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A feltámadás ünnepe talán 
Zemplénvármegyében is meghozza 
a régi virtus feltámadását.

Andrássy Gyula gróf indít
ványt adott be a vármegye már
cius 27-iki közgyűlésére, amely
ben megbélyegzi a kormánynak 
a köztisztességbe ütköző vissza
éléseit. Az indítvány szövegét 
lapunk más helyén közöljük. E 
felett az indítvány felett kell a 
vármegye közgyűlésének március 
27-én döntenie

Méltó lesz-é ezen a napon 
Zemplénvármegye az ő nemes és 
tiszta múltjához ?

En hiszem, hogy méltó lesz. 
Hiszem, hogy egy napra látni 
fogjuk megint a régi lényt, a 
régi erkölcsöt, a régi kuruc vár
megyét.

A z  utóbbi évekből keserves 
tapasztalatok állnak előttem, s 
ha csak ezeket nézném, nagyon 
kevés bizodalmám lehetne.

De úgy érzem, hogy most 
más a helyzet, mint eddig volt. 
Azok politikai kérdések voltak : 
a bank, a véderő, a házszabály
kérdései. Ez a mostani lényegé
ben nem politikai kérdés. Több 
annál: ez egyenesen a kóztisztcsség 
kérdése.

Politikai nézetek lehetnek 
különbözők, de a tisztesség dol
gában eddig még csak egyféle! 
volt a vélemény Zemplénvárme

gyében. Lehetetlen hogy ennek 
a vármegyének nagy többsége 
ne álljon nn is rendületlenül a 
tisztesség legszigorúbb követelése 
mellett.

Szab.id-é kormánynak az ál
lam nevében kötött szerződése- 

j kért a szerződő felektől külön fi- 
| vetéseket követelni a kormány- 
párti kassza részére ?

Szabad é azért adni bérbe 
valakinek előnyös feltételek mel

llett az állam vagyonát s jövedel 
meit, mert az illető milliókat fize
tett a pártkasszába ?

Szabad é a pártkasszába fize
tett pénzekért árulni a rangokat, 
címeket, kitüntetéseket? Szabadé 
ilyen módon áruba bocsátani, 
prostituálni a király kinevező alá
írását ?

Es szabad-é az ilyen utakon 
szerzett milliókat a választók 
megvesztegetésére használni ?

Ezekre a kérdésekre kell 
majd csütörtökön felelnie Zem- 
plénvármegye közönségének.

En azt hiszem tisztességes 
embernek ezekre csak egy vá
lasza lehet, Lehetetlenség, hogy 
tisztességes ember ezeket a dol
gokat helyeseknek, niegengedne- 
löknek, erkölcsösöknek t irtsa, 
akármilyen is különben a politikai 
álláspontja.

S lehetetlen, hogy magyar 
emberek szavazatukkal helyeseljék

I ezeket a gyalázatosságokat, amik 
az egész világ előtt szégyent 
hoztak a magyar nemzetre, világ 
csúfjává tették ezt a szerencsétlen 
országot.

Emelkedjünk felül a politikai 
tekinteteken, ne nézzünk pártokat, 
személyeket, ne legyen azon a 
megyegyülésen előttünk más csak 
aminélkül minden országnak e) 
kell pusztulnia: a köztisztesség!

Jó-e az, türhető-e az, 
hogy a kormány becstelen uta
kon, az ország vagyonának, ér
dekeinek, jóhirnevének bűnös 
megkárosításával összegyűjt 40 
milliót, s ezt a választásokon az 
emberek szavazatának megvásár
lására, becsületének megrontására 
használja fel ?

Tegye a szivére a kezét 
minden becsületes ember, akár 
ellenzéki, akár kormán) párti, s 
úgy mondja meg, hogy jónak 
helyesnek, erkölcsösnek tartja-é 
ezt }

Mert erre kell feleletet adnunk 
március huszonhetedikén.

A köztisztesség zászlóját lo
bogtatja az a kéz, amel>ben a 
legjobb s legméhóbb helyen van 
az a zászló : Andrássy Gyula keze !

Sorakozzék ez alá a zászló 
alá pártkülömbség nélkül min
denki, aki tisztának becsületesnek 
erkölcsösnek akarja Magyarország 
közéletét. Jöjjön ide mindenki aki 
nem akarja, hogy a gyalázat 
fészke, a világ megvetett szé
gyenfoltja legyen ez a mi be
szennyezett országunk.

Nem lesz most ezen a me- 
■ gyegyülésen kormánypárt, fugget-

Feltámadás.
Tőrrel a szivében elhantolva rúg 
Alkotmány, szabadság, hős-magyar

[dicsőség.
Testvérkéit gyilkolta, nőm ádáz

[ellenség.
Magyarok istene, feltámadunk-e még?

Holt ez a nemzet, nézd, liogy gyalázzák. 
Meg sem mozdul, pedig szivét varjuk

[vájják,
Holt oroszlán szive körül mennyi pribék! 
Magyarok istene, feltámadunk-e még..!?

Kroó József.

A nagy pillanat.
Zoltán fentit áll a dobogón. 

Igyekszik leplezni az izgatottságát, 
de a vonó annyira reszket a kezé
ben, hogy már azt hiszi, netu is fog 
tudni játszani.

Erélyesen elhatározza, hogy erőt 
fog venni magán. Hiszen itt van 
az élete nagy pillanat ja. Most fogja 
előadni a remekművet, arue'y az ő 
mélységekkel, színekkel csordultig 
tele leikéből fakadt. Most fogják őt 
végre megismerni és méltányolni. 
Ezzel a sikerrel fogja megalapítani 
* szerencséjét.________

De hátha nem ér'ik meg az ő 
nagy kompozícióját ? Hátha leki
csinylés, letörés lesz a vége ? .

n  zongorán felcsendülnek a be
vezető akkordok. Ezek a hangok, 
az ő lelkének annyira intim gyér- 
ni kei. megnyugtatják egy kissé és 
felketik az önbizalmát. Már nem 
remeg a keze. Öntudatos nyugalom
mal néz végig a közönségen. Ezek 
az előkelő úriemberek és ragyogó 
asszonyok mind ráfüggesztik a te
kintetűket.

Csend van. Csak a zongora 
hangjai hullámoznak végig a leve
gőn, amely egy kissé fülledt és 
meglehetősen meleg. Az iviámpák 
lángjai megrornegnek olykor. Mintha 
a pompásan fonódó akkordok re- 
raegtették volna meg, amint tova- 
-zállnak a káprázatos fényben.

Mindjárt jön az az ütem, ami
kor a hegedű is megkezdi a szere
pét, halk, lágy beleszólással.

Zoltán lassú, betanult mozdu 
lattal az álla alá illeszti a hegedűt.

Játszani kezd. Az első hangok 
egy kissé bátortalanok. De aztán 
kezd belemelegedni.

Gyöngéden, szeretettel simogat 
ja a húrokat a vonóval. Később 
széles, patetikus hangok követkéz 
nek.

Zoltán még sohasem játszott 
ilyen nagy teremben és valósággal 
megdöbben, amint a hangok egyre 
fokozódó erővel zugnak, örulenek a 
vonója alól. Betöltik a termet és 
mintha felkavarnák a levegőt.

Es ezeket a csodálatos hango
kat ő hozza ki abból a kopott he
gedűből ! E szédül ezektől a han
goktól.

Mintha n»*rn is az ő kompozí
ciója lenne ez a csodálatos, lulvi- 
lági zene. Úgy élvezi a darabját, 
mintha valami uj, tóba nem hal
lott muzsika zengne a fülébe. El is 
feledkezik róla, hogy ő most tulaj
donképen hegedül. Maguktól mozog
nak az ujjai és olyan könnyűnek, 
olyan hihetetlenül könnyűnek érzi 
magát, pedig az izzadság gyöngyö
zik a homlokán a nagy melegtől és 
az izgalomtól.

Most éri el a darab tetőpontját. 
Viharsó futamok, lélekbemarkoló, 
hatalmas menetek, csillogó, kápráza
tos nehézségek, amelyeken szuverén 
könnyedséggel siklik tova.

Érzi, hogy most ura, föltétlen 
ura a hegedűnek. A szeszélyes hang
szer úgy engedelmeskedik neki, 
mintha nem is az ujjával, hanem 
egyenesen a leikével illetné a húro
kat. Úgy érzi, hogy repül, repül itt

L ap un k  mai azám a 8 oldal,

lenségi párt, alkotmánypárt. Két 
párt lesz itt csak : a köztisztesség 
pártja és a panamák pártja.

Hiszem, hogy a köztisztesség 
pártján lesz az óriási többség. 
Hiszem, hogy még akik máskép

I kormánypártiak is, azok se fog
ják azonosítani magukat avval a 
a miniszterelnökkel, aki meglopta 
az ország érdekeit, s mikor kér
dőre vonták gyalázatosán, cégé
resen hazudott, Legyen kormány- 
párti valaki, tartson a hatalommal 

. de ilyen piszkos emberhez ne 
sülyesze le magát szavazatával az, 
akiben önérzet van.

Tegyünk meg mindent, ami 
tőlünk telik, hogy fényes emlékű 
legyen Zemplénre ez a csütörtöki 
megyegyülés. Toborozzuk, gyűjt
sük a híveket, bátorítsuk a fé
lénkeket, erősítsük az ingadozó
kat. Ettől a nyomorult kormány- 
rendszertől félnek, amelynek egy 
pár hónap alatt bele kell fúlnia 
a saját becstelenségeinek a fer
tőjébe ? Ennek a veszendő so
rához akarják kötni magukat ?

Jönni kell, rövid időn jönni 
kell a tisztesség korszakának. Ki 
akarja, hogy abban a korszakban, 
amely sokkal hosszabb lesz, mint 
ennek a szennyes rendszernek az 
uralma, örökre megbélyegzett 
legyen a neve mostani szavazata 
miatt? Gondoljon a jövőre s 
gondoljon a nevének tisztessé- 
gére I

Úgy igyekezzünk, hogy az a 
csütörtöki nap a köztisztesség 
ügyének lényes diadala legyen!

az emberek feje fölött, ő, hangok 
királya, — és ezek raegittasulva, 
gyönyörteljes aléltságban hódolnak
előtte.

Micsoda sikert Micsoda diadalt
A közönség lélekzetvisszafojtva 

hallgat. Némelyek önkéntelenül elő
rehajolnak a zene hatalmas hipnó
zisa a'att. Átszellemült arcok, láza* 
san csillogó szemek . ..

. . . Egyszerre valami mozgás 
támad a közönség között. Suttogás 
majd hangos beszéd, csportosulás . ..

Zoltán zavarodott idegekkel 
félben hagyja a hegedülést. Értet
lenül hámu ja az embereket.

Az történt, hogy egy asszony a 
nagy melegtől elájult.

Valaki már hozott vizet is és 
a beteget hamarosan fellocsolják. 
Nincs semmi komolyabb baj.

Zoltánt elfogja valami ember
fölötti elkesered 8. Az ő nagy 
kompozíciója . .  . Most füstté vált 
minden. El van rontva, tönkre van 
téve. Még egyszer elkezdje? Most? 
Ezek után ? . . .

A világ tUöUUdik előtte. Ököl
be szorított kezekkel leugrik a pó
diumról. Érthetetlen szavak csuk- 
lanak elő a torkából.

Szaladgál a teremben és fel
dönti a székeket.
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Andrássy indítványa
és a főispán.

A Zemplénben egy sajátságos 
hangú és sugalmazott közlemény 
jelent meg a múltkor, amely csudá
latosképen azt emlegeti, hogy az 
ellenzéki lapok Meczner főispin kö
zeli bukásáról Írnak. Pedig tessék 
átnézni, az utolsó félesztendőben 
egy betű se volt az itteni ellen
zéki lapokban arról, hogy a fő- 
ispánváltozásra lenne kilátás. Sót 
nagyon is kértük a főispánt, hogy 
maradjon, mert neki csak evvel az 
egézz piszkos kormányrendszerrel 
együtt szabad megbuknia. A Zemplén 
mégis szükségesnek látja cáfolni a 
főispán bukásának a hírét s han
goztatni, hogy a főispán állása Sí /ki 
olyan szilárd non volt mint most. 
Hála Istennek, nagyon örülünk rajta, 
s csak azon csodálkozunk, hogy jut 
eszébe a Zemplénnek olyan hevesen 
cáfolni azt, amit senki egy szóval se 
állított.

Azt hisszük, Andrássy indítvá
nyával van az egész összefüggésben. 
Mert szóbeiileg is erősen t̂erjesztik, 
hogy os a a egcsz akció a főispán sze- 
mélye ellen irányul. Ezt már más po
litikai indítványoknál is hiresztelték 
igy a főispán részéről, ez az ő egyik 
régi kortesfogása ilyen alkalomkor. 
Természetesen az egész híresztelés 
valótlan. Ez az indítvány tisztán po
litikai. helyesebben az ország köz- 
tisztességével foglalkozó, s a Jois- 
pan személyéhez semmi köze nincs. A 
főispán személye más dolog, arról 
neküuk is megvan a magunk jól 
ismert véleménye, de ez az indít
vány is egészen más dolog, ez az 
ország közügyeivel foglalkozik, nem 
a helyi hatalom kérdésével.

24 szám. (2)

Nem tudja, hogy mit cselekszik. 
Mintha félálomban hallaná maga 
körött a suttogást;

— Megbolondult! Szegény 
ember . ..

Egy barátja karonfogja és ki
vezeti. Zoltán engedelmeskedik.
Nagyon gyengének érzi magát.

Kocsiba ülnek.
Zoltán kinéz a kocsi ablakán 

és látja az ismerős házakat, utcákat 
Milyen furcsa. Az előbb még he
gedült. Es most itt ül ebben a 
kocsiban. De hiszen ezek a házak 
ugyan olyanok, mint mikor eire 
jött .. . Nem változott semmi . . .

Ez olyan nevetségesnek látszik 
előtte. Ezek a régi házak .. .

Es elkezd nevetni. Előbb csen
desen. Aztán torkaszakadlából.

Szembenéz a barátjával. Milyen 
ijedt arca van ennek az embernek.

— Hja, persze.Ez azt hiszi, hogy 
bolond vagyok. Pedig nem vagyok 
bolond... Va'jon mit szólna hozzá, 
ha megfognám a torkát?

. . .  Eh! Mire vaó lenne ez . . . 
Vagy csakugyan bolond vagyok?. .

Zoltánnak hideg verejték ül a 
homlokára. Do azért nevet.

Aztán hirtelen torkon ragadja a 
a barátját. Dulakodnak.

A kocsi pedig megy tovább. 
Megy tovább az ismerős házak 
között.

Kárpáthy László.

Megyegyülés.
Lázas érdeklődéssel várják m ost j 

m ár az egész várm egyében a 
Csütörtöki m egyegyülést.
Andrássy Gyula gróf mozdult 
meg, ó hívja harcra a vármeg>e 
közönséget a köztisztesség ügyé
ért. Mindenki tudja, érzi, milyen1 
óriási döntő jelentősége van A n 
drássy Gyula akcióba lépésének.

Andrássy Gyula gróf es társai 
a következő indítványt adták be 
a megyegyüléshez :

I n d í t v á n y .
Minthogy a jelenlegi kormány 

többségét nyilvánvalóan illetékte
len vagyoni eszközök felhaszná
lásával szerezte meg,

és minthogy ez a kormány a 
kormányzati hatalom megtartását 
az erőszak fegyverével, valamint 
az ország régi jogainak és ezr«-d- 
éves közszabadsagoknak fölá do* 
zásával, igyekszik biztosítani, 

minthogy végül a jelenlegi kor
mány elnöke, — az ellene emelt 
súlyos vádakkal szemben — nem 
kereste az alkalmat — a tárgyi 
igazság bizonyításával való — 
egyedül erkölcsös és egyedül ko 
mo'y védekezésre, ezekfolytán 
Zemplén vármegye törvény ható 
sága a jelenlegi egész kormány, 
valamint annak elnöke .irányában 
bizalmatlanságit nyilvánítja és 
egyben mély sajnálattal látja. 
ho:y az országgyűlés képviselő
házának jelenlegi vezetése a par
lament alkotmányos szabadságá
nak biztosítása helyett, a parla
ment szabadságát elfojtja.

Andrássy Gyula gróf *k. 
Moskovics Géza sk.,
Matolai Etele *k..

Hadik Barkóczy Endré gróf sk..
Meczner Béla sk ..
Bernáth Béla sk ,

Egyúttal az inditványozók a 
következő körlevelet intézték a 
vármegye bizottsági tagjaihoz:

A súlyos politikai helyzettel 
szemben va ó állásfoglalás végett 
kérjük mélyen tiszt- '» Bizottsági 
Tagtársainkat, ho Zemplén vár
megye törvény In i bizottsá
gának 1913. évi in rcius hó 27-én 
délelőtt 9 órakor tartandó rendes 
közgyűlésén minél teljesebb szám
ban megjelenni szíveskedjenek.

Hazafias tistelettel: 
Gróf Andrássy Gyula.

Gróf Hadik-Barkóczy Endre 
zempléni Moskovits Géza 

Meczner Béla, 
Matolai Etele, 
Bernáth Béla.

*
A gyűlésen előreláthatólag na

gyon sokan fognak megjelenni. 
Az indítványhoz először Andrássy 
Gyula gróf fog hozzászólni, aki
nek felszólalása nagyérdekü, fon
tos politikai nyilatkozat lesz.

Meczner főispán kétszer egy
másután volt már Pesten, azt 
mondják, a lemondását is benyúj
totta, de Lukács nem fogadta 
el, hanem utasította, hogy An
drássy indítványa ellen vegye fel 
a harcot. így előreláthatólag nagy 
összeütközés lesz. Mondják, hogy 
az indítvány ellen Molnár Béla 
iog felszólalni.

F F . L S O M A G Y A R O

Biztató jelek.
Irta : Búza Béla

Fájdalmas, lemondó, elkesere
dett hangulattal ültük meg nem
rég tavaszi nemzeti ünnepünket, 
s ma a feltámadás ünnepén még 
mindig nem költözött a lelkekbe 
a hitnek, a reménynek, a bizalom 
nak az érzése egy jobb jövő, egy 
szebb, egészségesebb átalakulás 
iránt.

A lemondásra, az elkesere
désre tényleg ezer okunk van, a 
bizakodásra igen kevés. A nyers 
erőszak, a párturalmi abszolutiz
mus győzött az egész vonalon, s 
a helyzet ma tényleg az, hogy 
az ellenzék teljesen leverve, 
ügyünk ma elveszve van S minden 
jó érzésű embernek, akinek van 
fogalma a törvényekről s az er
kölcsi szabályokról, égnek áll a 
bajaszála, ha végiggondol azon, 
hogy milyen erkölcsökkel, milyen 
fegyverekkel sikerült a kormány
nak ezt a diadalt kivívni.

Nem sok okunk van tehát 
arra, hogy egy jobb jövő előjöt
teben bizakodjunk.

En azonban e szomorú, sivár 
helyzetben is találok tüneteket, 
találok jelenséget, amelyek en
gem teljes örömmel töltenek el, 
hogy bár a mi igazságaink csak 
keresztre lettek ugyan feszítve, 
de fel fognak támadni nem is 
olyan sokára és diadalmaskodni 
fognak.

Jóleső örömmel láttam azt, 
hogy az elmúlt évnek hajmeresztő 
eseményei és történelmi időket 
jelző tanulságai ellenállhatatlanul 
sodortak a radikalizmusnak s a 
demokráciának karjaiba olyan fér
fiakat, olyan politikusokat és pár
tokat, akik eddig igen messze áll
tak ezektől az elvektől. Ulyan 
politikusokat és olyan pártokat, 
akiknek egyénisége, súlya, értéke 
megbecsülhetetlen azoknak a tá 
borában, akik már régen küzde
nek a népjogok kivívásáért. Látom 
azt, hogy az általános titkos vá. 
lasztói jognak az elve ma már 
elfogadott, udvarképes lett min
denütt, ahonnan eddig száműzve 
volt, ma már arisztokraták, gró
fok veszik ajkukra ezt a jelsz.ót, 
s az elvek kivívásáért baráti ke
zet fognak a dolgozó munkással

Felemelő szép látvány ez, s 
biztos sikert, biztos jövőt ígérő 
jelenség.

De nem csak ennyit látok a 
mai helyzetből. Látom azt is, 
hogy egy uj, egészségesebb, er
kölcsösebb rendszer eljöttének, 
Magyarország demokratikus átala
kulásának útjában ma már 
nem is elvek, pártok, emberek 
állanak, ezt a rendszerv.illomást 
ma tisztán egy ember akadá
lyozza meg. Egy ember, az ő 
csodálatos egyéniségével, meg- 
győzhetetlen avult felfogásaival, 
párthiveire gyakorolt megfejthe
tetlen lenyűgöző hatalmával áll 
szemben ma milliók vágyával

RSZAGI  H Í R L A P

milliók törekvésével. Hogy ma 
még ellent tud állani, azon ne 
csudálkozzunk. Neki megadatott 
az a hatalom, hogy egyetlen sza
vára állig fegyverzett emberek 
ezrei állanak szurony szegezve a 
fegyvertelen néppel szemben.

Egy embernek azonban az 
élete is, a hatalma is véges. 
Nemesitk reges, de nagyon is rö
vid.

íme, ezek a jelenségek ad
hatnak nekünk hitet, eiőt arra, 
hogy ne csüggedjünk, hogy biz 
zunk elveink diadalában, bizzunk 
a meggyilkolt igazság feltáma
dásában.

A tudomány mai álláspontja 
szerint bebizonyithatóan azOdol 
a legjobb szer a száj — és a 
fogak ápolására.
Ára: nagy üveg 2.— k, kis üveg 1.20 k.

UIHely város köztisztasága.
E (ismerjük, hogy ez a eiiu nem 

egészen helyes Nbrt tulajdonképen 
azt k* II tt volnt e sorok élére ír
nánk: „Ujhely váró? k"Z| iszkossága". 
Tisztaságnak itt c.-ak kt lene lenni, 
de mint meglevő valamiről nem 
beszélhetünk róla.

Azokról a vi-szás állapotokról, 
amelyek ezt a kü.piszkosságot ered
ményezik, ni>r ez unalomig gyak 
ran zenged' zett a helyi sajtó. De 
nálunk az a szokás, hogy a köz
érdekű cikkeket szépen elolvassuk, 
esetleg egy kicsit megcsóváljuk a 
fejünket, hümmögünk, hólingatunk, 
— aztán pedig minden marad a 
régiben.

Azaz hogy most mégis történt 
valami, amit érdemes ide iktatnunk. 
De ne gondoja a szives olvasó, 
hogy talán a köztisztaság emelése 
érdekében történt valami. Nem. 
Hanem a rendőrség sajtókönyvé
ben találtunk néhány sor Írást a 
köztisztaság ügyére vonatkozólag, s 
ez a pár sor mé tán üthet szeget 
mindazoknak a fejébe, akik még 
mindig érdemesnek tartják a köz
tisztaság agyoncsépelt kérdésével 
foglalkozni.

A df>log története a következő:
A „Felsőmagyarországi Hírlap" 

mirt szombati számában kifogásol
tuk, hogy a rendőrség a Zárda 
utcában személlerakodé-helyet léte
sített. Erre a közleményünkre ref
lektál a rendőrség a sajtókönyv 
utján, ahol is arra oktAtja ki az 
újságírókat, hogy a köztisztaság 
kérdésében a rendőrség nem vonható 
felelősségre. Nem vonható pedig

„Jüori leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1 KORONA

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papírkereskedésében.
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felelősségre azon oknál fonva, mert 
* rendőrség csak a felügyelet gya
korlására hivatott közeg, s köz- 
tisztaságot teremteni nem áll mód j 
jábau. Ha módjában állna, — mondja I 
a rendőrségi kommüniké, — akkor 
raintasseiü köztisztasági állapotot 
tudna teremteni.

Tehát tudna, de nem áll mód
jában, mert ó csak felügyelő ható-j 
ság. Hozzáteszi még, hogy ebben 
a tekintetben a polgármestert kell 
felelősségre vonni, mint a város 
tisztántartására hivatott hatóságot.

Mindenekelőtt nem értjük, mit 
ért hát a rendőrség »felügyelet» 
alatt. Ezt eddig úgy értelmeztük, 
hogy a köztisztaságra kell fel
ügyelnie, A kommünikéből azon
ban olyasmi világlik ki, mintha a 
rendőrségnek nem a köztisztaságra, 
hanem a polgármesterre, mint a 
tisztaság fenntartására hivatott ha
tóságra kellene felügyelnie.

Szerény véleményünk szerint ez 
nem egészen helyes magyarázat. De 
hiszen bennünket különben a dolog
nak nem ez az oldala érdekel. A 
Közérdek szempontjából nem az a 
lényeg, hogy kit lehet felelőssé 
tenni, hanem az, hogy valami tör
ténjék az ál'apotok megjavítására. 
Már pedig azzal a köztisztaság ügye 
egy lépéssel sem halad előre, ha a 
rendőrség a polgárm-sterre tóija a 
felelősséget. Ez bennünket nem vi
gasztal meg. Intézkedést kérünk a 
közérdek nevében, — s hogy ez az 
intézkedés a rendőrségtől jön-e, 
vagy a polgármestertől, az nekünk 
édes mindegy.

Hogy — a kommüniké szerint — 
a városi fogatok nem állnak a rend
őrség rendelkezésére, ezen segítse
nek a városi urak a saját belátásuk 
szerint. Es ügyeljen fel az egyik a 
másikra, vagy a másik az egyikre, 
— ez bennünket nem érdekel. Annyi 
azonban bizonyos, hogy az ilyen 
apró ku'issza-intrikák a közérdeknek 
egyálta'ában nincsenek hasznára.

Nekünk pedig nem az a célunk, 
hogy akár a rendőrséget, akár a 
polgármestert támadjuk, sőt annak ör
vendenénk, ha minél többször volna 
alkalmunk arra, hoirv elismerésünk 
uek adhassunk kifejezést.

A köztisztaság fontos kérdésiben 
pedig nem felelősség-áthárításokra, 
kommünikékre és meddő polemizá
lásra van szükség, hanem intézkedé
sekre, — olyan intézkedésekn*. ame
lyek célra is vezetünk.

A lelkészt nyugdíjalap 
gyarapítása.

A sátoraljaújhelyi esperesi ke
rület B e s s e n y e y  István apát
plébános elnöklésével e hó 11-én 
Olaszliszkán gyűlést tartott, amely
nek egyik legérdekesebb tárgya volt 
l* a y e r Ferenc hercegkuti esperes- 
plébánosnak a papi nyugdíj ügyé
ben előterjesztett javaslata. A ja
vaslathoz a gyűlés hozzájárult és 
felirat formájában eljutatta a me- 
gyéspüspükhöz. Az érdekes felirat
ból következő részleteket közöljük ;

„Ma. midőn a tanítóságnak 30*0 
koronát meghaladó nyugdíjra van 
jogosultsága, 1Ö00 koronányi lel- 
készi nyugdíj nem csak nem ké 
posheti méltó kielégítését egy hosszú 
elet fáradozásának, de kevés a meg
élhetésre is.

Bízunk azon paptársainkban, 
akiknek Isten megadta a gondatlan 
megélhetés feltételeit, akik helyze
tükből kifolyólag sohasem lesznek 
kényszerülve a nyugdíjalap igény
bevételére.

De van még egy tényező, a 
melynek támogatását mindeddig 
nem vettük figyelembe: a hivő nép, 
amelynek egész életünkbe egész 
életünkkel állottunk szolgálatában.

A nép, amely tud és akar nem 
csak méltányos, de háiás is lenni 
azok iránt, akiket minden ügyeiben 
vezetőként tisztei éa szeret.

Ez a nép szívesen hozzá fog 
járulni a leikészi nyugdíjalap gya
rapításához, csak a formát kell 
megtalálnunk.

Es itt bátrak vagyunk felvetni 
a gondolatot, hogy a hívek hozzá
járulása templom-pénztár által fe
deztessék.

Analógiákkal rendelkezünk,
Az iskola fenntartó hitközség 

az i'kola pénztárból minden tanítója 
után évi 24 koronát fizet a tanító 
nyugdíj alap javára 1910 évig a 
30 filléres beirata.si dij is e céua 
forditattatott.

A politikai község a jobbadán 
állami teendőket teljesítő jegyzők 
nyugdíjalapjához a saját pénztárából 
szint n hozzájárul és bár megyénkben 
ezen hozzájárulás a jegyző nyug
díjigényének 12 százalékát teszi ki 
ezidőszerint mégis minden nehéz
ség nélkü folyósittatik.

A méltányosság alapján kérhet
jük tehát mi is, hogy a hívek a 
templompénztárból a leikészi nyug
díjalaphoz hozzájáruljanak.

A hozzájárulás mérvét illetőleg 
hátrak vagyunk javaslatba hozni, 
hogy minden egyes plébánia temp
lom ugyanannyit adjon mit araeny- 
oyivel az ott alkalmazott lelkész és 
segédlelkész együttesen adózik az 
alap részére.“

(Saját külön nagypén 
teki humoristánktól.)

1013, március 21.

Tekintetes Szerkesztőség 1
En, tisztelettel alulírott vagyok 

az a szerencsés, aki tavaly llusvét 
előtt Nagyszombatba voltam kiküld- 
ve, mint gépügynök, jelen alkalom
mal pedigatek. szerkesztőség Nagy
péntekre méltóztatott kiküldeni, mint 
alkalmi tudósítót.

Utasításomhoz képest a legna
gyobb lelkiismeretességgel és pon
tossággal jártam ol, s nagypénteki 
tudósításomat a következőkben bo
csátom a t. szerkesztőség jrendeikt*- 
zésére.

Ma, 1913. március 21 én, pén
teken, mosta holló a fiát, híven a 
kötelező régi hagyományokhoz. A 
színhelye és pontos ideje ra^g nem 
volt megállapítható, de a rendőrség 
erélyes nyomozást indított a mosás 
körülményeinek kipuhatolására. Te
kintettel arra, hogy derék rendőr
ségünk az utóbbi időben már több 
eredményes nyomozást folytatott, 
— nincs kétség az iránt, hogy a je 
len esetben is kiváló eredménnyel 
fog működni.

Mint értesülünk, a mosás szín
helyének pontos megállapítása után 
a város hatóságai helyszíni szemlét 
fognak tartani, külön szemledijak kai 
és az oda és visszautazás költségei
nek megtérítésével. A helyszíni 
szemle eredményét az esetleges té
ves információkkal szemben részle
tesen és tárgyilagosán a város hi
vatalos lapja fogja közölni.

*
A Magyar Tudományos Aka

démia matematikai és csillagászati 
szakosztálya hosszas és beható 
tudományos kutatások alapján hite 
lesen megállapította, hogy ; „egyszer 
e-ik esztendőbe' nagypéntek. u A 
nagyjelentőségű tudományos fel
fedezést vaskos kötetben ismerteti 
az Akadémiai Kiadványok sorozatá
nak legújabb száma.

Mint értesülünk, újabban a 
nyelvtudományi -<zakosztáy is fog 
lalkozik evvel a fontos kérdéssel, a 
közismert népdal kapcsán, amely 
azt monoja, hogy :
„Egyszer esik esztendőbe

[nagypéntek, 
Zsidó asszonyt megölelni nem vétek"

A népdalnak ez utóbbi, második 
sora élénk vitára adott alkalmat, 
amennyiben némelyek azon néze
tüknek adtak kifejezést, hogy igenis 
vétek, sőt nagy vétek. — mig 
mások amellett foglaltak állást, 
hogy nem vétek, dehogy is vétek, 
sőt ellenkezőleg a keresztény asz- 
azornt megölelni sem vétek.

Végre is az utóbbi felfogás 
győzött, A mozgalom Ujhelyben is 
nagy aranyokat öltött, s mikor híre 
jött a felekezeti külörabség nélküli 
liberális felfogás győzelmének, ez a 
hir olyan lelkes tűzbe hozta a 
kedélyeket, hogy Frisch Heiraan 
tűzoltóparancsnok azóta alig győzi 
a tüzet oltani.

Tisztelettel 
Nagypénteki Tudósító

Hírek a moziból.
—  Zsúfolt hazak. —•
Csütörtök este még egyszer be

mutattak Dumas remekművének, 
gróf Modte-Cristónak csudálatosén 
szép felvételeit. A színház teljesen 
megtelt s a közönség ezt is, a pom
pás kacagtató mellékraüsort is tap
sokkal ünnepelte.

Szombat este megint szenzációs 
dolog lesz: egy hárorafelvonáaos 
színes dráma. Szines drámát még 
az idén nem láttunk. A múlt évben 
mindössze kettő volt s mind a ket
tőnek tündöklő színei, meglepő szép
ségei elragadták a közönséget. Ezért 
nézünk most nagy várakozással a 
szines dráma elé, amelyhez még 
egy szines tájkép is csatlakozik, úgy, 
hogy egy este két szines darab 
lesz.

Vasárnap a műkedvelői előadás 
miatt csak et?y előadás lesz délután o t  

arakor. Bemutatják a világhírű s itt 
is megbámult Gst el Hatna című 
detektivsorozat legújabb részletét, 
remek kisérő műsorral. Ne mulassza 
el senki, pompás do'og.

Hétfőn nem lesz előadás, kedden 
két előadásban, délután és este egy 
nagyszabású, híres drámát mutatnak 
be, amelytől heteken át volt elra
gadtatva a fővárosi közönség. Cirae : 
A  démon.

Legközelebb még egyszer be
mutatják A  rongy szedőt, amely a 
múltkor olyan rendkívül tetszett s 
amelyben különösen egy égő palota 
összeomlása olyan hihetetlen élet- 
hűséggel s olyan csodálatos szépeu 
van bemutatva.

HÍREK.
Kossuth szobrához.

— 1913 március 15. —
A szabadságnak ünnepén.
Kossuth Lajos, hozzád jövünk. 
Szálljon lelkűnkbe szellemed.
Ihlesse meg csüggedt szivünk. 
Talapzatodról nézz le ránk :
Az arcunk szégyenpirban ég.
Kehiünk keserves sóhaját 
Küldjük, te szent szobor, feléd.

Nem az örömnek ünnepe 
Most márciusnak idusa.
Tiprott jogért, becsületért 
Folyik nehéz, kemény tusa.
Flősdi, rut pióca-had 
A nemzet vérét szívja most. 
üli, mért nein küld az Istenünk,
Mint ükkor, egy Kossuth Lajost.

Mért nem nyitod fel, szent szobor, 
Llötlünk néma ajkadat.
Hegyen, völgyön hadd zúgna át 
Mennydörgő, harsogó szavad.
Hun godtól hadd pusztulna mind 
A szolga lelkű gy.Lszmagyur,
8 pusztulna mind a hűn, u szenny, 
Mit fertőzött leplük takar.

A márciusi nagy idők 
Szellőmé, óh. hadd lengno át,
Seperné ol kegyetlenül

Sírolin" R o c h e ”
biztos hatású tartós köhögésnél, 

a légutak hurufainál, hörghurut és astfíniánál. 
Influenza és tüdögyuladások után a jó ízű
Sirolin "Roche-- at való llO S S Z íltlb  kura megvéd az összes 
á r t a l m u s  követ kéz menyektől. SÍROLIN „Roche" oldúhig és 
fe r tő tlen itó /eg  hat, előseg íti az étvágya t és em észtést, i 
Sziveshejék a gyógytarakban határozottan Sírolin "Roche"-1 kérni = .

I
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A jogtiprdk gono.'Z hadát.
E g y  szebb jövőnek hajnala 
Legyen e mai Ünnepünk.
Küzüelmeink nehéz során 
Kossuth Lajos! Te légy volünk.

Klőttünk Isten temploma,
A föld, az ég legyen tanunk.
Amit ueked, dicső szobor 
Szent esküvői ma fogadunk.
Hogy bármit rejtseu a jövő.
Hogy bármit hozzon végzetünk.
Minden viszály, \ihar közölt 
Hozzád örökre hűk leszünk.

Hadd jöjjön hát a küzdelem I 
Legyeu bár sorsuuk mostoha,
A nagy költőnek szózatát 
Mi nem feledjük el soha.
Külükbe és szivünkbe cseng.
Amig a sir be nem takar :
.Hazádnak rendületlenül 
Légy hivő mindig, óh magyar!“

Kárpathy László

— Lapunk legközelebbi száma 
a közbeeső húsvéti ünnepek miatt 
szombaton, március hó 29 én fog 
megjelenni.

— A Kassai plébánia pályázói 
közt újabban komoiy jelöltként 
tralegetik O ffitz  Sándor nagyrai- 
hályi kanonok plébánost. A nagy- 
raihályi plébános különben éveken 
át a kassai tanítóképző intézet 
tanára volt.

— Március 15-iki ünnepély. Múlt 
számunkban részletes tudósítást kö
zöltünk a március lő isi ünnepsé
gek lefolyásáról. Az említett hazafias 
ünnepélyeken kívül a gyártelepi 
muukásság is lelkesen megünnepelte 
a szabadság napját szombaton este 
a Tulipán-vendeglőben. A dalurda 
hazafias énekszámai mellett igen 
sikerült volt a Kim  á r  Ilonka 
szavalata és W e i s z  Jenő szóló- 
éneke. Az ünnepélyt táncmulatság 
követte.

— Halálozás, Cseri Hermán va 
ranuoi takarékpénztári vezérigazgató 
neje hosszú és kínos szenvedés után 
folyó hó PJ-óu jobb letre szende 
rüit. Az lsteubeu boldogult urno 
Yaranuó larsadaimanak kozsztretet- 
beu állott tagja volt. Temetése f. hu 
20-án a részvet impozáns inegnyi 
vanulása mellett ment végbe. Va- 
rannó s vidéke tarsadahuanak színe 
java nagy szambán jelent meg a 
végtisztességen, melyen dr. Kiéin 
kassai hitszónok szép szavakban 
ecsetelte az elhulyt érdemeit. A 
varrannói takarék pénztar koszorú 
megváltás címén 50 koronát oszlott 
ti a város szegényei kozott.

—  A Zsolyomka befodese. Mar
meglehetős hosszú ideje annak, 
hogy a Zsólyomka mentén lakó ház 
és telektulajdouosok kérvényt nyúj
tottak be a patak medréuek béta 
karása iránt, olyképtn, hogy a Zsó- 
lyomkamedre a csatornahálózatba 
illesztessék be, mint a város egyik 
főcsatornája. A Zsólyomka medre 
csakugyan szomorú dokumentuma 
az újhelyi küzpiszkosságnak. Dög
lött macskák, ganaj, szemét úszkál
nak a patakban, megfertőzve 
levegőt és az egészségre ártalmas 
bacillusok miriádjait arasztva szét, 
közegészségügyünk nagyobb dicső
ségére. Amellett a közlekedés szem
pontjából is veszedelmes ez a mély 
raedrü patak. Különösen este és ejjet 
a nyakát szegheti ott bárki, akinek 
szeme még nem s.okolt hozzá az 
újhelyi híres közvilágításhoz. Az 
érdekelt háztulajdonosok kérésére 
még nem érkezett válasz. Ellenben 
arról értesülünk, hogy a város be 
szándékozik takartatui a Zsólyomka 
felső részét, a pincék és borházak 
környékén, tehát ott, ahol legke
vésbé szükséges és ahol legfeljebb 
a piccétni járó, mulató urak szeg

hetik a nyakukat. Lejebb azon-

küz-

ban, ahol a közérdek szempontjából 
csakugyan halaszhatatlan szükség 
volna a sürgős hatás >gi intézke
désre, továbbra is d 
kák hiilt teteme i és • g 
látványok fogják a 
ködtetni és a köztis^ta^ 
egészség ügyét hátramozditani. Pe- 
dig már igazán legfőbb ideje volna 
az érdekeltek kérését megszívlelni 
és e tűrhetetlen állapotokat meg 
szüntetni.

—  Tűz a műhelyben. Ez a hó
nap a tüzek hónapja. Jóformán min
den számunkban kisebb-nagyobb 
tűzesetről kell beszámolnunk. Teg
napelőtt éjjel tel l óra tájban még 
eddig ki nem puhatolt okból tűz 
támadt Blum Géza bútorkereskedő 
Sennyei .utcai asztalosmühelyében.
A tüzet a műhelyből kitóduló füstről 
Iieichard Mór kávés vette észre és 
arról a rendőrséget értesítette. Mire 
a tűzoltóság megérkezett, mar ke
vés dolga akadt, mert addig a tüz t t  
már csaknem elfojtottak. A helyszí
nén jelenvolt rendőrkapitány es 
tűzoltóparancsnok megállapították, 
hogy a varos közepén levő műhely 
elhelyezése és berendezése felette 
tűzveszélyes, miért is a műhely be
záratása, vagy megfelelő jatalakitta- 
tasa, iraut a hatósági eljárás meg
indult.

—  Letartoztatott ekszertolvaf
Keichard Ármin zaioghaziulajdonos 
értesítette a rendőrséget, hogy Tó 
rük Károly cipész neje ó koronáért 
több mint 200 korona értékű bru- 
liáns gyűrűt zálogosított el. A nyo
mozás megállapította, hogy az érté
kes gyűrűt Hunyadi lióza 17 éves 
cseled lopta Zinuer Henrik lakásából 
ahol szolgait. Átadtak az ügyészség
nek.

—  Az ..Omke“ ápr. hó ü-áu tart- 
a évi közgyűlését. (Budapest V. 
Akadémia u. 3. sz ) Az Omkének a 
rnagy. kereskedelem érdekében ki
fejtett üdvös munkajut ismeri min
den magyar kereskedő, közérdekű 
tevékenységének nagy súlyt kölcsö
nöz a tagok érdeklődése és a köz
gyűlésen való tömeges részvétele. 
E célból kedvezményes vasúti jegy 
váltására jogosító igazolványokat 
bocsájt ki a tagok részére. Az iga
zolvány apr. 2-töl 0-ig szól. Aki 
ily igazolványra igényt tart szíves
kedjenek Szabó -Jakab kerületi tit
kárnál bejelentem.

— Mozgalom a munkásbiztosito 
törvény ellen. Az ország kereskedő 
és iparos közönsége élénken érzi a 
raunkásbiztositó törvény hibáit, s 
ezért a törvény oly irányban való 
módosítása iránt indítottak mozgal 
mát, hogy a munkaadó minden 
felelőség alól meutesittesseu és a 
bejelentés kötelezettsége a munka 
sokat terhelje, mint akiknek az ér
dekeiről van szó. Ez iránt faltér 
jesztést intéztek a kereskedelmi 
miniszterhez, akit az ország vala
mennyi ipartestületének és kereske
delmi egyesületének küldöttsége 
fog felkeresni a törvény revíziója 
érdekében.

—  Villamostzereloi es gozmotor
kezelői tanfolyam nyílik meg április 
hó 1 ón a kassai m. kir állami felső 
ipariskolában. A villamos szerelői 
tanfolyam heti 10 órával 6 hétig 
tart, s azok számara , akiit vil
lamos vezetékek sze . laraos
gépek, készülékek, . szközök
stb. áramkörbe való kapcsolását 
üzerabehelyezését és kezelését kí
vánják gyakorlati utón elsajátítani 
Az oktatás elméleti tanításból, la
boratóriumi gyakorlatokból és de
monstrációkból áll. Felvétetnek olyan 
iparosraesterek és segédek, akik di
namógépkezelői tanfolyamot végez
tek, vagy annak megtelelő ismere
tekkel bírnak. A gázraotorkezelői 
tanfolyam május hó t-ig tart. En
nek a tanfolyamnak célja az, hogy 
a gáz, benzin, kőolaj és szeszmo
torok szerkezetével, működésével és 
kezelésével megisraerkedhesBeuek

azok, akik ilyen mótorokat üzemben 
tartanak, vagy kezelni szándékoznak. 
A felvételnél előnyben részesülnek 
azok, akik három havi gyakorlatot 
mutatnak ki a gázmotorkezelésben, 
továbbá azok, kik géplakatos vagy 

lő tanfolyamot végeztek, 
egyenértékű ismerő

itt macs- 
» épületes 

gyönyör-1 gépkeze
I vagy ezekkel

hajtott szőlőtőkéket és pedig bősé 
gesen, mert egyáltalán nem árt, ha 
ha a talajra is' hull belőle, mert a 
gomba csirákat ott is megsemmisíti.

tekét igazolnak. Bővebb felvilágosí
tást az intézeti igazgatóság ad.

—  Huzvet! Mily 
ezen szóban, hány 
dobog, ha husvétra 
tueire gondolnak.

varázs rejlik 
gyermekszív 

és husvét örö- 
Nem játszik-e

—  Üzelmek a gazdák rovására.
Gazdáink nem képzelhetik, hogy a 
tavalyi esős Ős* következtében mily 
nagy tömegben hoznak az idén for
galomba részint jóhiszemüleg, részint 
tudva csekélyebb értékű, sőt egé
szen értéktelen inagféléket. Minél 
alacsonyabb arakon kínálják, annál 
biztosabb, hogy például a répamag 
melyből ^a hírhedt bezenci hibás, 
selejtes áru több ezer zsákkal van 
a vidéken elhelyezve, — legtöbb 
esetben dohos es általában igen 
rosszul csírázik, sőt az északnémet- 
országi között is van ilyen elég az 
idén. Ami pedig a lóherét illeti, 
köztudomású, hogy a múlt napok
ban érkezett Fiúmén át Magyaror
szágba mintegy 20 |wagon olasz 
rostaalja, melynek az a hivatása, 
hogy honi lóhere közzé kevertessék. 
Nem is szólva a lucernáról, melyre 
nézve az „Erdélyi Gazda" szaklap 
március 1 t>-iki szamában is megírta, 
hogy a teljesen értéktelen turkesz- 
táni lucerna nagytömegben került 
Becsből magyar vidéki kereskedők
höz. Jó lesz tehát nagyon vigyázni, 
maradjunk meg a régi megbízható 
cégm l és ne üljön föl se kereskedő, 
se gazda az említett igen alacsony 
ajánlatoknak, melyeknek célja nem 
egyéb, mint hasznavehetetlen por
tékán akármilyen áron túladni. Ha 
gazdáink nem elég óvatosak, akkor 
nagy bajok lesznek és csodákat fog
nak ez évben tapasztalni.

—  Szépérzék es eletbolcsesseg 
jellemzi mindazokat, akik cipőiket 
bersonozva viselik. A uj Berson 
gumraisarok rug-kony és elpusztít
hatatlan.

—  Muthiasz János hírneves sző- 
észünk hibridjeiről szóló legújabb 

név- és árjegyzékéből Vrrszük at a 
következő igen figyelemre méltó
orokat: A szőlővédelem alapvető 

munkája. Az utóbbi óvekben a pe- 
ronoszporán, a fürt peronosporán ws 

oidiumon kívül főként a szőlő
moly ellen kellett a küzdelmet fel
vennünk. A különböző m dón vég
rehajtott védekezéseim közben arra 
a tapasztalatra jutottam, hogy ki
váltképpen a szőlőmoly ellen való 
küzdelemben a fősuiyt a rügyfaka- 
dás előtt való védekezésre kell he
lyezni. Ha csupán akkor védeke 
zi/ok, mikor a szőlőmoly kártételét 
már megkezdi, az eredmény még 
igen nagy áldozatok árán is csak 
hiauyos lehet, meit ilyenkor a sző- 
lőraoly rendszerint már négyféle 
alakban van jeleu. Egy része jelen 
vau bábalakban, a másik része miut 
pille, a harmadik rész mint tojás, a 
negyedik rész mint molykukac, mely 
a szőlőfürt tönkretétele árán él és 
növekedik. Kora tavasszal azonban 
a szőlőmoly kizárólag bab alakban, 
a tőkék repedéseiben tartózkodik. 
Itt kell a azőiőmolyt megsemmisí
teni, mert ha a szőlőiuoly kite.l 
bábjait elpusztítjuk, akkor abból 
nem fejlődhetik ki a pille. Ha pille 
nincs, uiucs tojás sem, ha tojás 
nincs, akkor molykukac sincs, mert 
ez a tojásból fejlődik és igy a kar
tétel elmarad. A rügyfakadás előtt 
való permetezésre sok féle szert 
ajánlanak, de bármily különösnek 
látszik is, mégis úgy van, hogy ez 
esetben az a legbiztosabb szer, amely 
ogyszersraint a többinél sokkal ol
csóbb is, t. i. kénmáj. Ebből ha 100 
átér vízben 1 és fél kilót feloldunk 
és 1 kg. meszet is adunk hozzá, 
olyan oldatott kapunk, mely a szőlő- 
moly kitelelt bábjait biztosan meg
öli, de egyszersmind a perouospóra 
és az óidiura áttelelt csiráit is meg 
semmisíti. A meszes kéuiuáj oldat
tal lehetőleg nyomban a nyitás utáu 
permeteztessük meg a még ki nem

jelentékeny szerepet húsvéti prog. 
ramrnunkban a húsvéti kuglop ? Biz
tosra vesszük és a magunk részéről 
gondoskodni akarunk arról, hogy a 
húsvéti nyúl kötelességét megtegye 
és a húsvéti kuglop jól sikerüljön. 
Csak azt nem szabad elfelejtem, 
hogy annak elkészítéséhez sütőport 
és pedig a valódi Oetker-félét kell 
és hogy egész biztosan sikerüljön, 
hozassun Dr. Oetkertő1, Baden— 
Wien egy kipróbált húsvéti receptet 
melyet mindenki ki ez ügyben e 
céghez fordul egy egész recept- 
könyv kíséretében portó és díjmen
tesen rögtön kaphat.

—  A permetezés sikerének ku -
csa a gyorsaság. Aki 3—4 nap alatt 
képes egész szőlőjét bepermetezni, 
annak, ha a munkához mindig ide
jében fog hozzá, sohasem lesz sző
lőjében peronospora kára. Háti per
metezőre szerelt Haizlerféle „Tem
pós* segélyével naponként 2 és 
több k. holdat lehet beperraetozni 
és a permetező oldatból is kevesebb 
kell, mint a rendes szóróval. Azéit 
minden szőlősgazda saját érdél éhén 
szerelje fel permetező gépeit „Terii- 
pus“ permeszóróval. Megrendelhető 
a „Borászati Lapokénál (Budapest, 
IX., Uilői-ut 25.)

—  Az emberiség üdve. Thierry 
A gyógyszerész balzsaiua és centi- 
folai kenőcse, melynek világraszóló 
hatását számtalan köszönő levél 
igazolja. Ezen mindkét világhírű 
gyógyhatásúkban felülöm hatatlan 
szer, melyek nem romlandók, csak- 
lem minden esetben segélyt nyúj
tanak s gyógyulást eredményeznek. 
Tartsuk állandóan készészenlétben 
ezen két világszerte ismert háziszert, 
dp óvakodjunk minden utánzattól 
Thierry Balzsam 12 kis vagy 6 
nagy üveg ára 5 00 kor. Thierry 
centifolia kenőcs 2 tégely ára 5 60 
kor. kapható Thierry A. Őrangyal 
gyógyszertárában Pregrada (Hohitsch 
mellett.)

—  Pesti Hírlap a második év
negyed küszöbén előfizetésre hívja 
fel a magyar olvasó közönséget. A 
Pesti Hírlap ma az ország elismer
ten legjobb, legelterjedtebb és leg
bővebb tartalmú napilapja. Példány
száma 120 és 140 ezer közt válta
kozik (vasárnapotikint egyes eláru- 
sitásra 25—30 ezerrel több:) ily 
elterjedséget és ily példányszámot 
még a legolcsóbb bou'avard-lapok 
sem értek el nálunk. Hirdetése is 
azért van legtöbb, mert hirdetni 
csak legelterjedtebb, legnépszerűbb 
lapban érdemes. A Pesti Hírlap 
speciális rovatai: Vasárnapi Króuika 
(írja Molnár Ferenc). Kis komédiák 
Kulisszák mögül (Keltái Jenő). Pesti 
erkölcsük, Vidéki esetek (csupa 
mulattató tartalommal) s az Esti 
Levél (Porzsolt Kálmán). Hétközna
pok (Lux Terka) és Mindennapi 
problémák (Szomaházy IstvánJ ak- 
tuá is társadalmi kérdések raegbe* 
szélese, A Pesti Hírlap mindennap 
egy Pgész oldal szerkesztői üzenetet 
hoz, mint más lapok egyszer egy 
héten, tehát a közönség igényeit e 
téren is legnagyobb mérvben elé
gíti ki. A Pesti Hírlap előfizetői 
„Az Érdekes Újság* ciraii gazdag 
tartalmú, pompás kiállítású, képes 
hetilapot és a Divat Szalon ciraü 
kitűnő divatlapot együtt rendelhetik 
meg. A Pesti Hírlap előfizetési ára 
április hóra 2 kor. 40 fillér ápril is- 
május hóra 4 kor. 80 fii., április— 
június negyedévre 7 korona. A 
Divat Szalonnal együtt uegyedévre 
9 kor. 50 fii. Az Érdekes Újságai 
együtt negyedévre l) kor. 60 fillér. 
A Pesti Hírlap kiadóhivatala, hova 
az előfizetést legcélszerűbb posta
utalvánnyal beküldeni. Budapest V., 
Váci-körut 78 szára alatt van,
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— Az influenza iámét átvonult 
az országon, útjában kíséretül sok 
súlyos betegség szegődött, Minden 
náthát, minden könnyű hurutot ko
molyan kell vennünk és nincs oly 
alkalmas szer, mint Sirolin „Roche*, 
mellyel a tulajdonképeni tüdőbeteg
ségek megelőzhetők volnának, a | 
ez pedig különösen az influenzát 
követni szokó tüdőgyulladá.«,ra. A 
Sirolin „Rocne“-t bármely gyógy
szertárban kapui, kellemes ize foly
tán gyermekek is szívesen veszik. 
A Kreozot tartalmú lévén, megöli 
a szervezetbe jutott bacillusokat és 
igy megszünteti a betegség első je
leinél meg kell kezdeni, hogy ha
tása gyors és biztos legyen, azért jó 
ha mindig kéznél van a háznál.

— ,,Az Érdekes Újság ‘. Megjelent 
Magyarország legolcsóbb, legszebb 
és legérdekesebb képes hetilapjá
nak, „Az Érdekes Újság" nak első 
száma. Tartalmában kitűnő illusztrá
ciókkal benne van mindaz, ami a 
világ és az ország eseményeit figye
lemmel kisérő embert érdi k • 
Aktuális képei között ott ta í • 
Voloseából hazatért Justh Gyulát, 
Peronos Ferdinánd tróoöi 1 
egy kedves képét, amint inkognitó
ban utazik. Hajdumegye most fel
szentelt székházát. Arcképekben be
mutatja a hét nevezetes embereit 
a magyar társadalmi halottjait, köz
tük Vay Adárn grófot és Ábrányi 
Kornélt, aztán a Roroanovok ma
gyar vonatkozású leszármazottját, 
Alexandra Pawlown it. Irodalmi so
rozatában a magyar irodalom l“g- 
javát adja, az első számban Bródy 
Sándor, Mo'nár Ferenc, Biró Lajos. 
Szoraaházy István, Szini Gyula, dob 
Dániel nevei fényeskedmk, e mel
lett gazdag humoros tartalma L 
ahol majd alland ián Molnár Ferenc. 
Heltai Jenő és Nagy Endre tréfáii 
találjuk. Közleményei közül kiemel
jük még Blaháné naplóját. Ezzel 
még nem merítettük ki tartalmát és 
ha megemlítjük, hogy ezenkívül re

gényt közül, külön gazdag rael 'k-i 
lete vau az asszonyok és külön a' 
gyermekek 'számára, akkor láthat-) 
juk, hogy ma nincsen hozzá hasonló 
magyar képes lap. Az Érdekes Új
ság a L ‘grádv Testvérek kiadásában 
.i'denik meg Budapesten, Váci-korút 
78. Előfizetési ara páratlanul olcsó: 
negyedévre 2 korona ŐO fillér. Egyes 
szám ara 20 fillér.

A Vasárnapi Újság* március 
23-iki húsvéti száma a szokottnál 
nagyobb terjedelemben j» lent meg 
s nagy mennyiségű pompás képet 
mutat be a húsvéti ünnepről, a.Mii-’ 
csarnok kiál hasáról, Bródy Sándor 
uj darabjairól, a legutóbbi bajnoki 
lootball-verseny, J z«*ef nádor első 
feleségének Mária Pavloviul orosz 
nagyhercegnőnek képe, képek a jég 
pusztításairól a Balatonon, stb. Szép. 
irodalmi olvasmányok : Kvassay Kde 
regénye, Lévuy József, Szabolcska 
Mikaly, Petri Mór, Peterdi Andor 
versei, Szőlőssy Zsigmond novellája, 
egy érdekes francia regény. Egyéb 
közlemények : Mikszáth Kálmán 
egy kiadatlan fiatalkori humo
ros levele, egy Mátyás királyról 
szóló régi uiagsar ének szövege é- 
kótaja. Várnay Sándor a most 
elhunyt iró utolsó cikke s a rendes 
heti rovatok : Irodalom és művészet 
sakk játék stb. — A Vasárnapi Uj 
sag e.o'izctési ára negyedévre öt 
kor. a Világkrónikával együtt ti kor 
megrendelhető a „Vasárnapi l'jság** 
kiadóhivata aban (Búd p st IV., 
Egyetem-utca 4 sz.) Ugyanitt meg
rendelhető a „Kepes N plap“ a 
legolcsóbb újság a magyar nép 
szamara, félévre kor. 40 fillér.

SPORT.

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy a február hó végén 
lejárt előfizeiési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további szétküldésében aka
dály legyen.

Kaptuk és adjuk a kővetkező 
sorokat :

„F. hó 19-én a „Felsőmagyar-1 
országi Hírlap- Sport rovatában egy j 
cikk jelent meg, mely cikk tévesen 
a „Sátoraljaújhelyi Vasutas Sport 
< ub“ széthúzásának tulajdonítja, 
hogy a helyhelyi clubok nem egye
sültek a SAP. pályájának körülkerí
tésére szóval egy közös, jól beren
dezett pálya léte-itésére.

A M iv. igazgat iga .i „Vasút is 
Clubnak" egy ingyen telket helye
zett kilátásba s pusztán ez az oka, 
hogy a „Vasutas Club” a SAC-al 
való egyesülés tárgyalását elhalasz
totta addig, mig végleg eldől, hogy 
tényleg megkapja-e a telket vag\ 
nem, széthúzásról tehát szó sincsen.“

A  „Sa újhelyi l ’asutas Sport 
Club“ elnöksége.

Nyilt-tér.
Császárfürdő
gyógyhely a magyar irgalmas rend tulaj 
üona i i ing • kéaas Mwlzi radioaktív 
gyógyforraeai m
lm : kcn\rlme> Iszapfürdők iazapboro 
gatások u zodak kul n I _»>'k «•- u ak 
i r>■ Török-, kö es márványfilrdök, 
holég-, szénsavas- és villamos-vizfür 
dók. \ fürdők kitűnő eredménnyel 

eg csnzos bánlatmak- 
nál és idegbajok « « n Ivó kúra a Ifg 
zőszervek nurutos eseteiben - altesti 
pangásoknál. 200 kéeyelmes lakószoba.

Uyőgj
és zenedy nincs. Prospektust ingyen 
ős bérmentve küld

Az igazgatóság

Kiadotulaido*ios * 

L A N D E S M A N N  M IK S A

hirdetések felvétetnek 
lapunk kiadóhivatalában

Egy okos fej
minden alkalommal

UkllR sütőporát
használja ára 12 fillér.

Teljesen Wnénitns, orcosot áltál 
ajánlott eiesztopotlc.

Használta által minden 
tészta nagyobb, lázáb s köny- 
nyebben emészthetővé lesz.
Dr. Detker-fele T a i í l i ic t t ír  a 12 f-
a legnemesebb fűszere min 
den tésztának, kakaó és tea 
csokoládé és krém, kuglupf 
torta pudding é» tejszín, to
vábbá finom vagy porcuko- 
ral vegyítve mindennemű sü
temény behintésére. Bétől 
2—3 cső vaníliát. Ha félcso
mag Dr Oetker Vanilincukrot 
1 kgr. cukorral keverünk éz 
ebből 1 vagy 2 teáskanálnyit 
1 csésze teara öntünk, úgy 
egy kitűnő arómáju, teljes

italt kapunk.
Dr. Oetker sötopora es vanl-
incuk-ra minden fii>zerkeres 
kedeben stb. kapható. Ki
merítő használati utasítás 
minden csomag mellett van. 

| Receytgyüjteraény ingyen !

LANDESMANN MI KSA 1ÉS TÁRS A
SZÁMOZÓ GÉP VILLANYERŐRE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJA LYUKKASZTÓ GÉP

SATORALJAUJHLLY. RÁKÜCZY-UTCZA 1. SZÁM.
TELEFON: 10 SZÁM. || J ALAP1TTAT0TT 1889-BEN |— TELEFON: 10 SZÁM.

Eljegyzési és esküvői értesítések, 
névjegyek és báli meghívók a leg- 
izlésesebb kivitelben készíttetnek.

Hirdetések felvéttetnek e lap kiadóhivatalában.
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MODERN! ÍZLÉSES!
FINOM!

L E V É L P A P Í R OK
egyszerű és elegáns dobozokban, 
sokféle színárnyalatban, legkülön
bözőbb alakokban és mindenféle 
árban kaphatók dús választékban

LANDESMANN MIKSA é s  Tsa
könyv és papirkereskedésében

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y ,  RÁKÓCZY-UTCZA 1. SZÁM.

Telefonszám 10 Telefonszám 10

Kossuth Ferencz-utcai 16 számú 
házam (közvetlenül az állami bor
pince mellett.)

m á j u M  1 - t ö l  k i a d ó .

Van benne 4 lakószoba 1 fürdő
szoba, verenda. kert és a szükséges 
mellékhelyiségek. Bővebb felvilágo
sítást nyújt Sl'HWEIüER Kossuth 
Lajos-utca 24 szám alatt,

Özv. Roóz Adolfné.
Miskolc Rosenberg palota.

rekedtség, hurut, elnyálkásodas 
fojtóköhögés és tukhurut ellen

millió ember
:____  használja a -----

Kaiser-íéle

íflHI-UriiniHiiíUí.
közj. hitelesített orvosi 
és magánbizonyitvány 
kezeskedik a biztos 
sikerért.

Nagyon jóízű bombon

I tsimag á 20 és 401.1 doboz á 101.
Kaphatók: Widder Gyula gyógy
szertár és Hrabeczy Kálmán dro- 
1. fúriájában Sátoraljaújhely.

lüő 1 sz. 1913. vh.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági vhajtó az 1881. 
évi LX. te. 102 §. értelmében ezen
nel közhírre teszi, hogy a saujhelyi 
kir. tvszeknek 1U13. évi 3113 V sz. 
végzésé következteben dr. horgon 
Mihály ügyvéd által képviselt Ma
rabu.) a András jawtra öbO korona 
» jár. trejéig foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján felülfoglalt 
és U86 koronára becsült következő 
ingóságok u. m. 2 drb. ló, tehén, 
hornyuk stb. nyilvános arveréseu 
eladatnak.

Mely árverésnek a királyheimeci 
kir. jarásbirusag 1913 ik évi V 112 1 
számú végzése folytan ŰG6 koron., 
tőkekövetelés, ennek 1012. évi d e. 
ho 21 napjatoi jaru 6 szazaién kt 
illatai és eddig összesen löö koron 
7ö liiierben biruiiag iuar megállapí
tott költségek trejeig L«.*leszen ;e 
eiidő megtartására 1913. évi már
cius ho 28-ik napjanak délután 3 
Órakor határidőm kiiűzetik es ahhoz 
a venni szándékozók ezennel o y 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. te. 1U7. es 108. ij-ai érteimében 
készpénz tize lés mellett, a legtöbbel 
igeidnek, szükség esetén btoaruu 
aiul is el fognak adatni.

Amennyibe!) az t{árverezendő in
góságokat inasok is le és felülfog- 
laitaltuk es azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX te. 120 jj-a érteimében ez» k 
javara is elrendeltetik.

Király bellin ez 1013. évi március 
hu 18 napján.

Udvarhelyi Béla
kir. bír. végrehajtó.

I N G Y E N  ráfizetés nélkül becserél örejj használt gramo 
fonlemezeket újakra WAGNER ..HANGSZERKIRÁLY
Budapest, Jüzseí-kürut 15. ..................  — _
Árjegyzék ingyen. Cimre ügyeljen. |

I
Jó forgalmú Üzlet tsa- Eladó egy Jó karban 
ládi okok miatt eladó,
bővebben a kiadóhiva- Z o n g o ra ,
tatban tudható meg. Értesítést ad a kiadóhivatal!

I PFEIFFER SA NDOR t Ü L L l V
p  Sátoraljaújhely. 3roöa és telep: /rp á ö -u tc a  19. (Sajalliáz.

Elvállal mindennemű épületek tervezését és felépí
tését, epitkezések művezetését és leszámolását, tűzbiztos 
gipsz és vasbeton menyezetek készítését minden néven 
nevezendő vasbeton szerkezetek statikai számítását 
és azok kivitelét, cement, granáttó terrazó, keramit, 
aszbeszt, aszfalt stb. burkolatok készítését.

yniandó r a k tá r : román és portland cement homlokzat 
kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.

i&y . wúsm aigm BiBm m sm a

r;s

1878 óta! Mindenütt bevált híres, közkedvelt minden 
létező háziszert felülmúl.

A valódi centifolia-kenőcs
(czelltt úgynevezett csodakenűcs)

E R E J E  É S  H A T A S A  :

Megakadályoz s megszüntet vérmér
gezést. Operációkat tesz feleslegessé. 
Használ szoptatós nőknél, tejmeg- 

' indításnál s emlő megkeményedés 
ellen Orbáné s bárminemű elavult 
bántalmaknál. sebes és feltört 1 <- 

l buknál, -ebeknél, dagadt lábaknál 
zunál is, kard-, szúrt-, lőtt-, 

vágott-, zúzott sebeknéi, idegen tes
tek eltávolítására mint : üveg, szálka, por, serét, 
tüske stb. mindenféle daganatnál, fekélynél, kinö
vésnél. karbunkulusnál. képződéseknél, épp igv 
ráknál, továbbá féregnél vagy rothadásnál, menés 

eltört lábaknál, bármely égési sebnél 
gyott testrészeknél hosszu betegségeknél olöfo

Allém ecbferBalsam•v» i,f 1»«A.M im
A-TTlieMjí m Pr»gr«d»

Mindenütt ismert 
eg)edül valódi 

balzsam 12 2 vagy 
idi6 1 vagy 1 csatái 

úti üveg K 5.60
' fekv......n nyak daganatokká vérkeléseknél, fülfolyásnál ra-

lamint kipálláí ellen gyermekeknél stb. kiváló és biztos gyógyhatású. 
Két doboznál kisen., rendelés nem lesz szállítva. Szétküldés utánvéttel.

•» pi •••'' előzetí • ellenében. K ra K 3.60. Na
gyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.
Budapesten kapható Török József gyógyszertárában s a legtöbb 

-- rhalmayer é t Seitz Kochmeister utó
dai es Kadanovits Testvérek drogériákban Budapesten. — Ahol nincs
lerakat, ott rendeljünk.
PSF~ THIERRY A Orangyal-gyógyszertárabo! PREGRADA -

(Kohitsch-Sauerbrunn m ellett)

® í£ © e ® íS W 3 ® 0

SALGÓTARJÁNI 
kőszéiihánya Részvénytársulat

szüntermékei (szobafütésre és ipari ezékikra)

NEUMAN JENÓ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minc-égü apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.
Superfosfát-m űtrágya K á li só
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A perono'pora, valamint a gyümölcsfákon, burgo
nyaföldeken és egyéb növényeken élősködők ellen

n agy  s ik e r r e l v éd ek ezh etü n k
a MAYFART ■féle ö ttm U kcdő

SYPHIŰ ÍÍÍI&  permetezővel 
Bor- ésgyUmöicssajtók,

„Herkules11 
Hydraulikus sajtók, 

szőlő- s gyUmölcsöriök 
teljes mustberendezé

sek stb. gyártása,

_ 0 - ■ továbbá kap- 
l a t <  k  a  let> -

-•  í:,

i * •< >
V -
L

SZr*.í .  : 1 av k a lég- ,  N
V  j o b b  b 1\ ' v i l i  ' ,A \

- garda ági
H  V K ' l 'c k  és

eszközök. 1/

MAYFART Fii. ÉS TÁRSA
gazdasági ge'pek gyáraiban.

WIHN, II. Taborslrasse 71. szám.
Frankfurt a hí. ni. Berlin P áris .
A 014 sz. bőtartalmu képes árjegyzéket igyen és bérmentve 

küldjük. Képviselők kerestetnek.

Egy szőlőbirtokos se mulassza el összes j|

permetezőgépeit
T r  M P L J S * *  Permeszúróval felszerelni!

i
(íi KÉTSZERES MŰNKAKÉSSÉG! a r a  k  is . 

Ismertető füzetet küld, rendelést elfogad 
a „BORÁSZATI LAR0k“ szerkesztősége ^ 
Budapest, 1\. kér. Üllöi-ut 25.

Pályázati hirdetés.
A szilvdsujfalusi (Zemp’énm. vasúti ál’omás Kozma) 

róm. kath. hitközség uj templomot épit, mely célból az 
összes munkálatok végzésére pályázatot hirdet.

Pályázni csakis az összes munkálatokra lehet s a 
zárt ajánlatok a/ 1913. évi április 8-ig bezárólag a 
helybeli plébániára címezve küldendők be.

Elkésve érkezett ajánlatok figyelembe nem vétet
nek. A részletes tervek és vállalati feltételek megtekin
tése a plébánián vállalkozók rendelkezésére áll. Sem 
utazási költség, sem költségvetés nem dijaztatik s a hit
község elöljárósága fenntartja a jogot, hogy a pályázók 
közül, tekintet nélkül az ajánlatra, szabadon választhat.

A pályázatok felbontása és versenytárgyalás folyó 
év április 18-án délután 4 órakor a plébánián.

Szedlák Ede
róm. kath. plébános.

A szöSömolyt, a hernyókat és rovarokat 
különböző penészgombákat legbiztosabban a tél 
folyamán, téli alakjukban semmisíthetjük meg. E
célból a szőlőtőkéket és gyümölcsfák törzseit és koronáit a

rügyfakadás előttmeszes kénmájoldattal
alaposan permetezzük meg.

100 liter vizben 
1 és fél kg kénmájat 
1 kg. meszet oldjunk fel.

May érti-féle kénmáj és kecskémét por eredeti
gyári áron kapható

B EI I í . \  l TES TVEI I Ek E Z E l Ö E L  SÁTOBALJAEJHELT.

u tv a r k j - h O v a i j l

kastrup es Swetlik lahrradfabrik Eger Bulimén

sérvkötők
pneumatikus gumrai pdott.1v.il 

a legtökéletesebbek
hölgyek e>> urak ré- 
szőre minden altesti 

betegség és lótfó has ellen.
görcsér harisnyák.

uiiiikiit és niükezeket
amputáltak részére.

Járó et 
péket.

és támasztó FŰZŐKET.

EavpHPstnrlokat r*»l?e"iit«mfc
. tartozó öst- 

^ , MUMJUíi sz«s czlkkeket 
i technika legmodernebb elvei szerint, a legjutányo- 

sabb gyári árak mellett.
cs és k szabad, sérv- 
kötók és testegyene- 

sitő gépek gyára
BUDAPEST, IV., Koronaherceg utca 17. vid.

Legújabb háromezernél több ábrával ellátott 
képes árjegyzék INUYEN és BERMENTVE.

Alapítva 1878. Telefon 13-76-

saDD g>ari  ütuk u

KELETI J.

U J
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ÉRTESÍTÉS.
( A mélyen tisztelt vásárló közönség b. tudomására hozom, hogy 
Sátoraljaújhelyben, a Kellner-féle házban levő

divat, vászon és kelengye üzletemet
ugyanabba az épületbe a volt Szegő-féle helyiségbe HELYEZTEM ÁT.

Megnagyobbított áruházamban a legújabb áruk már megérkeztek és van 
szerencséin annak megtekintésére a tisztelt hölgyközönséget meghívni.

Dusán felszerelt raktáramban kaphatók: a legújabb női COStiim és ruhakel
mék, blous és ruha selymek, továbbá kész női és férfi fehérnemüek, 
teljes menyasszonyi kelengyék, szőnyegek, függönyök, linóleum, 
ruhadiszek és rövidáruk. Kötött áruk nagy választékban.--------

Amidőn uj vállalkozásomhoz a t. közönség b. pártfogását kérem, 
egyben biztosítom olcsó szolid áraimról és előzékeny kiszolgálásaimról.

. . , , 1 6  . i , K l e i n  K á l m á n .

I) iHM i V I I I I I  H l  I H  i)

különös figyelmébe !
HA Forhinnal permetez

Rézkénporral poroz é8
$ 3 (j0 lU l fl|j a , Ző |öm0|yt

J o r h i B s

szór
Kevesebb 

a go nd ,
■ szór 
Kevesebb a munka, 

s :o r  -
Keveset^.
amuntafttug

forhín
oksxurlu niegjav.lott bordói koverúk é* szóm- 
an készunő- is elihinerő-l§v«] tanúsága özormt 

mindenütt a  legnag) óbb megelégedéssel liaannálják A
uak nnns üledékei vízbe dobva azonnal oldódik é n  

biztosan pusztítja a peronoszporat; 
eg» kész anjag. főalkalré.ze rézgéjie, tujiadöképesaéga 

oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet rele 
használata óriási munka- és pénzmegtakarítást lelem 

mert az anyag teljesen kész : J

. . . . . . m m m Á
8 lé t "Z összes kárlékenT rév,rak elfogásán' L auhnáŐ ^ 'o^rúk  e™** n y a í 
védekezésre. Laurll Karbollneumot a rovarok elleni téli védekezésre l .u r í  
oltév ászt az oltványuk nen....lesére. Ichniummt a zsenge virágok ’ nemre 
tezeser. Nlcotin Quassiakívonatot faiskolák permetezéeere. Tonomort e 

egerek pusztítására Psmpilt túrotok és duiuzsok vllogásii. lessék 
mindezen ctkokrCl kimerítő leírást és használati utasítást kérni melvt,

ingyen «s bétmedtve küld az ü.sies érdeklődőknek « • 1

F O R M I M  * * ö lö p e r m e te z é s i  a n y a g g y á r
r u i t n i n  B U D A PE ST, v i . , v A c i- u t 9 3 * '

valamint képviselője : Führer Miksa és fia Olaszliszka.

Cladó szőlő o ltván y ír
Dindrlo Dn.4t(l!a> — la_ ^

#  A K A S S A I  I P ARMŰVÉS Z ETI  é  

R i p á r l a  P o r t á l , ’,  a l a n y r a  o l tv a  J  é r é m m I ? S C  i

1 “  m ,m n i  IMIKtinomar ninaiynal t árucsarnok szövetkezete 4
Abaujszántön. *  Mint az O r.zágos Központi é

€gy éves gyöke: o lviny darabja 5 k . i  H ite i ..o « rk .,« t  tagja )  
Sima zöld olvlny „ J k r . j  K A S S A ,  F Ő - U T C Z A ^  
íy ík e re s  Ripária F ortá lis „  2 k r. f  10 S Z Á M  I E M E L E T
S i a i  Ripária P o r tí l is  „  1  k r. t  .
í t l a v á re  gyökeres , 1 5  kr L  A" an d °  b u ,o rk iá ll ,, ; ís , i

Nyematett Landssirarm Miksa ST3rsa

r

1

Köhögés,rekedtség
és elnyálkásodás ellen 

Ő.vors cs biztos hatásúak

E L J E N  !

az é tv á g y a t nem ront*
fc kl-hSaég'*070' 1 ‘̂‘s *̂1 üllő Ízűek. Egggr mallpadctillái, * r..kl,h. .rmvggyé.yit.ui

I  ’ n l ) o / a  1 2  í v  I ' r i b n d o b o *  5 0  t i l t .
Kapható gyógytárakban és drogériákban.

I’ő- 4a ?sétktildééi raktár:
Dr. EGGER LEÓ és EGGER I Bpest, VI Révai-u 12.

luperozer A. g> igyizxrtárában.

u n /

a legjobb cipőkrém az 
egész világon! 

fiz eddigi világhírű viksnek vilriol nélküli gyártása
St. Fernolendt, Wien I

«». é l kir. udvari azállito 
S O . é v e ,  g yA i-l f j.n M A II* , ___o u .  ö v e

könyvnyomdáim'STtóráljlüjhefy
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