 
I tett munkával kellene azon igye
kezni, hogy pótoljuk ezt a vég
zetes fogyatkozásunkat. Tanulmá 
nyozni az ipari foglalkozásokat, 
azokra nevelni és buzdítani a 
fiatalságot, azokat segíteni és 

! támogatni minden eszközzel. Hogy 
í meginduljon végre egy egysé
ges vérkeringés, hogy ne csak 
aratódal és kaszapengés töltse 
be a magyar levegőt, hanem ko 
hók, pörölyök lármája, gépek 
zúgása.

Erre volna szükség, ezt kellene 
látnunk, hogy a jövőbe vetett 
bizalmunk megerősödjék. Es a 
műhelyekben, a gépek körül ott 
kellene látnunk Árpád népét, 
amint a magyar földből bányá
szott vasat szerszámmá, a ma 
gyár földön termett kendert vá- 

I szonná, a magyar földön nőtt 
Ifát bútorra dolgozza fel.

De ez még mindig csak áb
ránd. Helyette látjuk és halljuk 
ma is azt a szerencsétlen gon
dolkodást hogy az ipar nem 
úri foglalkozás, hogy csak az 
ur, aki földbirtokos, vagy me
gyei tisztviselő. Egész nemzeti 
betegséggé fejlődött már nálunk 
ez a felfogás. Nemcsak a gentry, 
a középbirtok j s  osztály van sza 
túráivá vele. Beleitatódott már a

magyar fajnak minden rétegébe, 
az arisztokráciától a parasztsá
gig tele van vele minden osz
tály. S ez a felfogás egymaga 
annyi katasztrófát és romlást 
hozott már egyesekre, családokra, 
nemzetre, mint török, tatár, né
met együtt véve.

Nemcsak a gentry, nemcsak 
a löldbirtokosok osztálya irtózik 
az ipartól nemcsak itt idegen
kednek a szülők attól, hogy ipa
rosnak neveljék a fiaikat, s nem
csak itt fejlődik ki már a ser 
dűlő gyermekekben az a gon 
dolkozás, hogy az ipari foglalko
zás szégyelni való, alsórendü és 
nem úri dolog. Nagyon, de na
gyon sok iparost ismerek, aki 
a munkájából nemcsak megélt, 
de vagyont is szerzett, meg is 
gazdagodott. Ha ezek a fiokst 
a maguk mesterségére nevelik, 
műhelyükkel, üzletükkel jómódot, 
boldogulást hagyhatnak rájuk 
így erősödhetik az iparos elem, 
igy lehet a kis műhelyből foko
zatosan hatalmas gyártelep, igy 
fejlődhetnek tekintélyes iparos- 
dinasztiá!,, amire ezer meg ezer 
példa van Ausztriában. Német
országban, s amire sajnos, legfe- 
lebb egykét fehérhollószerü 
példa van minálunk. A jómódú 
magyar iparos már „urnakM, jo 
gásznak neveli a liát. Akármilyen 
rosszul tanul is, keresztül kinozza 
gimnáziumon, egyetemen. A ta
níttatásra rámegy a vagyon egy 
része, a többit elkölti a fiatal

ur, mihelyt kézhez kapja. Mert 
a pénzköltést meglepő gyorsan 
tanulja meg. Aztán beáll valami 
hivatalba, s pár ezer korona fi
zetéssel végig kinlódja az életét. 
A műhely pedig az apa halálá
val bezáródik, a nemzeti vagyon 
elveszt egy szép értéket, a nem
zet gazdasági élete egy munka
erőt, amely intelligenciájával na
gyon hasznossá válhatott volna, 
a jogász „uru jóllét, produktív 
életmód s meggazdagodás helyett 
kap valami silány hivatalt, s nem 
használ vele se magának, se 
másnak. Mert az ugyan teljesen 
mindegy nemzetre, államra nézve 
hogy a hivatali szobákban ki 
körmöli az aktát, de a nemzet 
gazdaságára igen nagy külömb* 
ség, hogy intelligens, képzett ipa
ros vezet e egy régi hirnevü ipari 
műhelyt, vagy uj műhelyben kon
tárok babrálnak, akik csak azért 
mentek iparosnak, mert semmi 
más pályán nem tudtak boldo
gulni s az iskolában megbuktak.

És ez nem egy kéi szórványos 
eset, ez általános, mondhatni, 
törvényszerű jelenség. Alig van 
csak némi kivétel alóla.

Hát igy nem boldogulunk. így 
nem fog a magyar nemzet ipart 
fejleszteni, igy nem alakulhat ki 
az a nemzeti hadsereg, amely 
az uj szabadságharcot a munka 
fegyvereivel végig küzdi.

Akarjuk minden lehető módon; 
minden rendelkezésünkre álló 
eszközzel az iparfejlesztést, mert

A szocializm usról.
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IV.
Gyönyörűen kezdődött. Az a 

francia alkotmánykészitő nemzet- 
gyűlés volt a világ legidealistább 
s legnaivabb testületé. Megalkotta 
az emberi egyenlőség kódexét, tisz
tán a józanész alapjait. S azt hitte, 
hogy most mar itt a boldogság, itt 
az Eldorádo, az emberiség ügy e ; 
mindörökre rendezve van.

S a gyönyörű alkotmányból egy- 1 
két év alatt zűrzavar, felfordulás. 1 
vértenger lett. Mert mindenben tó 
kéletes volt az az alkotmány és 
minden kellék ineg volt hozzá, csak 
egyre lett volna ruég szükség : arra. 
hogy az emberek egyszerre mind 
angyalokká legyenek. Az emberek 
azonban — emberek maradtak és 
igy egymást érték a felkelések, a 
vérengzések, jött a terror, a sans- 
culolte uralom tombolása, s mindez 
tartott egészen addig, mig egy fi
atal, 27 éves tábornok a Tunleriák

előtt belé nem ágyuztatott a meg
vadult tömegbe, s rendet nem csi
nált.

Evvel aztán uj felvonása kezdő
dik a színjátéknak, amelyet Napó
leon korának nevez a história. Az 
a 27 éves tábornok a világtörténe
lem legkáprázatosabb alakjavá fej 
lődött. Szegény prókátornak tolt a 
fia s 85 éves korában a franciák 
császárja s a világ ura lett. Test
véreit, rokonait, barátait, holmi 
pincéreket, szabólegényeket, baka
káplárokat csupa hercegekké, ki 
rákokká telte. Egyiknek — másik
nak 111a is király még az utóda. 
Ma már mesében se hinnének el 
ilyet. Es ez a szorul szóra meg
történt hihetetlen mese, amilyen 
tündöklő szép, olyan hatalmasa ka
cagó szatírája az emberiség minden 
törekvésének. íme : feltámadt- a 
francia nép, hogy szabadságát és 
egyenlőségét kivívja, a zsarnoksá
got megdöntse s ebben a küzdel
mében vérben gázol, az arisztokrá 
ciát kipusztitja. a királyt, királynét 
lenyakazza, mindent, ami az ural
kodásra egyesek korlátlan hatal

mára emlékezteti, lerombol, össze
zúz. — s öt év múlva maga állít 
újra bálványt magának, kezébe 
adja akorlátlan hatalmat, tűri, hogy 
gráfokat, hercegeket nevezzen ki. 
uj arisztokráciát teremtsen s még 
mindezért nagyon lelkesedik is. Es 
a régi abszolutizmus romjain fel
épül nem a népszabadság, hanem 
az uj abszolituzmus.

Így van minden emberi törekvés. 
Ep azért, mert nem angyalok, ha
nem emberek vagyunk. Es ha tna 
uralomra jutna Magyarországon a 
szociáldemokrácia, holt bizonyos, 
hogy tiz esztendő múlva báró Welt- 
ner Jakab és Bokány i Dezső fel
emelt fizetésű miniszter urak lövet
nének a drágaság n iatt lázongó 
tömegre.

A francia forradalom óta kezdő
dik aztán a tulajdonképeni szoci
alista irodalom. Okoskodnak rajta, 
hogy mért nem sikerült akkor a 
népjogok kivívása és egymásután 
állítják fel az egész világ boldogi- 
tására való csalhatatlan gazdasági 
rend-zereket. Fourier. Saint Simon 
gyönyörűen kimutatják, hogy az

egész élet igy, ahogy van. csupa 
igazágtalanság s nagyszerű ábrándos 
terveket eszelnek ki, hogy hogy 
kellene ezt a világot igazságosan 
berendezni. De mikor megpróbálják, 
sehogyse sikerül semmi. 1848-ban, 
mikor rövid félszázad óta már a 
harmadik királyukat kergetik el a 
franciák s újra köztársaságot csi
nálnak teljesen a szocializmus jut 
diadalra. Hirdetik a „munka jogát- , 
hogy az állam köteles mindeukinek 
munkáról gondoskodni. Louis Blanc 
miniszter fel is állít egy csomó ál
lami közmühelyt, ahol mindenki 
kapott munkát s fizetést. No, össae 
is gyűlt ott az ország minden mun
kakerülője s a fizetést ugyan fel
vették, de dolgozni egy se akart. 
Utoljára is be kellett zárni a híres 
műhelyeket s az egész szocialista 
köztársaságnak megint az lett a 
vége, hogy 18ő2-ben III. Nepoleout 
császárrá választották.

A franciáknál csupa rajongás, áb
rándozás, mondhatni: poétis volt a 
szocializmus. Alighogy a németek a 
kezükbe vették, azon módon tudo
mány lett belőle. Mert a német min-
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ez a függetlenség útja. De azt 
akarjuk, hogy az az ipar ne 
csak magyarországi ipar, hanem 
magyar ipar is legyen.

Ezért kell arra törekednünk 
hogy a magyar nemzet, s 
nősen a magyar 
adja rá magát az ipari 
kozásra. Minden szüló a máso
dik fiát iparosnak nevelje. Egy 
formán kötelessége ez gyermeke 
és hazája iránt.

9  talán még sem olyan ördögi 
dolog ehhez hozzá szokni. Csak 
buzditani, terjeszteni kell, csak 
legyenek hirdetői, apostolai az 
eszmék. Akinek csak befolyása 
van a nemzetre, aki az ifjúság 
lelkét irányíthatja, mind álljon 
be ennek a törekvésnek hittéri-1

-  íebr. 26.

Politikai összejövitel A sátoralja 
újhelyi függetlenségi körben f. évi 
március 8 áu d. u. fél 5 érakor po
litikai összejövetel lesz, melyen dr.

ruertetm. A nag) fontosságú összejö- 
vetőire már most felhívjuk városunk 
iparosaink figyelmét, atuenynyiben 
ezen az összejövetelen megismer 
hetik az őket nagyon közelről ér 
deklő uj ipartürvényt és alkalmuk 
le»z figyelmeztetni képviselőnké', 
az őrájuk esetleg sérelmesnek talált 
pontok megváltoztatásának szük
ségességére.

h í r e k .

külö- B ú z a  Barna kerületünk orsz. kép 
középosztály viselője az uj ipartörvényt fogja ös- 

foglal-

tőjéül.
A turáni pusztán még lovas, 

állattenyésztő nép volt a magyar. 
Akkor még a földművelés is 
olyan lenézett, nem »úri« fog
lalkozás volt, mint most az ipar. 
S  mégis megtanultuk és megsze
rettük a földművelést. Szent Ist
ván nemcsak a kereszténységet 
teijesztette el a még mindig 
nomád magyarok közt, hanem a 
földművelést is. Es ma már ez 
»úri«, sőt egyedül úri foglalkozás 
Hát így megszokhatjuk az ipart 
is. Es meg kell szoknunk, mert 
ettől függ nemzetünk tenmara- 
dí'sa, jövője, függetlensége.

Jogász van már elég, most 
iparos legyen a magyar. Hogy 
milyen okos emberek Ítélnek a 
bíróságokban, az távolról se 
olyan lényeges kérdés, mint hogy 
milyen ügyes és milyen magyar 
emberek vezetik az ipari műhe
lyeket. Nem kitűnő bírókra, ügy
védekre, államférfiakra van ma 
szükség, hanem okos és képzett 
iparosokra. Nem Verbőczyek és 
Deák Ferencek kellenek ma, 
hanem Zsolnay Vilmosok.

Ha ezt elérhetjük, hazánk jö 
vője s függetlensége biztosítva 
van. Ha nem, akkor egész »úri« 
felfogásunkkal, ipart és kereske
dést megvető osztálygőgünkkcl 
elnyel minket a gazdasági fej
lődés kérlelhetetlen törvénysze
rűsége.

fiz egyszerűség és jó ízlés diadala 
a „függetlenségi kör" házi estélyén.

Nagyszerű és az emberi életmódra 
jótékony hatást eredményezhető 
eszméje támadt a „Függetlenségi 
kör*4 házi estélye rendezőségének 
hogy dijat tűzött ki jutalmul az 
egyszerűségnek és jó ízlésnek az 
ölu»zküdé>ben való uyilváuulásáért.

Először is, minden jó  Ízlésű és a 
saját, valamint az egész emberiség 
boldogulását és boldogságát szem 
elölt tartó egjéu Csak gratulálhat 
azoknak, akik elgodolták, hogy 
egyszerű ruhabauis meg lehet je 
lentő egy estélyen, hu az ízlé
sesen van kiállítva és mulatni is 
lehet benne, mert vaunak még, a 
kik megtalálják az egyszerűben is 
a szépet, ha ruháról is vau szó és 
vannak még olyan férfiak is, a kik 
az egyszerű ruhában is meglátják, 
fia csakugyan megvan, a nőben la  
nőnek legszebb ékességét a szerény 
ségel és jó modort, melyeknek 
csak eiőn\üs ki rétül szolgálhat a 
jó ízléssel kiállított egyszerű ruha.

Azután pedig gratulálni kell az 
eszme megvalósítóinak a dijak el
nyerőinek, kik közül az elsőt Masz 
ni* Jolánku, a másodikul keliner 
Ilonka, a h rmadikul Uakruányi 
Aranka kapta.

Igazán úgy gazdasági, valamint 
művelődési szempontból kívánatos 
lenne, ha az indítványt tett rende
zők s a juialmuzollak úttörők len
nének és sok követőre találnának a

denböl tudományt Csinál. Ha meg 
csókolja a feleségét és jól esik neki. 
mindjárt leül és megír egy három 
kötetes munkát a csók elméletéről, 
történelmi jelentőségéről és meta
fizikájáról. Természetes dolog, hogy 
a tudományos szocializmus is Né
metországban alakult ki. Lássál le ég 
Rodbertus mellett fellépett a próféta, 
a szocializmus pápája, a csalhatat
lan szent Marx. E 2 irta meg a szó 
cializiuus tudományos elméletét, egy
általában igen sokat irt és az Írá
saira ma is esküsznek a világ szoci
alistái. Megalapította a történelmi 
materializmust, ami abból áll, hogy 
a világhistóriában minden csak a 
kenyérért történi, pl. a trójai há
ború nem azért volt. mert Helénát 
elrabolta Páris, hanem, mert Trója 
igen gazdag volt s a görögöknek 
fejt a foguk a vagyonára. Így mond
jak végig az egész történelmet, s 
akiről nem tudják kimutatni, hogy 
kenyérért csinált valamit, pl. Dugó- 
vics Tituszról, arról egyszerűen ki 
mondják, hogy bolond volt. Termé
szetesen Marxnak is borzasztó) rossz 
és igazságtalan ez a világ, a tökéi 
ő is rtblasnak tartja, de azt ö se 
mondta meg, hogy hogy kellene

hát azt a világot helyesen és igaz
ságon n berendezni. Mutat ugyan 
egy módot s azt ő úgy nevezi, hogy 

1 a termelési eszközök köztulajdonná
I tétele. Termelési eszküzükuek te
kinti a főidet is. Vagyis minden 

| föld az államé lenne s az allatn 
: mondaná meg. hogy ki menjen ka
pálni, ki menjen szántani és ki le- 
g\én munkafelügyelő. Az államot 
persze a cuci'isták vezetnék és ők 
rendelkeznének, hogy ki hova mén
je. És ez nekünk, polgári társada 
lomnak igen nagy baj lenne, mert 
Zemplénben pl. biztosan Weiuberger 
lenne a főispán és ő már pl, engem 
biztosan rigolirozni küldene, sőt azt 
hiszem, Schniidt Lajosnak se valami 
könnyű munkát adna. No és az még 
bizonyosabb, hogy Bokányi se ka 
páina és Weltner Jakab nem az eke 
szarvát fogná, hunéin ők bizonyára 
a földművelés országos főintézői 
lennének százezer forint é .i  fizetés
sel. Sőt bizonyára a liuikat se kubi 
kusoknak rendelnék ki, hanem leg
alább is szőlészeti főfelügyelőknek. 
Szóval most is van elég panama a 
világon, de hogy akkor mennyi 
lenne, azt el se tudjuk képzelni.

(Folyt, köv.)

jő ízléssel párosult egyszerűséghez 
vezető göröngyös utón. a melyen 
el lehetne aztán jutni a valódi bol
dogulás és boldogság forrásához, a 
megelégedettséggel járó jó módhoz.

Minden ember a boldogság után 
törekszik, de nagyon kevesen nye
lik el annak csak kis töredékeit is, 
mert sokan, ha látszólag mások 
megítélést* 1 szerint boldogok is, tény
leg nem azok, mert lehet, hogy el 
vannak látva minden földi jóval, 
őket ez nem elégti ki teljesen, 
mert szivük mindig többre és többre 
vágyik. Mindig vannak előttük olya
nok, a kik még náluk is jobb mód
ban vaunak, a kiknek niég szebb 
lakásuk, még szebb ruhájuk és még 
kényelmesebb életük van.

Az ilyenek a maguk jó életét 
nem látják, csak azt. hogy vannak 
a kik náluk jobb módban élnek, a 
kik az ő felfogásuk szerint szeren
csésebbek mint ők.

Tudom, hogy nem mondok újat, 
ha azt mondom, hogy a kevéssel 
beérő ember a legboldogabb.

Ez azonban tudjuk jól nem azt 
jelenti, hogy talán tegyük üssze a 
kezünket, kössük meg teijeseu vá
gyainkat, ne kiváujunk semmi szé
pet, semmi jót, liánéin igenis azt, 
hogy ne fölösleges czifrálkodásra 
pazaroljuk pénzünket, erőnket és 
Ízlésünket.

Miudeuben a mi bennünket kö
rülvesz, a melyben élűnk, nyilvánul
hat az Ízléses egyszerűség és ha 
erre fogunk törekedni, ha ennek 
megvalósítását ruházatunkban, la
kásberendezésünkben, magunk vise
letében, sőt lelkületűnk egész meg
nyilatkozásában célul tűzzük ki, 
sokkal boldogabbak leszünk, mintha 
cifra és sokszor bizony éppen a kü
lönlegest, a nagyszerül h.ijuászva, 
a jó  ízlést nélkülöző formában sze
rezzük be életszükségleteinket.

Akkor, ha megelégszünk az egy
szerűvel. nem fogy el anuvi időnk 
és lelki erőnk míg valamit iueg 
valósi ihatunk és több kedvünk is 
lesz az elért célban való gyönyör
ködésre.

Időnk pedig marad elég, hogy 
lelkünket van di műveltséggel lássiu 
el, s ez bizonyára több gyönyört 
fog okozni, mintha akar 1 uhuban, 
akár bútorzatban vagy bármilyen 
külsőségben csupa hiúságból legyőz
zük embertársunkat, és ez által 
mintegy újabb versenyzésre hívjuk 
fel őket. Az ilyen á.dalian harcban 
szenvedünk mi is, mert vajmi ke 
vés az az igazan semmi lelki haszon
nal jaró siktr, — melyet elérhe
tünk, ahhoz a gyötrelemhez képest, 
melyet kiállunk, mig nyugalmat, 
pénzt feláldozva elérjük azt.

De hogy valakinek tetszését meg- 
nyírje az a mi egyszerű és külüiiö 
seu hogy felül tudjon emelkedni a 
sok kicsinyes nézeten, véleményen 
hogy érdemesnek találja megkeresni 
az egy szelőben a szépet, arra az 
illetőt nevelni kell, s akkor mint a 
falra hányt borsó úgy fognak lei
kéről visszapattanj az esetleges gu 
nyolódó megjegyzések, a mik ellen 
bizony senki sincs addig biztosítva, 
mig mindenki, vagy legalább a 
többség be nem látja, hogy minden 
czifra ruhánál többet ér a lelki szép
ség és jóság, és hogy a cifrái kodás 
teljesen kizárja a lélek művelését, 
mert nem is egyeztethető össze az 
igazi lelki műveltség, a fölösleges

sallangok előállításával és megszer
zésével.

Keressük a szépet az egyszerűsé
gében is fenséges természetben, az 
majd megtanít bennünket minden
ben az üszhangra, még a sziliek ve
gyiünkében is, mert ott nincs pl. a 
zöld levelek mellett egy bokron 
sárga, piros, kék, lila virág, csak 
olyanok, melyek egy árnyalatuak, 
vagy egymáshoz valók.

Keressünk a lelkileg igazáu müveit 
emberek egyéniségében, és ne szé
gyenük, sőt örüljünk neki, ha bár 
eleinte bizonytalan léptekkel, de 
már mégis kezdünk megtanulni 
azon az utón járni, mely éppen 
egyszerűségében nyilvánuló szépsé
geivel fog gyönyörködtetni bennün
ket és végre is el fog vezetni oda, 
a hol az egyszerű, a nemes, a szép 
fog tetszeni minden jó Ízlésű em
bernek.

Pecsár Gyula plébános Öröm
mel hozzuk a hirt, hogy Andrássy 
Dénes gróf mint kegyur. a monoki 
plébániára Picsát Gyula itteni ad
minisztrátort nevezte ki. A nemes 
főur választása egy minden tekin
tetben derék papnak szerzett meg
érdemelt jutalmat Mi bár Pecsár 
Gyulában a függetlenségi eszmék
nek egy önzetlen, lelkes bajnokát 
veszítjük e l ; de kívánunk neki az 
uj otthonában állandó boldogságot 
és kitartást, a függetlenségi zászló 
alatt a haza és egyháza javára le
endő további munkásságához. — 
Mint halljuk, Pecsár Gyű.a helyére 
Marezittkó József segédlelkészt fog
ják kinevezni.

— Bírósági kinevezések A kiráiy 
Berinkey Dénes dr. budapesti ügyész
ségi alügyészt a k irályhclraeci já 
rásbírósághoz járásimévá, — Piskóthy 
Ferenoz dr. sátoraljaújhelyi törvény- 
széki jegyzőt a lőcsei ügyészséghez 
a.ügyésszé nevezte ki.

— Egyházi kinevezés. A K a p o s y  
Menyhért elhalálozásával megürese
dett vásárhelyi plébánián a pléháuosi 
állás ma sincsen még betöltve. 
Ugyanis a Sermage és Andrássy 
grófi c-aládok a praesentára nézve 
nem egyeztek meg és igy királyi 
döntés uia fog valószínűleg az ügy 
kerülni. Miután az állás betöltése 
eként hosszabb idő múlva fog csak 
megtörténhetni, a kassai püspök 
Kristóf Lajos kassai hitszónokot 
Vásárhelyre helyettes plébánossá 
nevezte ki.

— Áthelyezések. A király EmSJy 
László k irály helmeci járásbirónak 
törvényszéki bírói minőségben a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszékhez, 
Pctet/i Bé a tamási kir. járásbirónak 
a király helmeczi járásbírósághoz 
saját kérelmükre való áthelyezésü
ket legkegyelmesebben megengedni 
méltóztatott. — A m. kir. pénzügyim- 
Misztérium Géb kardi Pál itteni m. 
kir. pénzügyi állami végrehajtót 
saját kérelmére hasonttiiuőségbeii 
Kassára helyezte át.

— Egyházmegyei hir. Eirczák G) ula 
munkácsegy hazmegyoi püspök D e
meter János ubrezsi lelkészt, Sztau- 
kóera helyezte át.

— Uj polg. isk tanár A nug) mi
hál) i polgári fiúiskolánál megüre
sedett tanári állásra Irtsing Ferenoz 
nyelv, történet s tettei szakcsoportra 
képesített polg. isk. tanár választa
tott meg.

— Halálozás. Brandtuer János a 
gróf Karolyi László rád vány i ura
dalmában lévő kastélyok felügye
lője f. hó 22-éu elhunyt Kadvány- 
ban. A ti melésen az uradalmi tisz
tek testületileg vették részt, a te
metést Gurilla Ágoston és Novak 
László kegyurasúgi p'éoáuosok vé
gezték. Jutenak István gróf Károlyt 
László rád váll) i uradalmának inté
zőjét súlyos csapás érte, két férje
zett nővére egy időben hirtelen el
hunyt. Az uradalmi tisztikar a gróf
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fal az élükön kifejezték részvétüket 
a kiváló gazdatisztnek.

— Búcsiiestely. Abból az alkalom
ból, hogy Petsár Gyula saujholyi 
adminisztrátort monoki plébánosnak 
kinevezték, tisztelői búcsú lakomát 
rendeznek tiszteletére március 2-án 
este 8 órakor a „Vadászkürt" szál
loda éttermében. Egy teríték ára 4 
korona.

— Ispánovics Sándor felolvasása.
A zemplénmegyci Kazinczy körben 
f. hó 23-án este t> órakor Ispánovics 
Sándor vetített képek kíséretében 
felolvasást tartott Finnországról és a 
finn nép sajátosságairól. Az esté
lyen a sárospataki dalárda is sze
repelt finn énekekkel. Az estélyen 
nem nagy számban jelentek meg a 
kör tagjai.

— Változás egy iparvailalat veze
tésében. A nagy mihályi sör- és ma
látagyár részvénytársaság igazgató
sága legutóbb megtartott igazgató
sági mérleg-vizsgáló ülésében Hor
váth Sándor ügyvezető-igazgatót, a 
vállalat vezetése körül kifejtett ér 
deraei elismeréséül egyhangúig ve 
zérigazgatóvá nevezte ki.

— Kazinczy-köri estély Vasárnap 
március 1 én dr. Homyry Béla a 
kör igazgató alelnüke vetített ké
pekkel előadást tart a Kaziucz' -kör 
ben d. u. (> órakor ezen a címen : 
»Utasás a világ űrben.* Ezen előadás 
komolyabb ösmeretterjesztő előadás 
lesz a csillagászat egy részéből. 
Ezen előadás f *bru ír hó 28-án d u. 
3 órakor a tanuló ifjúság részére is 
meg lesz általa tartva. Amennyiben 
esetleg a vasárnapi előadás elma
radna úgy az előadást jelző és hét 
helyeu kitett táblák be lesznek 
vonva.

— Helyreigaztás Múlt számunkban 
megjelent „dr. Steril Ármin ünnep
lése" c. hírünkben sajtóhiba folytán 
az ünneplés idejéül raárc 1-u lett 
feltüntetve. Az ünneplés azonban 
március j  en lesz, melyet ezennel 
helyreigazítunk.

— Az „Iparos-kör megalakulása.
Folyó 23-án vasárnap dé után tar
totta alakuló közgyűlését, a hely
beli ipartestület kebelében alakult 
„Iparos kör". Az ipartestedet szék- 
házának nagyterme csaknem égő. 
szén megtelt az érdeklődőkkel, ki
ket Móré Dániel elnök szívélyes 
szavakkal köszöntött. A már előző
leg tartott értekezleten egybeálli- 
tott „házszabályokat" a közgyűlés 
észrevétel nélkül elfogadta s ezek 
alapján választotta meg közfelkiál
tással az ipartestület titkára által 
ajánlottakat. Ügyvezető igazgató 
le tt : Ziuner Bernát, társigazgatók : 
Zombory János és Keichard Ármin, 
főjegyző: Majoros András, jegyzők : 
Palá>tiiy Adolf és Wiudt Jakab, 
pénztáritok : Schwarczbardt Lápot, 
ellenőr: Vicziuándy Vincze, ház 
nagy : Schwarcz Sámuel, főkönyv
tárnok : Friedinan Lajos, alkonyv 
tárnok : Gondkevics Ferenc, választ
mányi tagok : Csomós Bertalan, 
Tarpay János, Szabó Sándor, Kimar 
József, Nagy György, Kovalcsik 
János, Lénhard Imre, Saul Mór, 
Morgenstern Emánuel, Ferkovits 
Jakab, Derűjén István, Balogh Jó 
zsef, Messa István. Hévész Simon, 
Schwarcz József, Gáspár Ferenc, 
Lovász István, l'etsár Sándor, |

I Szombathy Gyula, Klein Izidor, 
Kesztenbaum Lajos, Zemiényi Sán

dor, Pakhár Bertalan, Ploth Ignác 
■ Palásthy Lajos, Lászlófi Henrik, 
! Linder Dávid, Klein Ármin, Kál
mán Zsigraond, Schwarcz N. Jó 
zsef, Uuzsinszky István, liakovszky 
Sándor, Majoros Gyula, Schőn Mór, 
Kúria Ferenci, Magyar Ferencz, 
Kooz Adolf, Blockner Izidor, Neu- 
man Adolf, Góts Ignácz, Weisz 
Mór. Dankó Ferencz, Fixler Miksa, 
Gsernovits Gyula, B«*gala András, 
Lukács János, Z.óhovits Bertalan, 
Bukovics József. A választások meg- 
ejtése után, Kovalcsik János és 
Tóth András fejezték ki örömüket 
az „Iparos-kör" megalakulása fe
lett, s a titkár üdvözölte a meg
választottakat. Ar. „Iparos-kör" már 
ez év március hó 2-án megkezdi 
működését, egyelőre a székház 
nagytermében, s az ipartestület el
nöksége — mint a kör felügyelői — 
mindent elkövetnek, hogy a kör 
hivatásának, a közművelődésnek, az 
ipari és iparos érdekek fejlesztésé 
nek, szakbeli ismeretek terjesztésé
nek, megfeleljen, — mi czélból, 
tekintettel a kezdet nehézségeire, 
ez utón is felkéri a helyi és vidéki 
sajtó képviselőit, s a lap kiadókat, 
hogy a kör olvasó asztala részére, 
legalább egy ideig, egy-egy lap 
példányt ingyen megküldeni szíves
kedjenek.

— Áradások. Folyó hó 24-éről 
menő éjjel a hó olyan sűrűn és 
nagy mennyiségben es-tt. a mennyi 
hó e télen aligha takarta a földet. 
Hajnalra gyönyörű téli napra virrad
tunk. reggelre azonban már valósá 
gos vizáradás támadt az utcákon és 
a járó-kelők bokáig érő havas víz
ben jártak. A hirtelen jött meleg ta 
vaszi időjárás következtében a hó 
hirtelen olvadásnak indult és a he 
gyekről olyan rohamosan hömpüiy 
gött a v í z , hogy a Ronyva medre 
szemlátomást megdagadt. Az olva
dás a városban sok helyütt okozott 
zavarokat. így a többek között 
számos piucze megtelt vízzel, sőt 
egyes udvarokba és azokból a la
kóhelyiségekbe is behatolt a viz. A 
háztetőket bori te nagy hó a roha
mos olvadás miatt sok házban i.> 
kisebb nagyobb kárt okozott. A 
tegnapi eg«*sz napi olvadás után es
tére fagyni kezdett és ma még a 
hó mindig nagy mennyiségben bo
ntja az utcákat.

— Feloszlott társaskör. Folyó hó 
18 án délután 5 órakor tartotta a 
s rosputaki Otthonkor közgyűlését, 
melyen a jelenvolt tagok egyhan
gúlag kimondották a kör feloszla 
tásál. A feloszlás oka az, hogy a 
kör terhes anyagi kötelezettségeinek, 
az aránylag kevés bevételek foly
tán már kezdetétől csak nehezen 
volt képes eleget tenni. Kísérlet 
történt ugyan arra nézve, hogy 
más utón. — hangversenyek, mu
latságok stb. utján tétessek lehe
tővé a felimaradásához szükséges 
anyagi eszközök előteremtése, de a 
kör tagjai belátták, hogy egy kör 
másképpen, mint saját belső ere
jéből fenn nem állhat, minthogy 
pedig a nagy kiadások miatt ez 
kivihetetlen, határozták el a kör 
feloszlását. A felszámolás elvégzé
sére, ingóságok elárverezésére és 
egvébb még szükséges teendők le
bonyolítására a közgyűlés teljhata
lommal egy öt tagú bizottságot ' 
küldött ki, melynek tagjaiul Fencik

Nikon elnöklete alatt dr. Kiss Sán
dor. Niesznek Ferenc, Goldblat 
Mór éz Z. Kiss Jenő választattak 
meg.

— Tűzi larma. f. hó 2ő-én d. u. 
2 óra tájban a tűzoltóság kürtjele 
verte fel városunk csöndjét. Tűz 
azonban nem volt látható. Az egész 
kivonulást egy be nem jelentett ké- 
ményégetés ekozta.

* Szövetkezeti lengyár. Az ipart, 
kereskedelmet, földrnivelést támo
gató bodrogközi egyesület Mailath 
Józsefné grófné kezdésére szövet 
kezeti lengyár létesítésének mun
kálatait indirotta meg a nyár folya
mán. A grófné oly szívósan vezette 
az akciót, hogy a tőkét csakhamar 
jegyezték, s ezer hold lentermelést 
biztosítottak. E gazdasági mozga
lomban a kisgazdák is nagy érdek
lődéssel vettek részt. Darányi i^- 
nác földmivelésügyi miniszter a jó- 
irányu szövetkezeti vállalkozást se
gítvén, lehetővé vált 240.000 ko
rona tőkével a gyár létesítése. Az 
ép tkezést májusban kezdték m-g, 
s a napokban a helyszíni fölülvizs- 
gálát is megtörtént.

— A kassai Rákóczi szobor alapja ja 
vára ö'Vo-ot jövedelmez a Rákóczi cipó 
krem. A legjobb bürfényesitő. Eg» e 
dűli gyártója S z é k e l y  és T á r s a  
K a s s a .

Fopáslan lé rí p r i m M i e k
valóságos m e g k ö n u y o b b il I é s a 
SCOTT-féle Emulsio, mert elősegíti 
az étvágyat, erőt és égészséget ad s 
a fogak erősen és fehéren bújnak ki,

A SCOTT-féle Emulsio
■♦t  oly jóizü és édes, hogy a 

gyermekek örömmel, elő
szeretettel veszik; szabá
lyozza az emésztést, csil
lapítja az idegeket, miáltal 
a szülőknek, valamint a 
gyermekeknek nvugodal- 

Ae Emuláló más, háborítatlan éjszaká- 
biztosít.

mó.i«.- vrii Egy eredeti üveg ára << —
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FARSANG, 
függetlenségi batynbál.

A sátoraljaújhelyi fiigg-t bmségi 
kör választmánya által kiküldött (> 
tagú rendező bizottságnak, élén Dr 
Búza Barna országgyűlési képvise
lővel, nem lehet eléggé megköszönni 
azon remek eszméjét és fáradozását ; 
hogy f. hó 22-én a kör helyiségé
ben oly pompásan sikerült batyu 
bált rendeltek.

A függetlenségi batyubál fényes 
bizonyítékát adta azon általános 
óhajnak hogy a költséges és rideg 
nagy bálok helyett, sokkal többet 
ér, azoknál kedvesebb mulatság a 
batyubál.

A körnek ezen farsangi mulatsá
ga minden tekintetben pompásan 
sikerült. Nagyon szép közönség 
gyűlt össze, és a hölgyek megmu
tatták — lelkesedve a felhívástól 
és a kitűzött dijak által — hogy 

gyszerü toalettekben is lehet csi
nosan és ízlésesen megjelenni.

A táncs este 9 órakor \etto kéz 
detét és fesztelen kedélyes hangu
latban tartott egész éjfélig, amikor

a Kovák Gyula tánezrendeső által di
rigált „kabaré- négyes véget ért. 
Ezután a közönség a nagyterembe 
vonult a rogyásig megrakott asata- 
lökhöz A vacsora alatt Dr. Buta 
Barna Widder Gyula és Dr. Csíny 
Béla tagokból álló bizottság össse- 
szedte a szavazó lapokat és össze
állította a szavazások eredményét. 
Ezen munka alatt Dr. Busa Barna 
álandó derültségben tartotta « kö
zönséget az <5 ismert szellemes, hu 
moros beszédével; amelyben a sza
vazás czéljál, annak lefolyását és 
eredményét részletesen, kacagtatóan 
adta elő,

A jelenlévő férfiak által a leg
egyszerűbben és legdíszesebben öltö
zött hölgyeknek kimondattak dltes- 
Ionos, titkos ssavagás utján: Hass- 
nyik Jolánka, Kelner Ilonka, Rakmányi 
Aranka. Az első hölgy kapta as eső 
dijat, egy díszes asztali álló órát, a 
második hliölgy kapta a 2-ik dijat 
egy pompás parfümös kazettát 2 
üveg parfümöt ; a harmadik hölgy 
kapta a harmadik dijat, egy sza- 
múczákat ábrázoló csinos kivitelű 
kés tartót, 5. drb. filigrán müvU 
gyümölcsös késecskével. Éjfél után 
2 órakor ismét kezdetét vette a 
táncz, és tartott fesztelen, lelkes 
jókedvvel reggeli 6. óráig.

A rendezőség látván a vendégek 
vidám szórakozását, aranyos kedé
lyét, engedett az általános óhajnak ; 
és legközelebb ismét rendez a kör 
helyiségében kabaréval egybekötött 
batyumulatságot.

Csakis ilyen utón nyújthat a kör 
tagjainak és azok családjainak kel
lemes, fesztelen mulatságot, arae
lven a legjobb hangulatban, és raiu- 
don nagyobb anyagi áldozatok nél
kül résztvehetnek a osaládok; a 
körnek is nagyobb jövedelmet hoa 
a saját helyiségében rendezett ilv 
fajta társas estély, mint a nyilvá
nos nagy bál.

A jelenlevő közönség körében ál
talános örömet keltett közszeretet
ben álló alispánunk, Dókns Gynla 
megjelenése és a mulatságban való 
résztvétele.

— Kabaré KlrályhelmeczM. A k i
rály helmeci függetlenségi kör f. hó 
23-án, vasárnap tartotta meg — úgy 
• rkölcsi, mint. anyagi tekintetben 
féli) esen sikerült, s kabaréval egybe
kötött mulatságát. A tarka színpad 
műsorában fzerepeltek : dr. Bródy 
Kálmánné, Dintér József és neje, 
Steinfest Zoltán, Farkas Dezső, Hor
kai Lajos, Pallér János, Kotoss Ri- 
cliard, dr. Kasztriner Árpád és 
Székely Lajos. A konferencián tisz
tet Koboz Hugó látta el. A  mulat
ság a legvidámabb hangulatban, 
csak a hajnali órákban ért véget.

— Az ípartestület batyubálja. A 
sátoraljaújhelyi ált. ípartestület far
sang utolsó vasárnapján, 1908. évi 
március hó elsején saját székhásá- 
nak nagy termében és mellékhelyi
ségeiben barátságos batyu mulatsá
got rendes. A tánc kezdete este 8 
órakor.

—  A varannói Izr. nőegylet áltat
rendezendő műkedvelői előadás febr. 
29-éről március hó 1-re, vasárnapra 
halaaatatott sL

— Mulatság Tokajban. A tokaji ál
talános Ípartestület 1908. március 
hó 1-én az „Arany Sas- szálloda 
nagytermében alaptőkéjének gyá- 
rapitására amerikai árveréssel és 
tréfás jelenetekkel egybekötött sári
kon! álarcosbált rendez.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E  S Z  T 0  S S q .

Kiadótulajdonos:
L A N D E S M A N N  M IKSA.

Schön Sándor és Barna Dezső cég felhívja a m. t. vásárlő közönség szives figyelmét az 
újonnan berendezett és állandőan nagy készletben láv f

menyasszonyi kelengyékre, 
uálas^ték hazai, angol és /randa divatkelmékben, ualam ini selymek, szőnyegek és /flgginyikbn. 

FÉRFI RUHÁK bel- és külföldi gyártm ányú posztókból m érték szerint pontosan készíttetnek.
Minták kívánatra vidékre f i  költségmenteten küldetnek,

***' ■ T ’>~ V  - . áj la a a f & n & y ia H r -
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ALASCSÓ ÉS GOZTEGLAGYÁR

K 0  N T M A N Ó
* = =  BERFH SZÁSZ - =

Homlokzattégla. disztégla. facontégla 
ék- és kémény-tégla. cserépzsindely, 

H ORN YO STETÓ CSEREP 
aiag»'«" burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatuknak terv szerint 
▼aló kivitele.

Teljea tetőfedések eszközlése. 

Hvirati étim: Qíztéjlijyir £er<j«ász. 
'D G '

Beregszász, a postabélyeg kelte.

& L y ilt  l e v é l

sz eg én y  ás  g a z d a g  épillotöRRöz egyarán t.

A legkitűnőbb tetőfedő-anyag ma nap

a  k é t f i l l i l

IQ
C

Ot 
>* 
c

/ t o r n y o s  te
( IŐÓQ2. sa alatt szabadalmazva

nelyet ,

f , 2
“ IC *<0

c
83 N— C/>ea

2  J=
Q.
'OC

3
>*

Ntfío
*o

beregstásMt gőztégla , étidig m eg el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép or, k tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy a von já rn i  lehet.
A vele való fedes nem drágább a 'közönséges fazsindelyénél es minden vályog f a l  eleg  

erős nekie.
A z a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
A cserépnek ara ezrenként Beregszász állomáson wagfótiba rabi'a ŐS korona.
E gy  négyssogmetér területen 16  darab fekszik.
Egy waggonnak (8200 drb.) vasúti szállítási dija Sátoraljaújhelyre 34  korona körülbelül.
A  fazsindely ellenében való előnyei szükségtelen feszegetni, es a bádog elleneben azzal az 

előny nyel bír. hogy nem veszi f e l  oly hirtelen a meleget, úgy. hogy a badogtetőnek a padját sem 
mire sem lehet fölhasználni es a lakóhelyiségek is kiallhatatlan melegek nyáron, nemkülönben hi- 
dtge;
is szólva — és javítása bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekmteteben a bádogot, mely hit felen atmelegedik, a cserép felülm úlja.
A  tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a kontyos cserép egyszer alkalmazásba 

került, onnan a fazsindely es bádog teljesen ki van szorítva.
A gerinc&cserépnck darabja 30  fillé r , egy folyóméterre kell 3  darab.
Az üvegcserép bádog ablak helyebe 2  kor. 3 0  fillé r .
hagyott kérem az intelligensebb t. ez. közönségét, különösen a falukban a tiszteletidéi ura fát. 

bírákat, jegyzőket, világosítanak f ö l  a szegényebb gazdakat saját érdekükben, hogy a cserép nem 
nthes, elbírja minden f a l  kivétel nélkül és alkalmazasaval nem áll elő az a gyakori eset. hogy 
tűzve fittel a f é l  fa lu  p ár óra alatt rabja less a lángnak.

Kivaló tisztelettel:

uj

Mintát kívánatra szívesen küldök 

Képviselő,

c Ilont iffianó,
alagcső- és gőztéglagyara BER EG SZÁ SZ.

visaontelárusitó kerestetik Sátoraljaújhelyen fakereskedő , építési 
váltat kozuí. vagy építőmester suemélyéhett.

z ő f ö t r  YM jen r^ H o rgon j!1

A Líniment Capsici comp., 
a Horgony-Pain Expeller

pótleka
egr régjónak bizonyult háziezer, mely inár sok 
ev óta leg)<A)b fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köménynél, oaunál es meghűléseknél, bedörz- 

Bölcsképpen használva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 

bevásárláskor óvatosak legyünk es csak olyan öve
iét fogadjunk el, mely a „Horgony** védjegygyei 
ea a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekton K— .80. K 1.40 rá K 2.— 

ügyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
raktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest

Dllkktír gpiynirtin u „Arany nultibaz",
P r á g á b a n ,  Eliaabethstrasse 5 neu.

. Mindennapi szétküldés. _____

J ,  J.'üfogakat is egész fogsorokat
•dj kiválóan kószit

*  M a g y a r  F e r e n c z
i "  fogtechnikus

Satoraljaujhely, Kossutii-u. 181

jutányos árkan kap- V
Eltört ós iiHiu jól illő fogsorok 

átalakít..sa 2 óra alatt

.1* X  X  X - -7.- i T X

KIADÓ
május 1-től, esitlejjazonn.il egy

5 szoba, konyha, pince, 
pinczeház és mellék- 
helyiségekből álló lakás.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

ELADÓ
a sátoraljaújhelyi határban, a 

j gyártelep közelében, több hold 
szántóföld, valamint nagyobb
ré t b.rdeklődóknek bővebb 
jvkozást nyújt Nagy A lbert 

hely-vidéki körjegyző.

tá-
uj-

1 0 0  d r b .
csontlevélpapir

és 100 boríték
d  korona

l i n t a i n a i  l l i t a  és Társa
könyv- és papirkcreskcíésébon.

Bérbeadó
1008. május hó első napjától, 
három évi időtartamra a Kossuth 
és Palotás utczák sarkán levő 

Grünbaum-féle házban

egy üzlethelyiség, 
egy pinczelakás.

Értekezhetni leltet G r i i n b u u t n  
S i m o n n á l .

Német
kisasszony

ki a h áztartásb an  is 
já ra to s , gyerm ekekhez 

helyben állást keres.
Czim a kiadóhivatalban.

Minden utánnyomás es utánzás büntetésiéi jár.
l í j j y e d i i l  v a l ó d i  c s a k

THIERRY BALZSAMA
a zöld apiícza védjegy gyet. Törvényesen védve. Csoda-ze- 
riion gyógyítja az en -/.tési zavarokat, gyomor- és bél
görcsöt. hurutot, mell) ajokut. influenzát, különöse* pedig a j 
kezdődő tuberkulózist stb. 12 ki*, vagy t* kottősiiveg, vagy 
egy szabadalmazott /.árral ellátott nagy üvegnek ára 5 kor

TH IERRY CENT1FOLIA-KENÖCSE
non plus ultra j!yógy*<cr a lég ulyosabb és elévült sebek, 
gyulladások. m-rUlesek. kelések és mindennemű fekély 
gyógyítására, m űtéteket többnyire feleslegessé tesz. — Két 
2 tégely ára bérmentve 3 K. 60 f. A szállítás csak az ősz 
szeg előlegen beküldése vagy utánvét m ellett történik. 

Megrendelési citn . THILRHY A yyogyszeresz 
Pregrada Rohitscii Sauerbrunn mellett 

R .atar Budapesten Terük József gyegytsr. es D. Egger Leó gyogytára, Vertes L. Lúgos es 
z összes oyeavsz rt.ir kb.n

A v f l  S r i f a L '  m indenkit egyedül v M.. .11 - r \ *'-ny t - fi védett balzsamom után !1*1 lv K
A i ö n t e t t ö n t e j  28. ée 26.
más. nem az én gyógyszertáramból szárma, ó kenőe>öt, a/, én egyedül valódi, a 
zöld ap átra védjegy gyei ellátót' törvényesen védett T hierry -la lzsim  gyanánt ren
del. vásárol és i«uiéleláru-i t, 4t*»i korinára is tér,. The ■ pénzbírságra vagy egy évi 
elzárásra is itélheii el. Knen úgy bil telik azokat, akis a közönség kizsákmányo. 
lása céljából forgalomba hozott pótszereket r- ás nevek alatt tolakodó módon ren
delnek vagy árusítanak ______________ ______________ I

O la j fe s t é s z e t h e z
szükséges kellékek:

u. m. claj/estékek, ecsetek, jestővászon, 
m airixjirniss, íam asz jirn iss, rectijterpentin,

j e n o j a j t  p a |e t t a  s { | ,  --------------------------------

nagy választékban kapható
ünöesmann jfiiksa és Társa

könyv-, papír-, író- és rajzszerkereskedésében
Sátoraljaújhelyben.

' y Mulatott Laiidi anoinn Miksa é* Tarsa kftoy voyoradfcjfSbin Sátoruijaújhnly.
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