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A magyar delegáció érdem
leges tanácskozásainak első nap
ján, a napirend előtt szólalt töl 
Hadik János gróf.

Fölszólalása nem volt szó
noklat, nem volt vitatkozás. Csu
pán tiltakozását hirdette hango
san és határozottan, — az bizott
ság törvényes szabadsága ellen 
történő sérelmekkel szemben, 
űrként állt oda a törvényesség, 
az alkotmány roskadozó bástyája 
mellé.

Tudta hogy munkapárti több
séget nem győzi meg. Tudta, 
hogy a miniszterelnök kemény 
akarata erősebb ma a nagy jo 
gászi és a tradicionális alkotmá
nyos erősségeknél, a melyek a 
Hadik János gróf álláspontját tá
mogatják.

Tudta, hogy Tisza csapásai 
alatt romokká váltak a falak, a 
melyek évszázadokon át védték 
a magyar állam létét, a magyar 
jogot, a  szabadság intézményeit. 
D e mégis őrnek állott a roska
dozó falak, a romok elé, mert 
tudta, hogy ezek a romok rejtik 
maguk között a magyar állami
ság jövőjét, az alkotmány uj 
megszilárdításának, a haladásnak 
alapját.

Mert sokat romboltak, sokat 
nyomtak el, sokat forgattak ki 
történeti erősségéből a munkapárt 
urai, de a magyar állam még az 
ő kezüknél is sokkal erősebb.

Hadik János gróf a delegáció 
termében tiltakozik és tudja, hogy 
tiltakozásával nem ér el ma 
egyebet, mint egy fölszínes elnöki 
választ, tudja, hogy a bizottság 
mai többségének lelkét a magyar 
közjog sérelme nem bátorítja föl, 
tudja, hogy a bizottság tagjai 
nem lógják egyhangúan, minden 
érdemleges tárgyalás előtt a sé
relem orvoslását követelni.

Tudja, hogy ma meddőén 
hangzik el az ő erős, férfias 
szava. Tudja és mégis beszél. 
Mert előtte nem mának múló si
kere áll, de a jövőt nézi, az 
ország jövőjét, a mely az alkot

mányos rendnek megmentése nél
kül csak silány jognélküli, sza- 
badságnélkUli provinciális tengő- 
dés volna. Az alkotmányos rend 
alapja a jogfolytonosság. A jog
folytonosságot az erőszak sért
heti, de nem semmisítheti meg. 
A jogfolytonosságot nem az erő
szak támadása, de csupán a 
gyáva jogfeladás, a sérelmeknek, 
meghunyászkodó elfogadása teheti 
tönkre.

A mának győzelme az erő
szaké. A tiltakozás szava a Tisza 
gróf akarata előtt hódoló testü
letekben nem kelt viszhangot.

De a mit nem értenek ma a 
delegációban és a parlamenti 
többség padjain — a jog az al
kotmányos rend és a törvényes
ség erős szavát meg fogja érteni 
az ország. Meg fogja érteni és 
küzdelmes évszázadok múltjában 
megszilárdult erősségével fog az 
állammentes munkájára sorakozni. 
Az alkotmányos romokból, a me
lyek elé Hadik János gróf őrnek 
állott uj szabad életre fog kelni 
a magyar állam, a magyar jog 
jövője.

Az aradi
„Románul1* cikke

a kismajtényi per. 
ben hozott ittlétről.

Tollba mondta Matolal Etele.
Saujhely, 1914. május 7.

Az Aradon megjelenő „Roma. 
óul" oirail lapban legújabban egy 
oly cikk jelent meg, a mely felett 
egyszerűen napirendre nem térhe
tünk. A oikk Írása alkalmasint arra 
a térképre tekintett, a melyen ke
leti határainktól a Tiszáig minden 
Romániának van fesfve, .Ettől va 
lószinüleg mámorba esve, azt kép
zelő, hogy Arad is vele együtt Ro
mániában van.

Lehetnek T. olvasóink között 
olyanok is, a kiknek figyelmét az 
előzmények fel nem ébresztették 
azért legyen szabad előbb ezt rövi
den érintenünk.

Köztudomású dolog, hogy ha
zánkban közóhajtás volt év tizedek 
óta egy görög katholikus magyar 
püspöki megye megalkotása. E köz
óhaj újabban végre teljesedésbe

ment a doroghi gk. püspöki megye 
megalakításával, a mely azonban 
némely román polgártársunknak nem 
tetszett, igy a Szatraár vármegyei 
Kismajtényi gk. lelkésznek, a ki a 
közóhajtás és az illető kormány 
közegek törvényes intézkedései el
len híveit is fellázítja, a kik az 6 
vezérlete alatt uj egyházmegyéjük 
képviselőjét, midőn ez hivatalos 
teendő végett községükbe a járási 
főszolgabíró kísérletében akart be
menni, nemcsak be nem bocsájtot- 
ták, de úgy őt, mint a főszolgabírót 
tettleg is bántalmazták, sőt botok
kal elverték.

Nagyon természetes tehát, hogy 
ezt az illető felsőbb hatóságok kény 
telenek lettek hivatalos eljárás tár 
gyává tenni a melynek folytán az 
illető bíróság — a szatmári kir, 
törvényszék — a lázadókat el is 
marasztalta. Erre a nevezett Romá
nul c. lap egy oly cikket irt, amely 
úgy a magyar állam egységét, raiut 
a törvényes magyar bíróságok és 
általában a magyar igazságszolgál
tatást és miadent, a mi magyar, 
leírhatattan sértő kifejezésekkel tá
mad meg, a melyeket a leggyengébb 
állam sem tűrhetne el büntetlenül.

Régi jóslatunk teljesült tehát, 
miszerint Tisza István gróf oly lej
tőn gördíti állami szekerünket, a me 
lyen ez csak vesztébe rohanhat és 
Tisza István miniszterelnök nem lesz 
többé képes azt gördülésében fel 
tartóztatni. Most végre ő maga is 
átláthatja, hogy paktálásával oly 
szavakat növesztett, dédelgetett 
oláhjainak homlokán, a melyeket 
letörni már nem képes. Pedig most 
már csak az ő kötelessége volna az 
általa okozott tűzvészt eloltani, ne
hogy maga is bele égjen 1

A „Románul" förraedvényóuek 
egy bizonyos tekintetben mind a 
mellett köszönetét szavazunk, mert 
megadja az alkalmat az uj sajtótör
vény első tüzpróbájára, a melyet 
véleményünk megjelenésekor is az 
volt, hogj afeletti igazi ítéletünket 
csak akkor mondhatjuk ki, ha azt 
látjuk miképen lesz az végrehajtva; 
most látjuk meg tehát, ha a „Ro
mánul" ellen folyamatba tétetik a 
sajtóper, vájjon annak kimenetele 
azt mondja e nekünk „vigyázzatok, 
mint irtok, nehogy teljesedjék raj
tatok azon régi közmondás, mondj 
igazad és betörik a f e j e d — vagy 
pedig azt mondja ellenségeinknek, 
hogy ellenünk raiaden szabad.

Elkészült
a hadsereg ul szol
gálat szabályzata

„Szárazon vizán 
és a levegSben".

A hadsereg uj szolgálati sza
bályzatát elkészítették és legközelebb 
ki is adják. Az uj szabályzatban 
teljesen egyenrangúvá tették a kö
zös hadsereget a honvédséggel és •  
szabályzat intézkedései kivétel nél
kül érvényesek minden osztrák és 
magyar katonára. Eszel fölöslegessé 
váltak az eddigi szolgálati szabály
zatokban volt függelékek.

A szabályzat készítői törekedtek 
arra, hogy a ki vezény elések kel és a 
hadi kiképzéssel össze nem függő 
szo'gálati ügyek elintézésével minél 
kevesebb embert voojanak el a 
tényleges állományoktól. így apasz
tották a helyőrségi városokban szo
kásos őrségek és a temetésekre ki
vezényelt katonaság létszámát.

A szolgálati idő megrövidülése 
következtében nagy mértékben fo
kozódott a kiképző személyzetnek, 
az altiszteknek és különösen a tisz
teknek igénybevétele. As uj sza
bályzat ezért szaporítja as altisztek 
létszámát és eltöröl egy sereg for
malitást, mely különösen a tisztekre 
volt teihes, igy például egyszerűsíti 
a jelentéstétel módját.

Különös figyelemmel vaa az uj 
szabályzat azokra a körülményekre, 
amelyek jó hatással lehetnek a had
sereg szellemére. (As alattvalókkal 
való jó bánásmód, az érdemrendek 
átadisa stb.)

Különös súlyt helyes az uj sza
bályzat az önállóságnak minden 
hatáskörben való megóvására és 
különösen hangoztatja eszel kapcso
latban a parancsnokok felelős voltát. 
Ezzel az önérzetet és a felelősség- 
érzetben való örömet akarja fokozni 
az uj szabályzat, mert ezek főfel
tételei a sikeres parancsnokságnak.

Érdemes a megemlítésre, hogy 
az esküformát azoa a helyen, ahol a 
hűség és engedelmesség fogadalraár 
ról van szó, a következőképen egé
szítik k i: szárazon, vizen és a leve
gőben. Az első szakaszba fölvették 
a szolgálati titoktartás kötelességét, 
a negyedik szakasz pedig hangoz
tatja, hogy a katonák szoros össze
tartása és a hadsereg minden tag
jának nemzeti különbség nélkül való 
kölcsönös megbecsülése szent hagyo
mány és erőssége a hadseregnek.

A 14 szakasz 94. pontjában it 
van egy uj rendelkezése. Az exoel- 
lenciás tábornokokat ugyanis ezentúl 
oenacsak az alattvalóiknak, hanem 
fölebbvalóiknak is ezen a címükön 
kell szólítani.

Tavaszi és nyári dívatuidonságok 
naponta érkeznek

divata ruhásában 

Sátorallau jhaly Wakarla-tár

Lapunk mai Máma S oldaL
Griinberger József
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Kontárok 
és iparosok.

Nem vagyunk hívei semraiueraü 
privilégiumnak, ezért ha csak arról 
volna szó, hogy valakit meg akar
nak (ositani a munkavállalás, a dől- 
gozhatás jogától, akkor ez intézke
dés ellen foglalnánk állást.

A dolog azonban úgy áll, hogy 
éppen azok élveznek privilégiumo
kat, akik kontárkodnak, akik ipar
engedély megváltása nélkül vállal
nak munkát. Mert a tisztességes 
iparos adót fizet, hozzájárul minden 
tekintetben a közterhek viseléséhez, 
garanciát nyújt igazolt képzettségé
vel a megrendelőnek arra nézve is, 
hogy a megrendelt munkát jól csi
nálja meg. Továbbá uj iparosokat 
nevel és ezzel kenyeret és szaktu 
dást ad az uj iparos-generációnak.

A kontár ezzel szemben nem 
▼ált iparengedélyt, nem igazolja 
szaktudását, nem fizet adót, nem ne
vel uj iparosokat, kibúvik az alól, 
hogy bármiképpen is hozzájáruljon 
a közterhek viseléséhez — és mégis 
▼állal munkát, fuserál, elveszi a 
munkát a képzett, adófizető, tanon- 
ookat nevelő tisztességes iparostól.

Igaz, hogy a rendőri büntető
bíróság büntet, azonban hiába, a 
pénzbírság nem szünteti be a becsü
letes ipart veszélyeztető kontárko
dást. Mert tulajdonképpen nem a 
kontárok a hibásak, hanem azok 
akik a kontárokat munkával ellát
ják. És kik látják el a kontárokat 
munkával? Maguk az iparosok és 
kereskedők ?

Hiszen tény, hogy a munkálta
tók egy pár fillért megtakarítsanak 
nem törődnek azzal, hogy rossz, 
muukat kapnak, nem törődnek aszal, 
hogy a közterheket viselő iparos 
társaikat megkárosítják — mégis 
kontároknak adjak a muukat.

Pedig önmaguknak is artanak 
ezzel, mert ha a tisztességes iparost 
Így megfosztják a munkától, akkor 
az iparos keresete, teherviselő ké
pessege csökken, akkor a közterhe 
két lesznek kénytelenek nagyobb 
mértékben viselni, akik mostau a 
kontárokkal való dolgoztatás által 
takarékoskodni akartak

/^sak  a minap mutattuk be 
^  olvasóinknak az egyik to

kaji lap vezércikkét, ame'ybeu ke
serű kifakadasokkal illeti Ujhe y váro
sát és az egész nemes Zemplén 
vármegyét, a sátora'jaujhelyi állami 
borközraktár megnyitása alkalmából.

Ezerszer hallottuk már, hogy 
Tokaj mostoha gyermeke a várme
gyének, hogy mi csak kihasznál
juk a „tokaji" nevet és céget, de 
nem méltányoljuk Tokaj jogos ér
dekeit, 8tb. stb. Azt is jól tudjuk, 
hogy Tokaj már régóta kacérkodik 
Ssabolcsvárraegyével és fenyegető 
en hangoztatja a jelszót: „el Zemp
léntől 1“

Most megint sok szó esik To
kajban a szabolcsiak előzékenységé 
ről, Nyíregyháza városának Tokaj 
iránti figyelméről és ezzel kapcso
latban Tokaj múltjáról és jövőjé
ről.

Augusztus közepén ugyanis 
Nyíregyházán kougreszust fog tar
tani a magyar országos tüzoltószo- 
vétség, 8 a nagygyűlésen résztvevő 
idegenek Tokajba is kirándulnak;

Erről a kirándulásról a tokaji 
lap egyebek között a következőket 
Írja :

Hogy Nyíregyháza város ve
zető körei, különösen az ottani 
fogadó bizottság tagjai s köztük 
elsősorban oltványi Ödön taná
csos mily figyelemmel viseltetnek 
Tokaj iránt, hosszú dicséretnél is 
lelkesebbeu hirdeti az a megle- 
petósszáraba menő kedves gondo
latuk, hogy a Tokajba rándulan- 
dó vendégeik részére röviden di
óhéjban raegiratták Tokaj váró? 
régmúltját, eseményekben gazdag 
történetét.

Ha más praktikus eredménye 
nem is lesz egyelőre ennek a 
nagyszabású kirándulásnak, mint 
az, hogy az ország miuden részé
ből ü-'szesereglett koügreszusi ta
gok ruegösmerik Tokaj múltját, 
haladni akaró törhetlen erejét.

— Isten hozza a szabolcsi 
szomszédainkat és a kongresszus 
tagjait I

íme, igy barátkoznak Tokaj és 
Nyíregyháza. Mi pedig anélkül, hogy 
a dolog érdemébe avatkoznánk és a 
Zemplén és Ujhely ellen irányuló 
tokaji panaszoknak jogos vagy 
helytelen volta felől disputa náuk, 
csak azt az egyetlen kérdést bátor 
koduuk fölvetni : vajjou Ujhely vá
rosának eszébe jutott volna e bármi 
körülmények között is ilyesmi, amit 
most Nyíregyháza, egy idegeu me
gyebeli város cselekszik Tokaj érde
kében 1

Nyíregyháza még könyvet is 
irat a Zemplén vármegyei Tokajról a 
kongresszusi tagok szamara. Naiunk 
persze nincsen érzék az i yesrai 
iránt. Egészen bizo lyos, hogy még 
csak tudomásul sem fogjuk venui u 
tűzoltó kougreszus tokaji kirándulá
sát. Mert rövidlátók és indoiensek 
vagyuuk.

*
TTci mar a zempléni társadalom 

indolenciájáról van szó, hát 
erre uezve nincsen kiáltóbb pó.da, 
miut az a felháborító részvétlenség, 
amellyel a Szekfü-féle Rákóczi-gya- 
lázas ügyét fogadtuk. Az egész or
szágban miudenütt elemi erővel zú
dult fei a tiltakozás haugja, mig mi 
cinikusan vallat vontunk és egysze
rűen napirendre tértünk az egész 
do og feiett. A legcsekélyebb vissz- 
ha got sem keltette napunk az or 
szagos frihaborodas, pedig ha vala
kinek, hát ZemplónvarmH^yének 
mégis Csaiv vau valamelyes köze a 
nagy Rikoozihoz.

Ha jól emlékszem, valamelyik 
kisvardai iskola növendékei jártak a 
napokban Borsiban, és tanáraik ve
zetése mellett kegyeletes ünnepélyt 
rendeztek a nagy fejedelem emléké
nek tiszteletére.

Nem különös do’og? Idegen 
vármegyéből elzarándokolnak hoz
zánk leróni a kegyelet adóját a 
meghurcolt Rákóoi emlékének. Ide
genbő* el tudnak jöuni ezért hoz
zánk, mig mi részvótlenül nézzük a 
felbuzdult lelkesedést.

Hol van már a régi híres kuruc 
Zemplénvárraegye ? Hol van a régi 
e Ikesedésünk, a régi hazafiasságunk?

Bizony, jobb erről már nem is 
beszólni. . ,

•

Szaporodnak a bűnesetek vár- 
raegyeszerte. Nap nap után 

közöljük a híreket, amelyek már- 
már kozbistonságunk csődjét jelentik. 
Az újhelyi rendőrkapitány kénytelen 
volt csendőri segítséget kérni a kül
területeken napirenden levő bűnté
nyek meggátlására.

A csendőii jelentések szerint a 
legtöbb esetben kóborcigányok a 
tettesek, akikkel szemben nagyon 
nehéz a védekezés.

A dánosi róratett után a társa
dalom hevesen követelte a cigány
ügy rendezését. Annak idején történt 
is ez irányban valamiféle kezdőié- 
nyező lépés, hajói emlékezünk, meg 
is bíztak egy magasabbrangu mi
niszteri tisztviselőt a kérdés tanul
mányozásával. Ennél több azonban 
azóta se történt s a csendőrségnek 
most is csak a legtöbb munkát a 
kóborcigáuyok adják, akik ellen még 
az uj csavargótörvóny sem nyújt 
védekezést. Nóháuy hónap óta a vi
déken túlságosán elszaporodtak a ki- 
sebb-nagyobb lopások. Ezeknek a 
lopásoknak túlnyomó részét a cigá
nyok követték el, állandóan feldúlva 
a közönség nyugalmát. Ma itt, hol
nap ott törnek be, lopnak ruhane
műt, élelmiszert, pénzt s amire ül
dözni kezdik őket, mar úgy elrej
tették a lopott holmit, hogy nincs 
ellenük bizonyítók, oiyan cigány pe
dig még nem akadt, aki bűnjel fel
mutatása nélkül beismert volua va
lamit. Tény, hogy a vagyon elleni 
bűncselekmények kilencven százalé
kát cigányok követték el az utóbbi 
időben, érthető tehát a csendőrök 
ellenük való elkeseredése. Hiabe ke- 
riteuek kézre egy-egy rablóbandát, 
uj támad a nyomában, rniutha csak 
a földből nőne ki. Annyi bizonyos, 
hogy a cigányügy rendezése ma ép 
oiy égető es fontos, mint éveknek 
eiőtte.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű osztá 
lyát. Elsőrangú áruk, olcső árak

A telefonreform
A kereskedelmi tárca költségve

tésének tárgyalásakor báré Harkányi 
János kereskedelemügyi miniszter 
bejelentette, hogy a minisztériumban 
most dolgozzák ki a telefonreform 
törvénytervezetét, amely legközelebb 
a képviselőház elé kerül.

Az uj díjszabás.
A kereskedelemügyi miniszter 

javaslatában a következő díjtétele
ket kívánja elfogadtatni:

Az állomás bérlője fizet:
a) 120 korona alapdijat a veze

tékért és a készülékért;
b) beszélgetési dijat a kimenő 

hívásokért és pedig részben előfize
tési dij alakjában, részben százas hi- 
hívási csoportonként.

Az előfizetési dijak ezek .-
évi 1000 hivásra évi 70 K

» 2000 „ n 120 K
„ 3000 „ n 150 K
n 5000 „ n 200 K
» 7000 „ n 245 K
n 10000 „ n 300 K

Ha a bérlő az előfizetett hívá
sokat a bérleti év eltelte előtt igény- 
be vette, bérletét a különbözet meg
fizetése mellett a következő maga
sabb csoportra kiegészítheti, vagy 
az előfizetett hívások számát meg
haladd minden teljes 100 hívási cso
portért 5 koronát köteles fizetni.

Az eredeti előfizetési csoportot 
meghaladdlag előfizetett hívásokból 
a bérleti óv elteltéig igénybe nem 
vett hívások, a következő évre a 
bérlő javára iratnak, illetve a mini
mális előfizetési kötelezettségbe be- 
tudatuak, ha a bérleti óv folyamán 
előfizetett hívások legalább három
negyed részét a bérleti óv leteltéig 
igénybe vett.

Miuden bérlő lelább évi 1000 
hivásra köteles előfizetni.

Egy vezetéken az évi kimenő 
hivások száma a 10,000-et meg nem 
haladhatja. Ennél több liivás ese
tén a fenti dijszabá: mellett uj ál
lomást kell bérelni.

Automatikus kapcsolási kísérle
tek vaunak folyamatban arra nézve 
is, hogy a kapcsolást kezelőnők he
lyett gépekkel végezzék, A műszaki 
főigazgatóság a fólautomiatkus rend
szert kívánja moghonositani, amely 
egyrészt a kezelőnők munkáját lé
nyegesen megkönnyíti, másrészt egy 
pillanat alatt, minden késedelem 
nélkül, ha csak a hívott szám nincs 
elfoglalva — megteremti az össze
köttetés. Az uj rendszer szerint a 
hivő leemeli a hallgatót, a központ 
jelentkezik, a számot bemondják 
mire a kezelőnő nem a dugaszrend
szer szerint hozza létre az össze
köttetést, hanem az előtte levő tá- 
pulator billentyűin egyszerűen le- 
kopogtatja a számot és már kész is 
a kapcsolás. Nagy előnye a félauto
matikus rendszernek, hogy jóval több 
Kapcsolást tud létesíteni. Eddig e l
sőrangú kezelőnő is óránkint leg
feljebb 250—260 kapcsolást végez, 
a géprendszerrel azouban óráuként 
350—400 kapcsolás létesíthető.

JARCSO CUKRÁSZ
Ftt-utca 10 sz. Telephonszám 217.
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ORVOSOK
állítják, hogy köhögés ellen 

legjobbak a

Kaiser-féie

a 3 fenyővel.

Milliók használják

Köhögés
rekedteég, hurut, elnyálkáeodáe I 
fojtóköhögée ée hukhurut ellen |  

«s a meghűlés mellőzéséül.
közj. hitelesített orvosi I 
és magánbizonyitványl 
kezeskedik a biztosi 
sikerért.

Nagyon jóizü bombon.

1 isemaii á 20 és 401.1 doboz á (01.
Kaphatók: Hrabóczy Kálmán 
drogériájában, Kptcsesay Péter, 
Kádár Gyula, Kardos Zsigmond 
áe Éhlert Gyula gyógyszertárá

ban Sátoraljaújhelyben. 
Kronovits Miksa gyógysz. Nagy- 
mihály, Fábián Arnold gyógysz. 
Homonna, Hazay Géza gyógy- 
saertrában Töketerebee Tolvay 

Imre gyógysz. Nagymihály, I

Ajánljuk a t. építő, építész és mészkereskedő urak szi
ve* figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljeseu 
kémentes

I. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai termékeket felül
múlja.

Levélheti raegkeresásekre azonnal válaszolunk, távirsti 
megrendeléseket elfogadunk.

Jiitkegyesfilet részvénytársaság 
Zemplén-!aösmcczi mész- és agyagipar

telep** Sátoraljaujhaly, 
Sürgönyeim: Bankegyeitllet. Telefon 12.

Néhai Szentgyörgyi 
Vilmos-féle szárhegyi 
s z ő l ő b e n  t e r m e t t
70 gönci hordó bor eladó.
É r t e k e z h e t n i  lehet
OROSZ FERENCZCZEL
Májuskut-utcza 15. sz.

Eladó ház
Sátoraljaújhelyben egy modern 
ház 2—2 szoba és mellékhelyi
ségekből álló lakásokkal kedvező 
feltételek mellett eladó. Értekez
hetni Bajza uteza 18. szám.

Klein József
szobafestő tapétázd és mázold 
Saujhely, Rákóczi-u. 61

1-ső rendű modern kivitel, 
legfinomabb bel- és kül

földi anyagok.
Talephon 22. sz.

Kiadó lakások.
A Kazinczy-utca 5. számú házban 

az Osztrák-Magyar Bank fiőkja által 
addig bérelt lakás azonnal kladá.

Marx Email
padlófénymáz

tartósságánál gyor
san száradd képes
ségénél fogva utol
érhetetlen kiváló mi
nőségű padlókence.

Egyedüli raktár Saujhelyben 
i*|- Klein Jakabnál

Szorgalmai
rábeszélőképes egyéneket kik 
orthodox-izraalita körökben 
jól bevannak vezetve képvi
selőkké keres német biro
dalmi folyóirat. Jó kereset 
mint mellékfoglalkozás Is. 
Ajánlatok F. K S. 802. jeligére 
Rudolf Mosse, Frankfurt a/M, 

címre küldendők.
t az Andrásay-uNza 44. 

sz. ház (máv. forgalmi 
főnökség) valamint a 

vágóhíd és bőrgyár szórna Vád- 
ságában fekvő 18 kát. bolá 
szántó és rét. — Felvllágoaftáb 
dr. FUzesséri Zoltán Qgyvétl 
irodájában kapható.

L A N D E S M A N N  M I K S A  E S  T Á R S A
n U m ozó  g ép VILLANYERÓRE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJA LYUKASZTÓ

SATO RALJAU JH ELY , RAKÖCZY-UTCZA I. SZÁM.
TELEFON: 10 SZÁM | [ ALAPITTATOTT 1889-BEN. i TELEFON: 10 SZÁM.

Eljegyzési és esküvői értesítések, 

névjegyek és báli meghívók a leg- 

izlésesebb kivitelben készíttetnek.

Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában

POLENAI GYÓGYVÍZ!
T t r m é s it lu  égvényes savanyuviz-forrás. Különleges. szer gyomorba 6s köszvény ellen. KIMnC 
len, igen IMIM ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldö szer. Borral vegyítve a legjobb Mess.
= = = = = = = = = =  k a p h a t ó  m i n d e n ü t t . ...-----------------

ii i ! i i
I I
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HÍREK.
— A kassal püspök Perbenylken.

Fischer-Colbrie Ágost kassai rae- 
gyéspüspök pénteken Perbenyikre 
utasott, hogy Mailáth József belső 
titkos tanácsos fiát, a bérmálás szent* 
ségében részesítse.

— Installáció. F. hó 3-án vasár
nap volt Mayer Geyza plóbánosi 
installációja Erdőhorvátiban. A szer
tartást Bessenyey István apátplébá
nos végezte, Délben az uj plébános 
ebédet adott az installációra össze
gyűlt vendégseregnek,

— Halálozás. Özv. erdődi gióf 
Pálffy-Daun Lipótuó teanoi hercegnő 
szül. vásárosnaraényi és nagylónyai 
Lónyay Olga, életének 08-ik évében 
Budapesten, májún hó 7-én hosszas 
szenvedés után meghalt. Az elhunyt 
hercegnő holttestét ma szállították, 
ahol holnap, vasárnap délelőtt 10 
órakor fogják a családi sírboltba 
eltemetni.

— Uj doktor. Buday Sándort ma 
avatták Kolozsvárott az összes jog
tudományok doktorává kiváló si
kerrel Két szigorlatát kitüntetéssel, 
egyet egyhangúlag tett.

— A kassai választás. Teg
napelőtt ment végbe Kassán a 
képviselőválasztás, amelynek ered- 
ményeképen Szalay Lászlóval 
szemben Vargha Gyula államtit
kárt 730 szótöbbséggel képvise
lővé választották. Az eredmény 
egyáltalában nem keltett megle
petést, mert hiszen a munkapárt 
ismeretes választási eszközei mel 
lett ez az eredmény előrelátható 
volt. Mégis : ez a választás ki 
emelkedője jelentést nyert ezáltal, 
hogy ez volt talán az utolsó vá
lasztás a jelenlegi választói tör
vény szerint és mégis, Kassán, 
ahol annyi az állami hivatal és a 
kormánynak lekötött elem és ahol 
államtitkár volt a jelölt, mégis 
közel ezer polgár állt nyíltan az 
ellenzéki zászló alá szavazatával.

— Szőlészeti szakosztályi ülés. A
Zemplónvármegyei Gazdasági Egye
sület szőlészeti és borászati szak
osztálya e havi ülését 15 én d. e. 9 
órakor tartja meg.

— Megvadult lovak. Megmentett
lyermekólet. A Kazinczi-utcán szerdán 
déllután fél hatóra tójbanjáró kelők 
rémes jelenőtök voltak tanúi. Meg
vadult lovak ragadtak magukkal 
egy kocsit, melyen csak egy kis 
gyermek volt, kit a biztos haláltól 
csak óletveszólyeztetéssel sikerült 
megmenteni. Horváth Elek velejtei 
tiszttartó kocsija a Vörös Ö*ör ud
varán állott s a kocsis meg egy 5 
éves gyermek foglatoskodtak mel
lette. A kocsis néhány percre eltá- 
távozott a kocsi mellől, s a heves 
vérü lovak a kocsin lévő gyermek
kel együtt oly gyorsasággal ira
modtak ki a szálloda udvarból, hogy 
feltartóztatásra gondolni sem lehetett. 
A lovak a Kazinczi-utcára fordul
tak s bár számosán futottak utána 
az eszeveszetten száguldó megva
dult lovakat utolérni s róla a ré
mesen sikoltozó gyermeket meg

menteni szinte képtelenségnek lát
szott. A Dubay cukrászda előtt 
azonbau Kálmán Zsigraond egy me
rész ugrással a kocsi mellett ter
mett s saját élete kockáztatásával 
lerántotta a gyermeket róla. Sze
rencsére, mert a lovak neki vágtak 
egy fának, melyen a kocsi dara
bokra tört s a lovak közül az egyik 
saintén elpusztult. A gyermeknek 
az ijedtségen kívül egyéb baja nem 
esett.

— Betegápolónők képesítése. A
múlt és az ez évben megtartott üu- 
köntes betegápolónői tanfolyamon 
rásztvettek képesitósi bizonyítvá
nyainak ünnepélyes kiosztását folyó 
évi május hó 11-én d. u. fél három 
órakor a vármegyeháza nagy terruó 
ben fogják eszközölni, ünnepélyes 
közgyűlés keretében.

— Alapszabály jóváhagyása. Dr. 
Löcherer Lőrincz elnöklete alatt 
alakult „Zempléni vadásztársulat" 
alapszabályait a földmivelésügyi rai- 
nisztar 1914 április hó 6-án kelt 
65968JII. B. 1. számú rendeletével 
jóváhagyta,

— Himlőoltás. A folyó évi véd- 
hiralő oltást Dr. Stern Ármin városi 
orvos május hó 30-tól hetenkint va
sárnap és kedden délután 2—4 óráig 
a rendőrkapitányi hivatal udvará
ban, az újra oltást május hó 12 tői 
kezdve a helybeli iskolákban fogja 
eszközölni.

— Pályázatok. Zemplén várme
gyénél nyugdíjazás folytán meg
üresedett s választás utján betölten
dő, a IX. fizetési osztály 3-ik foko
zatába sorozott tiszti alügyószi; a 
lemondás folytán megüresedett, 
választás utján betöltendő s a X. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába so
rozott árvaszéki jegyzői, valamint 
az ezen állások betöltése folytán 
esetleg raegresedő egyéb állásokra 
pályázatot hirdet az alspán. A pá
lyázati kérvények benyújtásának 
záros határideje 1914. év junius hó 
15-nopja. — A tokaji járás főszol
gabírója Zemplén vármegye Tokaj 
nagyközségben nyugdíjazás folytán 
megüresedett községi adóügyi jegy
zői állásra pályázatot hirdet, Az 
á*lás javadalmazása 1400 korona és 
600 négyszög öl szőlő haszonélve
zete, mely azonban az 1913. évi 
LX. t.-cz. értelméaen 2000 koroná 
ra fog kiegészittettni. Lakbérillet- 
raény 400 korona s végül a közsé
gi szabalyrendeletbeu megosztott és 
megállapított, raagánmunkálati dijak 
szedhetése. Akik ezen állást elnyer
ni óhajtják, okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvényüket folyó évi má 
jus hó 30-áuak délutáni 5 órájáig 
adják be. A választás folyó évi ju
nius hó 3-án délelőtt 10 órakor T o
kaj városháza tanácstermében fog 
megtartatni. — A nagyraihályi járás 
főszolgabirája a nyugdíjazás folytán 
megüresedett nagyraihalyi községi 
orvosi áMásra pályázatot hirdet, Kitt 
ezen állást elnyerni óhajtják, kér
vényüket f. hó 11-ig nyújtsák be. A 
betöltendő állás javadalmazása 1600 
korona évi fizetés és 600 kor. lak 
pénz. A választás f. hó 14-éa d. u, 
3 órakor lesz megtartva.

— A szólók kőtelező permetezése. 
A sátoraljaújhelyi egységes hegy
község elnöke Kincsesy Péter ,f. hó 
10-iki kelettel felhívást intézett a 
szőlőbirtokosokhoz, hogy szőlőiket

20 napon belül perraeteztessék. A 
Zemplén megyei törvényhatóságnak 
a perouoszpora elleni védekezés tár
gyában hozott szabályrendelete, va
lamint az egységes áhegyközségi 
rendtartás értelmében ugyanis a per
metezés kötelező, aki a permetezést 
a kitűzött idő alatt el nem végezteti 
kihágást követ el s a hegyközség 
költségére fogja a permetezést elvé
geztetni. A hegyközségnek azon tag
jai részére, kiknek nem áll módjuk
ban permetező gépet beszerezni 8 
drb. permetező és 3 drb. kónporozó 
gép áll rendelkezésükre napi 60 fill. 
használati dij mellett. A gépeket a 
jelentkezés sorrendjében Iván Gyula 
hegybíró fogja kiadni, aki a perme
tezésre és porozásra vonatkozólag 
egyben felvilágosítással is szolgál.

— Halálos kimenetelű baleset. 
Pasztirák András harczosi molnár 
vigyázatlanságát életével fizette meg. 
Kigombolt kabáttal járt kelt a ma
lomban s amint a sebesen forgó ke
rékhez közeledett, az megkapta ka
bátja ujját oly erővel, hogy a test
ből kiszakította jobb karját, minek 
következtében másfél órai kínos 
szenvedés után meghalt.

— A kis leány jfurfangja. Tokaj
ból jelentik : Egy 12 esztendős kis 
leány a múlt héten megjelent Hor
váth Jáno3 ref. lelkésznél és Szily 
József tanítónő részére 3 koronát 
kért kölcsön. Majd elment Szily 
Józsefnéhez, és Horváth János ref. 
lelkész részére kért 2 koronát köl
csön, ugyancsak hasonlóképen be
járta a fél várost és ilyen módon 
mintegy 60 kort sikerült neki össze
szedni, a mikor véletlenül az egész 
manipuláció kipattant, és a kis le
ány a rendőrségrekerült. Vallomása 
szerint őt Matolai Lajosné és Kardos 
Anna tokaji lakosok tanították be 
és az összeszedett pénzt nekik adta 
át. A nyomozás folyik.

— Furfangos lopás. Érdekes 
módját eszelték ki a lopásnak Haj
dú István és Bodnár Selymes And
rás olasziiszkai lakosok. Az ország
úton haladtak szekerükkel mikor 
megpillantották, hogy két házaló 
vásáros halad előttük. Megszólították 
őket, hogy zsebkendőt akarnak vá
sárolni. Kálai Róza és Kalánvos 
Sándor köröndi vásárosok gyanút 
laoui adták fel kiválasztás céljából 
zsebkendő készletük egy részét. 
Mikor a zsebkendők a legények 
kezébe voltak a lovak közzé csap
tak elhajtattak. Menekülés közben 
ötöt megtartottak a többit pádig le
dobták az ut szélére ahol azt az 
utáuok siető vásárosok meg is ta
lálták. A vásárosok jelentették az 
esetet a csendőrségen. A csendőr, 
sóg elfogta a furfangos tolvajokat 
akik tettüket beismerték és vissza
adták az ellopott zsebkendőt.

— Hölgyek figyelmébe. Cókus 
Jánosné komárommegyei asszony, 
aki híres az ő gyönyörűen azsuro- 
zott kézimunkáiról f. hó 12-én Uj- 
helybe érkezik és megrendeléseket 
elfogad. Érdeklődők ‘ forduljanak a 
„Felsőmagyarországi Hírlap" kiadó
hivatalához, ahol közelebbi felvilá 
gositás nyerhető.

— Katonai állatorvosok kiképzése. 
Az 1914 15 tanév kezdetével hiva
tásos honvéd állatorvosi tisztvise
lőkké való kiképzés céljából, egy 
évi önkéntesé még fel nem avatott

pályázók a ra. kir. budapesti állat
orvosi főiskola az alább felsorolt 
felvételek mellett felvétetnek. A 
tanév szeptember hó 1-én történik. 
Felvétel csakis az 1, félévre törté
nik. A pályázók legmagasabb kora 
20 életév, legkisebb testmagasága 
164 cm. lehet. A felvétel a ra. kir. 
honvédségben teljesítendő 7 évi 
tényleges honvéd állatorvosi szol
gálat kötelezettségével van egybe 
kötve. Egyóbb felvilágosítás Sátor
aljaújhely r. t. város irattárában a 
hivatalos órák alatt ra,gtekinthető.

— Talált fűszeráruk. Folyó kó 
5 éu este 7 óra tájban egy Borsi 
felé haladó parasstszekérrőí leesett 
egy zsák különböző fűszeráru, va
lószínű, hogy a zsák fűszeráru vala- 
rae yik bodrogközi vagy sátoraljaúj
helyi járási községbeli szatócs tulaj
dona, aki a fűszer szállításával egy 
falubeli fuvarosát bízta meg. Tulaj
donosa a fűszerárut a rendőrkapi
tányság utján átveheti.

— Szópirásu, ügyes gépíró kis
asszony alkalmazást nyerhet Dr. Pol
gár Ernő ügyvéd irodájában Rákó- 
czy utca 20.

— Felvétel a katona iskolába.
A cs. és kir hadsereg katonai ne
velő és képző intézeteiben magyar 
honos ifjak részére fenntartott s a 
jövőre 1914-15 ik iskolai év kezde
tén betöltendő összesen 263 hely 
fog rendelkezésére ál'ani ós ezek a 
községi és marosvásárhelyi katonai 
alreáliskolában, a kismartoni, kas
sai és pozaonyi katonai főreálisbo- 
lábau, a bécsújhelyi Terézia katonai 
akadémiában és a mödlingi katonai 
műszaki akadémiában leszaek be
töltendők. A felvétel a folyó 1914- 
ik évben csak a katonai alreális- 
kolák 1-ső óv folyamába, a kato
nai főreáliskolák I. II. és III. és 
katonai akadémiák 1. évfolyamába 
történik. Bővebb felvilágosítás a 
városháza irattárában a hivatalos 
órák alatt nyerhető.

— Med. Univ. Dénes Sándor dr.
bőrgyógyász kozmetikai rendelése 
hölgyeknek d. e. 9—12 ig, d. u. 
3—6-ig. Kassa Deák Ferencutca 44. 
Telefonszára: 700. Elektromos és 
vibratiós másságé. Sugaras gyógyí
tás (kékfény, Quarzlarnpa.) Szőrel- 
távoiitás (epilatió). Elektromos sová
ny itó (Nagelschmidt Bergonié.J For
rólevegő-zuhany. Szénsavas fagyasz
tás. Kozmetikai műtétek.

— Zongora és hegedt!tanítást 
elvállal Dr. Kárpáthy. László. Jelent
kezhetni a kiadóban.

Felelős*szerkesztő:
Dr. K A r p A T H Y  L Á S Z L Ó

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA

Nyílt-tér.
Tisztelettel hozzuk a n. é. kö

zönség tudomására, hogy a mai 
napon a telephon előfizetők névso
rába léptünk. Telephonszám 218.

Szántó Mór és Társa 
férfi- és gyerMekruharaktára 

Sátoraljaújhely 
Széchényl-tér.

/

■ Sirolin Roche biztos
g=  gyógyhatást nyújt k a ta r rh u s o k n a l  
~ B  hörghurutnál,asthmanál, influenza után.

S iro lm ’Roche" kezdődő tüdőbetegséget 
==§ C sirá já b an  elfojt. Kellemes ize és az étvá- 
=  gyravaló kedvező befolyása megkönnyítik 
= x  a Sirolin “Roche'-al való hossratt)'kurditól)

A légzési szervek
meghűléseit legbiztosabban a 
Sjrofin "Roche”_ al kezelik. E z é rt 
nélkülözhetetlen ezen elism ert és 
bevált szer minden háztartásban .

S zívesked jék  9 gyógytárftirtran 
határozottan- S iro lin 'Roche - 1 kérni

fi
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N ő k n e k
a legszegényebb konyhában, 
mint a legfényesebb palotában 
agyarám vigyázniok kell az 
egészségükre, mert a feleség, 

az anya

a család egyensúlyának fenn
tartására. A nők altesti tiszta
sága szoros összefüggésben 
van egészségükkel és feltétle
nül fontos, hogy

mindennap i
toillettjük kiegészítő részét ké
pezze a lysoform alkalmazása.
A kényesebb testrészek mosá
sához és öblítéséhez szóval az 
intim

t o i l e t teh ez
használjanak a nők langyos 
vizet, melyhez kevés lysofor- 
mot öntsenek. így tisztitó és 
fertőtlenítő szert használnak 
egyszerre. A

LYSOFORM
megóv számtalan fertőző vagy 
ragályos betegségtől, megszűn
teti az izzadságot és a néha 
fellépő kellemetlen illatot. Te
gyen a lysoformmal kísérletet. 
Eredeti üveg 80 fillér minden 
gyógyszertárban vagy drogue- 
riában. Esetleg oly helyen, hol 
ily üzletek nincsenek, oda köz
vetlen is küldünk lysoformot 
a pénz előleges beküldése ese
tén.

250 grammos üveg 1.60 K.
500 „ „ 2 80 „

1000 „ » * 60 „
Kérje tőlünk az

I
Egészség és Fertőtlenítés

cimü érdekes könyvet, melyet 
ingyen és bérmentve küldünk.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten

A D U N K '
HASZNÁLATRA

N

' O

fi8z
*
10
>*e
_!

<
« «i » ;t

SALGÓTARJAN1 
Kőszéubánya Részvénytársulat

szénterm ékei (szobafütésre és ipari czélokra)

NEUMAN JENŐ cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szem ű kétszer m osott kovács szén és koksz 

valam int porosz briket kapható.
Superfosfát-műtrágya Káli só

mI I s :

Csedás hatású arcszépitő és
finomító

avilZshirO FÖLDES-f é l e

RGIT-
C R É M E  É S  
S Z A P P A N

a Margit créme zsirtalan ár- 
talmatlan, rögtön'szépit.

Ára 1 korona
Földes-féle Margit szappan pár
liap alatt lemossa a szépiákét, 
májfoltokat és megszüntet min
den bőrbajt. Ara 70 fillér.
Kapható mlndsn gyógytxartárban, 
draguariában dl lllatlierkcraa 

kedésben. 6 koronái rendeléseket 
bementve küld

f ü l í í s  X dtm en gyó g y szerá ra
Aradon.

Kapható: Sátoraljaújhelyben Kin- 
caessy Péter, Hrabéczy Kálmán drog., 
Kardos Zaigmond Homonnán: Fábián 
Arnold. Nagymihály: Tolvay Imre, 
Sárospatákon Horváth Mátyá* gyógy

szertárakban

figyelj
m e o

JARTÓ5SÁ0ÁT

L E G B I Z T O S A B B
a cs. és kir. klz. szabadalmazott MALÁRTSIK-féle

patkányirtó pogácsa
patkányok, egerek, vakondok elpusztítására. Próbadoboz 2 K. Háziálla
toknak nem ártalmas. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

jtta lá rts ik  Qyörgy Sátoraljaú jhely .

K O LLA R IT -
1,AijAjjjnf/ kaucsuk-komposicióval be- 
I)l)l It lIllZl vont ruganyos viharbiztos 

és időtálló

Szagtalan
fedéllemez

A jelenkor legjobb tetőfedő lemeze. 
Végtenül ta r tó s ! Kégi zsindelytetők 
átfedésére kiválóan alkalmas. Sem má
zolni, sem mészlével bekenni nem kell
Kopható : Hercz Kálmán fia vaskercik. Sátor
aljaújhely. Markovits Mayer lakereik. Tókete- 
rebee. Fiiltip Tivadar takeresk. Klrályhelmecz.

Nyári idényre
gondozás végett a moly elleni

Tisztelettel értesíteni a n. ó. 
közönséget, hogy mindenféle téli 
ruhát és szörm eárut, nyaralásra,
egyszersmind kijavításra, esetleg át- 
alakításra elfogadok.

Nagy sú jt fek tetek  gondos és
'isz ta  kezelésre.

A jánlom m űhelyem et minden* 
nemű szörm eáruk készítésére.

Tisztelettel :
Zsihovics Bertalan

szíicsmester
Rákóczi-utcza 36. sz.

óvadékkal a főtözsdébe 
elárusitónő kerestetik.

2 xi ■*£
^ 0  ^ 2  tó

G  .2, w .*

p  S j l

z b .  n

/ / /
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TH IERRY A. £ &  Balzsama
■  CSUPÁN a lüld APACA VÉDJEGGYEL ■

VALÓDI. KitUnSen bevílt a légzŐBier- 
vek megbetegedésénél, köhögés, elnyál- 
károdis, rekedtség, gégekatarrus, tüdő- 
bántalmak, étvágytalanság, rossa emésatés, 
ehulerasaerU betegségek, iufluensa, gyo
morgörcs stb., mint szájbUs, égési sebek
re, kiütéseknél mindig sikerrel hassnálhaté 
12 kis-, vagy 6 dupla vagy 1 nagy utazd 

üveg ára 5.60 korona.

THIERRY A. gyógyszerész
Centifolia kenőcse

biztos hatása bármily idült rákszerü sebeknél, daganatok 
gyulladás, karbunkullus, idegen testek eltávolítására, tájdal* 
más operációkat tesz feleslegessé, megakadályoz vérmérgezést.
2 tégely ára K. 1.60 a pénz előzetes vagy 
utánvét mellett. Budapesten kapható:
Török J. gyógyszertárában valamint az 
ország legtöbb gyógyszertárában.

N a g y b a n :  Thalnaayer és Seitz,
Kochmeister utódai, Radanovits Testv. 
drogériákban Budapesten. Ahol nincs le- 
rakat rendeljük az egyedüli készitőnél

THIERRY A. Őrangyal gyógy
szertárából Pregrada

Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény I

Olcsón és iól vehet 1
legújabb kostümöket 

blousokat és aljakat
női falöltőket és gyermekruhákat

Szegő Sándor
nagyáruházában Sátoraljaújhely, Főtér

Telefonuém 91.

R é i k é n p o r t
permetezőket, kénporfuvókat és minden egyéb szőlészeti cik

ket legjobb minőségben és legolcsóbban szállít
„Adria11 társaság szőlészeti osztálya Budapest, V. 

Kérjen árjegyzéket és ajánlatot! Képviselőket keresünk I

Kévekötél K. 1050

Hajó és vasúti ponyvák
hibás felirat miatt olssón kiárasittatnak.

Zsák (hektoliter*!) lenből IK. feljebb

HAUSCHILD ALBERT
kötélgyártó Budapest, Károly-körut 15.

Aiaplttatott 1838.
Kérjen mintát és árjegyzéket.

> l t  V <■

f e k. ‘Ú jla k . 0,
:Só.5bcSfpAlAV

A félszázad óta fennálló „Újlaki 
Tégla és Mészégető R. T.“ leg

kitűnőbb minőségű
Asbest palája

minden hasonló anyagot túlszárnyal 1 
Tűzálló, fagyálló, tetszetős és olcsó

j anyagot szállítunk:
Fedést vállalunk I
Kérjen ajánlatot! Címre tessék 

ügyelni. Raktár és képviselet

Qrünberger Ábrahám
vállalkozónál Sátoraljaújhely.

■zivas tudomására 
hatom  a t. közön
ségnek, hogy

nagy választékban
állandóan raktáron 

t a r t o k

férfi-, fiú- és gyermekruhákat 
és m u n k á s ö l t ö n y ö k e t

WASZIJ JÓZSEF
Bzéctényi-tér, Szánky ház.

Az eredeti „DR. ASCHENBRANDT“-fél*
B O R D Ó I  ÉS R É Z K É N P O R
a legkitűnőbb anyag 
a szőlőlévé!-, illetve _  .  . .  .
•Űrt peronoszporája 
valamint lisztharmat
eiien. utánzatoktól I
Csakis olyan csomagokat kall elfogadni, 
melyeken a dr. ASCHENBRANDT-fé.e név 

és védjegy ki van tévő.

A bordőlpor ára 100 kg.-ként 62 K , a rérkénpor ára 47 K. 
50 kg. nál kisebb csomagokban 4 kor. drágább q, ja.

Vezérképviseleti
„MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE"

Budapest, V. Alkotmény-utcza 29.
Kapható minden .Hangya, fogyasztási szövetkezetben ál a 

legtöbb vidéki fllszerkereskedőnél

Nyomatott Landesmann Miksa és ‘társa könyvnyomaaiaoan Sátoraljaújhely.
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