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. ... ! ezen feneketlen mocsarából rövid jvára, csétleg szaporítás esetén Tolcsva elmondja az ország színe előtt, hogy
b í r á lo m  VOJgyC. idő alatt kieviczkélhessen. Sehol j,s l<apj°n cgy külön járásbíróságot. A a kivándorlást apró-cseprő eszközökkel

Sátoralj a-Uj hely, márcz. 28. semmiféle egészséges mozgalom és I‘" ,niszter sz.ivf cn tfo8adla a küldött- meggátolni nem lehet, hogy nagyobb 
i í j  r, r , • séget s megígérte, hogy tanulmányozni akcióra van szükség,

így nevezhetné* el ezt az ha. akad egy-egy férfiú, aki a po-•; fogja kérést és amennyiben az más Kezdjük hát meg azt a nagy akciót, 
országot és benne ezt a mi szű- Jitikai, kozgazdasagi es társadalmi érdekek érintése nélkül teljesíthető, azon A beszédet kövesse a tett. Szervezzünk 
kebb pátriánkat, Zemplénvárme- állapotok gyógyitásához fogna, an- lesz, hogy a küldöttség kérése telje- nemzeti védelmet a nemzeti veszedelem 
gyét a székvárosával együtt Hisz nak utja elé akadályokat gördít süliön- ellen. És ha a kormány az útlevelek
szivünk egész melegével szeretnek az uralkodó rendszer, amelynek bzóvalfa miniszter megint »tanulná- sűrű kiadatását Molnár István főispánszivunK egesz meicgevei szeretnok , , - ’ nyozme fogja a kérést, a tolcsvaiak — szavai szerint kerülő utón is előmozdi-
mi boldognak, virágzónak és sza- tltkos es nyílt Daratai csakis a za- rcmélhctőleg, megerőltetett türelemmel tóttá és nemhogy módot keresne a ki-
badnak látni ezt az országot. D ejvarosban érzik jól magukat, csakis i talán elérhetik a tanulmányozás befe- vándorlás megnehezítésére, még hiva-
ha az igazságot akarjuk megírni,! tudják megőrizni minden nemes Nézését. talos cáfolataival rejtve védelmére is
lehetetlen szemet hunynunk a vár- törekvések nélkül való hatalmi j “  , ,  . kél a"nak’ 7  a meginduló nemzeti
megye politikai közgazda«á(d és szferájukrit. Ellenségei minden sza-1 ̂  főispán beavatkozása, bjabban is mozgalom után majd szégyenkezve fogmegye poiuiKai, Kozgazua.a^t es J ,, b. ........ megtörtént immár az a régi rendszerbe sietni a kivándorlás megakadályozására.
társadalmi zűllőse előtt. ^ad meggyőződésnek, gyűlölik az ,115 szokás hogy a főispán kortescél- Kezdje meg hát a Zemplénvármegyei

Nem szolgálunk politikai párt- őszinte szót, megvetik a népből- zatokkal intéz el megyei ügyeket. Kü- gazdasági egyesület azt a mozgalmat,
érdeket, a tiszta igazság szem- dogito eszmeket, az igazság esz- lönös, hogy Alatolai Intele alispán az de sietve, mert maholnap nem lesz
üvegén át nézzük a helyzetet és ményeire fittyet hánynak. Járnak ipartestületi betegsegélyző pénztár ak- többé ember, akit a kivándorlástól visz-
oly piszkos kép tárul fel előttünk a maguk beteges miazmákkal teli Pedig “ a,arts"nk- . .. _______
mikor ezt a nagy és dicső múltú ösvényeiken és alaassak egy nem- hat i^ba. mert ezt az ügyet többé I
vármegyét a politikai romlottság ze  ̂ boldogságát. kortescélzatokkal eltüntetni nem lehet. A mádiak ügye.
legalacsonyabb lokán látjuk. A A jelenlegi kormány megígérte sd.or.li.-uih.iy, mirciu. 23.
lélekvásárlás molochja teljesen el- a tisztítást, megígérte a jog, tor- n‘ s^ e' oU;e 7̂ ™ hisszük, A máíli . .. ' * .. . .
nyelte a tiszta és szabad meggyő- vény és igazság érvényesülését és s?Jgoru ’ig.iságossággb "fög^árni ez megoldás felé. Annyit^megt’udhattŰnk! 
ződést. Mennyire leapadt az igazak a helyett azt latjuk, hogy a koz- ügyben. Politikai kortes célzatokkal hogy a belügyminiszter megsürgette az 
és az őszinték száma. Politikai ku- igazgatási életben erősebben du- vegyes információknak a „jog, törvény ügyet a főispánnál, a főispán megsür- 
lárkodás hiú kapaszkodás cim és bong a jogtalanság, törvénytelen- és igazság« kormányának kiküldöttje gette a tiszti ügyésznél, azt is megtud- 
rancr után hatalmaskodó üres fenn- ség és igazságtalanság mint eddig, nem ülhet. Lapunk felsorolta a be- tűk, hogy a tiszti ügyész a megdorgá

ld ’ . 1 1̂ " j  ̂ • ..t i ' »1 tcgsegely/.ő pénztárban ziillő rendetlen- lás és a súlyosabb pénzbüntetés alkal-
héjázás ez uralja, ez vezeti a köz- b 1 b • ’ ségeket, pedig még ez nem is minden, mazását kéri a jegyző ellen. A vizsgá-
ügyeket. gyéből eppen ezért nem lehet ki- Felhívjuk a kiküldött fiegyélmét egyes lati iratok már sürgetés után az alis-

A mi pedig mindezek mellett a rántani az országot, hogy az elke- jegyzőkönyvekre, a visszatérített bujalco- pánhoz kerültek. Csoda, hogy a tiszti 
teljes züllés siralmas völgyébe seredés országszerte és itt a vár- ros pénzek be nem vételezésére, atarta- ügyész ily könnyedén kimászhatott a 
rántia a munkakedvet az önzetlen megyénkben is kiöl minden ked- ^'összeg kezelésére stb. stb. A költ- jegyzőkönyv labirinthusából, amely oly 
, ,, , .. ,rö*. iíTovcórmonL. 1«lL-óKA'l ségvetés szembetűnő irrealitása mellett zseniális összevisszaságban van vezetve,
lelkek ambícióját, a becsületes tö- ^ ^ . .. 1 ^  van ott annyi seperni való, hogy sok hogy abból kiigazodni kész bűvészet,
rekvéseket az — a teljes közgaz- nem lehet igazan üdvös munkához voina elmondani. Az iparosok fel van- Egyes vádpontokra vonatkozó igazolá- 
dasági csőd. fogni, mert nemzeti ideálok, nem- nak zúdulva a pénztár ellen, hisszük, sok vagy védelmek egymástól mintegy

Hisz kezdve a kisgazdától fel zed törekvések, közgazdasági és hogy a kiküldöttet a miniszter szigorú, 30—40 oldallal elszórtan bujkálnak. A
a oénzintézetek Wertheim szekré- társadalmi egészséges érdekek elé eré|yes igazságos intézkedésre kül- tiszti ügyész ebből a chaoszból ki tudott a pénzintézetek wertneim szeKre °  .f„ rf5i. dötte le. Es ő ennek a küldetésnek hámozni megdorgálást és pénzbüntetést.
nyeig leplezetten bar, de minden- S4 ^ P meg fog felelni. Mint értesülünk a mi- Az alispántól igazán nem követelhető,
felé készen van a csőd. Csak a hatalmaskodása.  ̂  ̂ niszteri kiküldött ma délben átutazott | hogy ezen a tévesztő irás-labirinthuson
hivatalos csőd bejelentést húzzák- Hogy mikor lesz elég erős a Kassára, Hétfőn ismét Ujhelyben lesz. végigkinlódjék, mint fegyelmi forum tar- 
halasztják, hátha valahogyan kike- nemzet ahhoz, hogy ezeket a fe- -  tozik az ilyen rendetlenül vezetett jegy-
rülhető — várnak még kissé vele kélyeket a nemzet testéből kiölje, , * kivándorlás a parlamentben. Gróf zőkonyvet visszavetni, a vizsgálatnak ruineto varnaK meg Kissé vete. j J ,. , , , J . Andrassy Sándor a Zemplénvármegyei újból való felvételét elrendelni, mert
A közöshadügyminiszter póthitele n J  ' f J gazdasági egyesület elnöke, orsz. kép- igenis a vizsgálat legeininensebb hibája
a felemelt kvóta, az osztrák ipar az  ̂ az mot, hogy a buzgó haza- vjsc|ő az elmúlt kedden az országgyii- volt, hogy a jegyzőt fel nem függesz- 
szipolyozza a kisgazdát, iparost és Piakj a nemzet derék munkásai lés előtt számokkal tárta fel azt aszó- tették állásától mert mint halljuk, hivatali 
kereskedőt Mindezek fölött a tö- egyszer valahára sikerrel folytat- moru felvidéki képet, amelyet a sajtó hatalmát felhasználta az igazságosan vá-
kéletes kereskedelmi starxnácio - -  hassák a mai időben meddő mun- 'nar hónapok óta a legrikitóbb színek- daskodók elrettentésére és megfélem- Keietes KeresKeaeimi stagnacio kel p,ng^|gat, csak asért hogy minél htésére.
zavarba hozza a pénzintézeteket. aJ° a • figyelmesebbé tegye a kormányt és or- Hiszen, hogy a vádaknak volt alapja
Némelyik csak hajszálon lóg, egy szágot a felvidéki kivándorlás vészé- és jogos a mádiak felháborodása és
kissé erősebb rázkódtatás után a Sátoralja-Uihely, márc. 24. delméről. indokolt a lakosság elkeseredése azt
legtöbbje összeomlással fenyeget A képviselöválasztási fuvardíjak- Mintha vészharangot kongatnának itn a tiszti ügyész is elösmeri, amikor 

, . . , j , ' ról a vármegyei szabályrendeletre vo meg az ország fölött, amikor gróf An- a pénzbüntetés alkalmazására alapot
rUvegre is nem lehet leplezni azt, natkozó belügyminiszteri körrendelet drássy statisztikáját halljuk. Abauj* lát És ha ez igy van — eltekintve az 
hogy az utolsó esztendőben egy — mint értesülünk — most küldetik Torna, Sáros, Szepes, Ung és Zemplén- ügyész véleményétől — a törvény tel- 
pár nagy kereskedelmi vállalat bu- szét a vármegyei municipiumoknak. A vármegyékből a múlt esztendőben 23 jesen tisztán, minden vád nélkül álló 
kása erős érvágást ejtett a lég- miniszter fölliivja benne a vármegyé- ezer 25 — 44 év közötti férfi ment ki egyént tűr meg az anyakönyvvezetés
többjén _ Csak kétségbeesett kct> ko£y a körrendeletben kijelölt el- Amerikába, ami a kereső népességnek élén. A mádi jegyző dacára a vádak

| ° 1 ‘ veknek és a helyi viszonyoknak alap- Összesen l9°/0*kal való megapadásat egész halmazának niég mindig mádi
gyors segelyezessel^ Dirtak valame- j.-n uj fuvaicijj.s/abályrendeleteket ké- jelenti. Gróf Andrássy számítása szerint anyakönyvvesető, Hát ez a »jog, tör- 
lyest elállitani a vérzést. szitsenek s azokat megerősítésre ter visszajön ezeknek a kivándorlóknak vény és igazság* uralma? Ez a fenn-

A forgalom az üzletkedv meg- jesszék föl hozzá. A vármegyék egy 20%*a> vagyis 4600, végleg elvész te- hangon hirdetett rendszerváltozás? Nem 
csappant, a vállalatok iránti bizal- rés“  Wa zemp'éni is a tavaszi koz- hit 18400, vagyis 15% hisszük, hogy a belügyminiszter hóm-

H i j í i  r • gyűlését már megtartván, az uj szabály- Kétségbeejtő, rettenetes statisztika, lokcgycncst ellenkezően mást tegyen,
matlansag akadályozza az ipar tej- rentjejc êt csakis nyári közgyűléseiken És ez ebben az esztendőben még ha- mint amint az ország színe előtt mond. 
lődését, a termeléshez szükséges állapíthatják meg, s természetesen csak talmasabb mérvben növekszik. Mahol- Nem hihetjük, hogyha tudomást szerez 
gazdasági energia kihalt a mező- azután, még a nyár végével történhe- nap a felvidéki községccskékben alig azokról a vádakról a mit előttünk is 
gazdákból a szőllőművelő a bor tik meg azok gyors kormányi jóváha- marad kenyérkereső ember. A földmi- elmondott már a vizsgálat során mint- 
órtókedtését nőm láthnfin hÍ7tn- £yása- Ez a körülmény nem zárja ki, velési viszonyaink föllendülésnek indul- egy jognál több mádi polgár, ha tu- 

... j r |x • V • " I ' őszszel meg ne ejthessék az ál- nak, idegenből kell majd sok munkást domást szerez a mádi képviselőtestület
Sltva. Minden tele visszafej öles, ta|/inos választásokat. hozatni, mert az aratás ideje rohamosan kétharmad része által a szerencsi fő
mindenfelé demoralizáció, minden- — közeledik. A magyar és a magyarosodó szolgabiróhoz március 8-án intézett kér-
felé zárva a szabad és erős fejlő- Előre ösmert felelet. Tolcsva és vidéké- tót családok széjjelszakadva, elzüllve, vényben foglaltakról, amelyek elrettentő 
dés útja n°k egy nagyobb küldöttsége tisztel- megbontva. Sehol semmi népélet, csak képet festenek a mádi állapotokról, a

Éc í mi kótcórrhooitn • n7 áltálé. Kctt csütörtökön délelőtt Pldss Sándor mindenfelé pusztulás és siralom. melyek a hivatali erőszakoskodások, a
. igazságügyminiszternél Molnár Héla Erre pedig a parlament csak szónok- hivatali visszaélések és a hivatali hej*

nos társadalmi demoralizácio egy- |<(ipVjsc|̂  vezetése alatt, arra kérve a latokat repit az országba, csak statisz- lyiségbcn űzött erkölcstelenségek ré- , 
általán nem nyújt reményt arra, minisztert, hogy a járásbíróságot, amely tikákat állítanak össze halomra, a Zent- mitő és undorító valóságát tárják fel, 
hogy a nemzet a közállapotoknak jelenleg Tokajon van, helyezze át Tolcs- plénvármegyci gazdasági egylet elnöke — nem hihetjük el, hogy ezt a köz-
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igazgatást felelősségterhes állásában 
nyugodtan tűrhesse el.

Ennyire még talán nem sűlyedt ez 
az ország, bármennyire is posványoso
dott el a közigazgatás, az erőszak, a 
hitalmi túlkapások uralkodó rendszeré
ben. És hogyha ez a rendszer még 
továbbra is melegágyat talált Zemplén- 
vármegye közigazgatásában, ha itt a 
vármegye nem fogja tudni átérezni kö
telességét az adófizető polgáraivá: szem
ben, ám meglátjuk, mit >1 majd a 
mádi ügyhöz a belügyim:....:.;. . Majd 
akkor a miniszternek módjában lesz kiku
tatni azt, hogy a ma gazdag Illésházi En
drének miért kellett a 80-as években 
otthagyni a budapesti fővámhivatalt és 
miért kellett a régi szegény embernek 
ugyanakkor a Gyúró András nevet is 
eldobni magától. Majd a belügyminisz
ter — reméljük — fogja tudni rehabi
litálni Illésházit, ha ezt megérdemli, de 
lesz ereje Mád község nyakáról levenni 
ha erre — megérett.

Hiába igyekeznek hát személyes térre 
terelni a dolgokat. Ha a privátpasszió
juknak tetszik az éles karddal való 
vagdalkozás, ám tessék. Ha ott kell 
lennünk, ott leszünk. De ne gondolja 
ám a jegyző ur, hogy ezzel ügyéről el
terelheti a figyelmünket, hogy ezzel a 
sajtót terrorizálhatni engedjük. Ah! a 
világért sem. Ösmerjük már az ilyen 
attakkocskákat. Az erőszakos közigaz- 
gtás egyik fegyvere ez. A jogos és 
köteles kritikánk gyakorlásától ilyesmi 
nem riaszt vissza bennünket. De nem 
riaszt vissza semmisem. A közügyek 
igazságos szolgálata közben mi sérthe
tetlenek vagyunk.

A MEGYE ÉS A VÁROS.

x  Hivatalos hirdetmény. Az 1399. 
évi XV. t. c. 142 §-a az országgyűlési 
képviselők választására jogosultak 1901 
évi névjegyzékének hivatalból való ösz- 
szeálitását rendelvén el az összeírás a 
f. évi március hó 26, 27, 28 és 29 ik 
napjain fog eszközöltetni. Felhívom en
nélfogva a város területén levő összes 
nyilvános és közintézetek, továbbá a 
részvénytársasagok, vállalatok és egye
sületek igazgatóságait, hogy az idézett 
törvény alapján választó jogosultsággal 
biró helyben lakó alkalmazottjainak név
jegyzékét összeállítva, az állás évi fize
tés és életkor pontos kitüntetése mel
lett hozzám legkésőbb ez évi március 
hó 25-ig megküldeni szíveskedjenek. 
Megjegyzem még hogy nem magyar 
állampolgárok és oly hivatalnokok kik 
bár magyar állampolgárok, de 1400 ko
ronánál kisebb évi fizetés után adóz 
nak, valamint a szolgák az említett 
névjegyzékbe föl nem vehetők. Sátor- 
alja-Ujhelyben, 1900. évi március hó 
15. — Székely Elek polgármester

H Í R E K .

Lónyay Elemér grófné.
— A bodrog-olaszi gróf neje. —

Sátoralja-Ujhely, március 23.

Pármai ibolyák illatáradata közt, szi- 
nes ragyogó tengerpart mentén egy 
császári és királyi hercegnő eldobott 
magától, ragyogást, fényt, főhercegi ko
ronát és felemelkedett a női eszmény 
ragyogó szférájába, szive sugallatát kö
vetve örök küséget esküdött egy ma
gyar gróf, egy zemplénvármegyei gróf
nak : Lónyay Elemérnek. A líelga ki
rály leánya, Rudolf trónörökös özve
gye, a kire még nemrégen úgy te
kintettünk, mint a leendő magyar ki
rálynéra, immár zempléni nemes em
ber hitvese s az 1848-iki nemzetgyűlés 
elnöke nővérének Pázmándy Vilmának 
a menye.

Milyen csodálatosan - , "ct: Mi-
ramarei paradicsom képe, a napfényben 
vibráló Adriai tenger hullámaitól csó
kolt virágos park es ott élnek együtt 
a belga király leánya, az özvegy trón
örökösné ma már Lónyay Elemér gróf 
boldog neje.

Az az ima, a mely a bodrogolaszii 
kápolnákból az esküvő napján ég felé

szállt Bodrog-Olaszi grófnője frigyéhez 
esdett boldogságért.

Az esküvőről szóló jelentés ez:
Csütörtökön délelőtt 11 órakor ment 

végbe a miramarci kastély kápolnájá
ban Stefánia özvegy trónörökösné nagy- 
lónyai és vásáros-naményi gróf Lónyay 
Elemérrel. Az csketést dr. Mayer Lő
rinc püspök, udvari plébános végezte. 
Fischer Colbrie Ágoston dr. udvari lel
kész, Cikovic Lajos trieszti püspöki tit
kár és Strzinár József contovclói admi
nisztrátor segédlete mellett. Tanuk vol
tak : a fenséges mennyasszony részéről 
gróf Cholonievski lédé, a vőlégény ré
széről testvére, gróf Lónyay Gábor. J\ 
nevezetteken kívül az esküvőn és az 
1 órakor adott villásreggelin jelen vol
tak Gondrecourt Stolberg Emma, Pálfify 
Teréz és Széchenyi Mária grófnők, to
vábbá dr. Auchenthaler udvari orvos. 
Stefánia főhercegnő csipkével gazdagon 
díszített crepe de chine-ruhát viselt. Az 
uj házaspár néhány napig Mirainaréban 
marad és azután elutazik.

Az esküvő napján Bodrog-Olasziban 
a gróf cselédsége körében a munka 
szünetelt és istenitisztelet tartatott a r. 
és g. kath. egyház templomában. A grófi 
pár májusban egy pár napra Olasziba 
jön, de huzamosabb ideig nem fognak 
Zemplénben lakni.

— Eljegyzés. Sebes Gábor helybeli 
m. kir. adóhivatali ellenőr ma tartja 
eljegyzését Gyulaházán Bakó Károly 
reform. lelkész kedves leányával Maris
kával.

— A tiszáninneni ev. ref. egyházke
rület egyházmegyéi közül március 29-én 
gyülésezik Sátoralja-Ujhelyben, a felső
zempléni, Sárkány Imre esperes és Ber- 
nálh Elemér gondnok elnöklete alatt; 
április 3-án az abauji Kassán, a hol Ré
vész Kálmán és Mexner József az alel- 
nökök ; ápril. 18-án az ungi és gömöri, 
amaz Uugváron, az elnökséget Szabó 
Endre volt országgülési képviselő tölti 
vén be, — emez Rozsnyón Nagy Pá- 
és Farkas Ábrahám elnöklete alatt; a 
felső borsodi megye pedig ápril. 22-én 
gyülésezik Ozdon Vadászy Pál esperes 
s Ragályi Béla gondnok, országgyűlési 
képviselő elnöklete alatt. A többi há
rom megye gyűlésének határidejéről ké
sőbb adunk értesítést.

— Az ügyvédi kar értekei lete. Asá-
totaljaujhelyi ügyvédek kara ma dél
előtt 11 órakor a kir. törvényszék per
tárában népes értekezletet tartott, amely 
értekezlet tárgya az igazságügyi mi
niszterhez intézendő folyamodvány volt, 
amelyben a bírói kar létszámát két uj 
rendszeresítendő bírói állással szaporí
tani kérik. Semmi kétséget nem szen
ved az, hogy az igazságügy miniszter 
teljesiti az ügyvédi kar kívánságát, mert 
hisz bár mi is elösmerjiik azt, hogy a 
törvényszék tagjai lankadhatlan szor
galommal dolgoznak, mégis dacára c 
körülménynek oly nehezen folynak kü
lönösen a rendes pereink, hogy ezen 
az állapotokon csakis a létszám feleme
lésével lehetne segíteni. Különben e 
dologgal lapunk legközelebbi számában 
bővebben fogunk foglalkozni, mert amint 
örvendetesen értesülünk az ügyvédek 
végre valahára nagyobbszerii mozgal
mat indítanak a sátoraljaújhelyi tör
vényszéki és járásbir ósági épületek 
tarthatatlansága miatt is. Ideje, hogy 
egy ilyen nagy és tekintélyes testület 
él etjeit adjon magáról.

— Ünneplés a fögymnasiumban. A 
főgymnasium ifjúsága és tanári kara e 
hó 17. és 18 án fényesen sikerült isko
lai ünnepet rendezett két tanára név
napja alkalmából. Az egyik ünnepelt 
dr. Hám .Sándor tanár volt, a Kazinczy 
önképzőkör lelkes vezetője. Az ifjúság 
diszgyiilésen fejezte ki háláját és ra
gaszkodó szeretetét nagyrabecsült la 
nára iránt. Az üdvözlő beszédet La
katos Dezső, az ifjúság elnöke mondta. 
Szavaltak: Farkas  Dezső és Vár- 
le o n y i Flórián VII. és S c h u s ?. té r  
János V. o. tanulók. B r ó d y Mihály és 
Burger  Dezső költeményeiket, T o m a 
István Vili. o. t. pedig »Bibliai törté
netek« cim alatt két vallásos hangulatú 
novelláját olvasta fel. — A 18-iki ün
nepélyt Horváth Sándor h. igazgató 
tiszteletére rendezte a tanári kar s az 
ifjúság. Czibur  Andor Vili. o. t. me-

; Icghangu beszédben adott kifejezést a 
j ragaszkodásnak és szeretetnek, majd a 
jól előadott ének- és zeneszamok közt 
| l*ólányi Gyula ‘VIII., Mal iczky 
Lajos és Főnyi  Gyula I. o tanulók 
szavaltak.

— A kereskedelemügyi miniszter re
formja. A kereskedelemügyi miniszter 
azon újítását, hogy egyes nagyobb vá
rosokban, ahol csak egy postahivatal 
van — gyűjtőhelyet állít fel — Sátoi- 
alja-Ujhelybe is kiterjeszti, a mennyi
ben helyben is a róm. kath. templom 
alatti bazárba legközelebb egy gyűjtő 
állomást rendez be, ahol ajánlott leve
lek és csomagok fognak felvétetni. Ezt 
annál is inkább örvendetesen vesszük 
tudomásul, mert éppen mai számunkban 
említjük, mily tarthatatlan mizériák van
nak a sátoraljaújhelyi postán. E mellett 
azért mindent cl kell követni, hogy a 
posta mostani helyiségéből teljesen át
helyeztessék — együttes helyre, — 
megérdcmelnők az államtól az uj posta 
épületet is.

— Uj szakiskola Sárospatakon. A ke
reskedelemügyi miniszter a fazekas ipar 
emelésere Sárospatakon egy szakrajz- 
tanfolyamot létesít, a melyhez szüksé
ges helyiségeket a város adja. A tan
folyamhoz szükséges anyagok beszer
zéséhez és egy fazékfénycsitő műhely 
berendezéséhez a kereskedelmi kormány 
3000 korona állami subvcnciót ad.

— Hírlapírók egyesülése. A vidéki 
hírlapírók országos szövetségének kas
sai tagjai — kik ez idő szerint már 
szép számmal vannak — megalakultak 
mint a szövetség fiók osztálya és ezen
túl együttesen fognak közremunkálni a 
vidéki hírlapirodalom és különösen a 
hírlapírók érdekében.

— Mizériák a postán. A Szakácsy 
Gyula elhalálozásával kapcsolatosan 
megemlítettük, hogy a sátoralja-ujhelyi 
posta személyzete körében egy idő óta 
igen gyakori a megbetegedés és a ha
lálozás. Erre egy csomó panaszlevelet 
kaptunk a közönség köréből, egy ré
szét ugyan névtelenül, de minden esetre 
igaz tartalommal, mert meggyőződhet
tünk arról többször, hogy a postai he
lyiség valóban veszélyes az egészségre. 
Légvonatos, egészségtelen és alkalmat
lan egy ily nagy postai forgalommal 
biró kereskedelmi város észszerű pos
tai kezelésére. És ez lehet oka a na
gyobb mérvű megbetegedésnek, mert 
egész napon át ily helyen működni, 
körmölni, görnyedni és izzadni, bizony 
még a makkegészséges embert is elő
veszi, hát még a betegséggel szemben 
kevésbbé erős szervezetű tisztviselőt, 
segéd és kezelő személyzetet. Az egyes 
osztályok beosztását is helytclenite- 
níink kell, mert egyáltalán nem helyes, 
hogy a rendszerint titkos tartalmú és 
sürgős táviratok az ajánlott levél osz
tályánál adassanak fel, ahol legnagyobb 
a forgalom és ahol sokszor félóráig is 
elvárhat a táviratfeladó, inig nagyne- 
hezen reá kerül a sor. Azután panaszo
kat hallunk az irányban is, hogy a szol
gálati beosztás nem változatos, egyes 
tisztviselő hónapokon át a legnehezebb 
munkához van beosztva, mások viszont 
hosszú időn át élvezik a dolce farnien- 
tét. Reméljük hogy ezeken segíteni fog 
úgy a főnökség, mint az igazgatóság, 
nemkülönben a miniszter is — mert a 
tisztviselők nem azért mennek állami 
szolgálatba, hogy a szorgalmas mun
kájukon kívül az egészségüket, sőt fia
tal életüket is feláldozzák ezen a nehéz 
pályán.

— Lóverseny a Bodrogközön. A »Bod
rogközi jótékony nőegyesület«, ez az 
agilis egyesület, amely minden eszten
dőben valami újabb meglepetéssel hívja 
fel a közönség figyelmét a jótékonyság 
gyakorlására — ez év június hó <17 én 
egy lóversenyt rendez a perbenyiki ál
lomás közvetlen szomszédságában. Az 
érdeklődést rendkívül fogja fokozni azon 
körülmény, hogy a versenynek intézői 
és bírái mindnyájan nők lesznek. A 
meghívókat annak idején a részletes 
programmal együtt a nőegycsülct szét 
fogja küldeni s lapunkkal is fogja kö
zölni ; az érdeklődés bgyébként már 
ma is nagy a verseny iránt úgy Zeni-

plénvái megye, mint Szabolcs és Abauj 
vármegyék főúri köreiben is, kik közül 
sokan a rendezésben tényleges részt
vesznek.

— Elégett lovak. Véke községben 
— mint tudósítónk jelenti — nagy tűz
vész pusztított a minap. Szmrecsányi 
János majorjában támadt a tűzvész, mely 
rövid idő alatt több gazdasági épületet 
felemésztett. A tűz átcsapott a lóistál
lóra is, mely hihetetlen gyorsasággal 
földig égett, 18 angol telivér ló volt 
azjdstállóban — mind ott pusztult a lán
gok között. Az összes kár körülbelül 
70000 koronára tehető.

— Eltűnt tervek. Mint hírlik, egy 
felvidéki vármegye főszolgabirájának hi
vatalában a titkos mozgósítási tervek 
ismeretlen módon eltűntek. A fáma 
már úgy szárnyal, hogy a tervek egy 
érdekelt külhatalom kezébe kerültek 
volna, azonban ez inkább képzelet, mint 
valóság. Tény, hogy az összes törvény- 
hatóságokhoz átirat érkezett, hogy a 
terveket a legnagyobb titokban tartsák.

— Az ungvári polgármester lemon
dása. Ungvárról Írja tudósítónk : Lüley 
Sándor dr. polgármester a városi Tör
vényhatóság csütörtöki közgyűlésén be
jelentette, hogy le akar mondani polgái- 
mesteri állásáról. A lemondás okáról 
az »Ungvári Közlöny« ezeket Írja:

»Hogy mily körülmények érleltelték 
meg a polgármester eme elhatározását, 
arra sem terjeszkedünk ki ezúttal, csak 
azt jelezzük, miszerint egy megbízható 
forrás szerint a szervezendő perecscnyi 
uj szolgabirói járás főszolgabírói állására 
fog a lemondott polgármester pályázni.

És már most egy ideig a város ve
zetését illetőleg egy nagy ? jel fog min
den arcról letükröződni és a kombiná
ciók széles medrében tovahömpölyögni.«

— A Zemplénvármegyei tanító-egye
sület Felső köre 1900. évi április hó
2-án d. e. 9 órakor Gálszécsen, az ál
lami iskolában tartja tavaszi gyűlését, 
melyre a kör Tagjait és a tanügy ba
rátait meghívja LászlóE. Flóris, f. köri 
jegyző, Mathiász József f. köri elnök. 
A gyűlés tárgyai: Elnöki megnyitó. 
Múlt gyűlés jegyzőkönyvének fölolva
sása és hitelesítése. Gyakorlati tanítás : 
irás-olvasás a phonomimicai módszer 
alapján; tartja: Neuwirth D. Anna 
gálszécsi állami tanítónő. A phonomi
micai módszer ismertetése; előadó : 
Todeszky Erzsébet nagymihályi állami 
tanítónő. »Az iskolai tanterv maximuma 
és minimuma« fölolvasás ; tartja : Zselt- 
vay Bogdán varannói állami tanító. 
>Áz alkoholizmus és a nép« értekezés, 
fölolvassa: Fábián István abarai ev. 
ref. tanító. A jövő közgyűlés helyének 
kitűzése. Esetleges indítványok. A gyű
lést követőleg az »Erzsébet szálló«-bán 
közebéd; egy teríték ára: 2 kor. 40 
fill. A közebéden résztvenni óhajtók, 
nemkülönben a vonattal érkezők, a ki- 
küldendő fogatok megrendélése céljá
ból, szíveskedjenek Andrejkovics Pál 
gálszécsi áll. isk. igazgató-tanítónál je
lentkezni.

— Hírlapírók közgyűlése. A Vidéki 
Hírlapírók Országos Szövetsége husvét 
hétfőn tartja évi közgyűlését és pedig 
Pécs városában, hol a hírlapírók, élü
kön Lenke i  Lajos, a Pécsi Napló 
agilis főszerkesztőjével, nagyban készül
nek a hírlapíró-szövettség fogadására. 
Itt említjük fel, hogy az Újságkiadók 
Országos Szövetsége ugyanekkor tartja 
közgyűlését Pécsett. Mindkét testület 
tagjait Pécs város közönsége vendégeiül 
fogadja és látja el. A részletes prog
ramúi ez: 1. Érkezés április 15-én (va
sárnap) este 8 órakor a Budapestről 
délután 3 órakor induló gyorsvonattal. 
2. Ugyanakkor ismerkedési estély a 
Nemzeti Kaszinóban, mely alkalommal 
a Szövetség tagjai a Kaszinó vendégei 
lesznek. 3. Április 16-án reggel fél 9 
órakor a Zsolnay majolika-gyár meg
tekintése. Találkozás a színház előtt. 
4. 10 órakor választmányi ülés a Ke
reskedelmi és Iparkamara dísztermében. 
(Azon Kollega urak, kik egyúttal tag
jai a V. H. O. Sz. részt vehetnek még 
a V. H. O. Sz. közgyűlésen, mely 11 
órakor fog a városháza dísztermében
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megtartatni.) 5. fél 12 órakor a vár
templom megtekintése. 6 . Déli 1 óra
kor Pécs sz. kir. város bankettje. 7. 
Bankett után kirándulás kocsikon a 
Tettyére és Abbáziába (pécsi kiránduló 
hely). 8. A Littke pezsgő-gyár megte
kintése. 9. Vacsora á la carte a Bedő- 
kávéház seccessió termében. 10. Kiuta
zás.

— A görög katholikusok római útja.
A görög katholikusok, a kik oly kére
lemmel járultak XIII. Leó pápához, hogy 
engedné meg nekik, miszerint az isteni 
tiszteletet magyar nyelven tarthassák, 
római útból már visszatértek. Remény- 
teljesen indultak el, de úgy látszik nem 
sok szerencsével jártak. Több görög 
katholikustól hallottuk, — akik részt 
vettek a zarándoklásban — bogy a 
papa nem szívesen fogadta kérelmüket 
s egyáltalán nem mutatkozik hajlandó
nak arra, hogy az isteni tisztelet nyel
vét megváltoztassa. Nem lesz pedig haj
landó bele menni a dologba azért, mert 
egyedül a szertartás egységes nyelve 
az, amely a különféle ajkú, de egy val- 
lásfelekezetü hívek közt az egységet fen- 
tartja. Éhhez járul még az is, hogy ez 
nem uj eszköz a hazafiasság terjeszté
sérre, mert a papnak módjában áll, hogy 
mikor a szószékről az Ur igéjét hirdeti, 
oly nyelven szóljon a hívőkhöz, amely 
hazánk nyelve is s ez által már is el
érhető, sőt egyedül ily utón lehetséges, 
hogy a hívők mindnyájan egy nyelven, 
az édeshaza nyelvén beszéljenek. A 
pápa különben végleg még nem döntött 
s igy nincs kizárva, hogy akként fogja 
megoldani a kérdést, hogy a görög 
katholikusok is meg lesznek elégedve.

— A csapvidéki hitelszövetkezet 1900.
évi április hó 1-én, d. u. 3 órakor a 
lef. iskola tantermében rendes közgyű
lést tart a következő napirenddel: 1. 
Múlt évi üzleteredményről szóló jelen
tések tárgyalása. 2. Zárszámadásek meg
vizsgálása és felment/ény megadása. 3. 
Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jöve
delemről való rendelkezés 5. Az igaz
gatóság két tagjának választása. 6. Fel
ügyelő bizottság választása. 7 Netáni 
indítványok. Csap, 1900. márcrus 15. 
Az igazgatóság.

— Rablótámadás egy postakocsi el
len. Az Abauj-Szántó és Forró-Encs 
között közlekedő kocsipostát c hó 18-án 
este 8 és fél órakor Gibárt és Encs 
között két ismeretlen paraszt megtá
madta. Az utonállók az ut melletti árok
ból ugrottak a kocsi elé és bottal s 
fokossal fenyegették a kocsist, hogy 
szálljon le a kocsiról s adja át nekik a 
benne levő pénzt. A kocsisnak volt 
annyi lélekjelenléte, hogy kirántotta 
forgópisztolyát és a rablók közé lőtt, 
egyúttal az ostorral a lovak közzé csa
pott, úgy, hogy ezek sebes vágtatással 
iramodtak tova, az utonállókat maga 
után hagyva, kik egy darabig a kocsi 
után szaladtak, de látva, hogy nem 
érhetik utói, kétszer utána lőttek ered
ménytelenül,

— Kivándorlás Szabolcsból. Mint nyír
egyházi levelezőnk jelenti nehány járás
ból nagymértékű kivándorlás indult 
meg Amerikába. Illetékes körökben oly 
méretűnek tartják ezt, hogy Szabolcs- 
megye a legközelebb népszámlálás al
kalmával valószínűleg népességben visz- 
szaesést, nem haladást fog feltüntetni.

— A budapesti cs. és kir. gyalogsági 
hadapródiskola a következők közlésére 
kért fel bennünket: A jövő 1900/1901 
iskolai évre az I. évfolyamba 100 nö
vendéket vesz fel. Az iskola felsőbb 
évfolyamaiba csakis akkor vétetnek fel 
növendékek, ha üresedés van. A IV. 
évfolyamba felvételnek helye nincs. Az 
összes felvételi feltételeket tartalmazó 
füzet az iskola parancsnokságánál és 
Seidl L. W. udvari könyvkereskedőnél 
(Bécs Graben 13. sz.) 40 fillér bekül
dése ellenében kapható. A alábbiakban 
csak a leglényegesebb adatok foglaltat
nak : A fe l vét e l  főbb követel-! 
ményei :  1. A magyar vagy osztrák I 
állampolgárság, illetve a bo /̂ tii i-heice- 
govir.ai honosság; 2. testi alkalmas
ság; 3. szeplőtlen előélet, (megfelelő 
erkölcsi magaviselet); 4. az elért leg
kisebb és túl nem haladott legnagyobb 
életkor; 5 . a megkívánt előképzettség; j 
(>. az előirt felszerelési tárgyak beszer-1 
zése és saját költségén leendő jó kar- j

bán tartása iránti kötelezettség elvál
lalása; 7. a tandíjnak pontos megfize 
tése. Tandí j :  a) a hadsereg, hadi
tengerészet, honvédség tényleges, nyug
díjazott vagy rokkant állományában 
levő összes tiszti csoportok, evangélikus 
vagy görög keleti katonai lelkészek, 
katonai hivatalnokok, katonai karmes
terele, altisztek és rangosztályba nem 
sorolt havidíjasok törvényes házasság
ból származó, vagy igazolt fiaiért 24 
korona ; b) a hadsereg, hadi tengerészet, 
a m. kir. honvédség tartalékos tisztjei
nek és az a) alatt felsorolt tartalékos 
katonai lelkészek és katonai hivatal
nokok, továbbá a nem tettleges, nyil
vántartásban lévő és szolgálati viszonyon 
kívül álló ily személyek, valamint az 
udvari és polgári állami hivatalnokok 
és alkalmazottak törvényes házasságból 
szál mazó vagy igazolt gyermekeiért évi 
160 korona; c) egyéb osztrák vagy 
magyar állampolgárok fiainál évente 
300 korona. A tandijat a növendékek 
szülei (gyámjai) évenként két előleges 
részletben, mégpedig szeptember 21-én 
és március 1-én kötelesek azon had
apródiskolapénztárába befizetni, melybe 
fiaik felvétettek. Élelmezési dij nem 
fizettetik. Az életkorról, a megkívánt 
előképzettségről, a felvételi vizsgákról 
és egyéb tudnivalókról a fent említett 
füzet ad bővebb felvilágosítást.

— Nyilvános nyugtató. Dr. Schön 
Vilmos 15 koronát, Reichard Márkusz 
pedig, boldogult édes atyja Reichard 
Bernat hagyatékából 20 koronát ado
mányoztak a »Sátoraljaújhelyi izr. nép
konyha egyesület «-nek. — Fogadják 
ez utón is az egyesület hálás köszö
netét. — Sátoraljaújhely, 1900. márc 
22. — Widder Gyula c. titkár , Haas 
Adolf e. pénztárnok.

-- A tavaszi idény beállta alkalmával 
Böhmnó Polonyi Teréz női divat var
rodáját ajánljuk a divatot kedvelő hölgy 
közönség figyelmébe, hol is a legújabb 
divat szerinti női ruhák páratlan kivi
telben készíttetnek.

— Nélkülözhetetlen házigyógyszer a
Pserhofe  r-féle vér t i s z t i  tó láb 
dacsok,  melyek számtalan bajnál a 
leggyorsabban és legbiztosabban hat
nak. A leghíresebb orvosok is ajánlják 
nehéz emésztés, gyomorbaj, kólika, 
ideges fejfájás, sápkor stb. betegségek
nél. Saját érdekében cselekszik min
denki, ha állandóan készletben tarja c 
labdacsokat, melyek számtalan esetben 
csodás hatásuaknak bizonyultak. 1 te
kercs, mely 6 doboz á 15 labdacs LOő 
fit. A pénz előzetes beküldése után 1 
tekercset L25 frtért, 2 tekercset 230 
frtért, 3 tekercset 3'35 frtért küld bér
mentve Pserhofer J. gyógyszertára, Bécs 
I. Singerstrasse 15.

Ipar és kereskedelem
A „beteg" pénztár.

Sátoralja-Ujhely, márc. 23.

Úgy halljuk, hogy a »beteg« pénz
tár feloszlatása elmarad, még pedig 
politikai okok miatt, közeledvén a vá
lasztások. No még ez kellene 1 . . .  A 
miniszter dönt, rendelkezik; a várme
gyei hatóság pedig alszik. Hát tudja e 
a t. szerkesztő ur, miért alszik ? Ezt 
csak mi mondhatjuk meg, akiket az 
ipartestületi elnök holmi ordóért el
adott. De mi ezen politikai moráiba 
ütköző és a felsőbbség szemfényvesz
téséül szolgáló eladás ellen tiltakozunk 
és még egyszer mondjuk: tiltakozunk!

Az ipartestület elnöke politikai nyá
jasságával a hatalom képviselőjével el 
hitette, hogy — méltóságos uram, 500 
polgár áll a hátam inegett és ezeket 
»voks« képében rendelkezésére bocsá
tom. Lám minő politikai elbizakodott
ság szállta meg, mióta ipartestületi 
elnök. Ugyan mikor követte Bánóczy 
Kálmánt vakon közülünk 500 polgár?
. . . soha! Mi a béke emberei vagyunk 
úgy az életben, mint a politikában. Mi 
eddig is csak azért nem kezdtünk az 
elöljáróság ellen akciót, mert munkánk 
eredményre nem vezetett volna. Nem 
vezetett volna eredményre azért, mert 
az ipartestület titkára: Gáthy Géza,

egyszersmint a volt iparhatóságnak 
beltagja volt, s ügyeink első és másod 
fokon egy kéz, egy toll által intézteitek 
el. Az igazságtalanság, jogtalanság és 
törvénytelenség poharait fenékig ittuk; 
a jobb jövő reményében a tarka jó
kedv köntösébe jártunk; migleti ütött 
az óra 12 őt és mi a város átalakulá
sával más iparhatóságot kaptunk.

Mikor az ipartestülct megalakult, an
nak vezetői azt a célt tűzték ki, hogy 
a hazának önzetlen polgárokat s a ha
zai iparnak versenyképes iparosokat 
neveljenek. Ez a cél a megvalósuláshoz 
már közel állott is. Minthogy azonban 
minden emberi alkotás véges szokott 
lenni, ezt a szent célt is megbuktatta 
Bánóczy feltűnési viszketege. A tiszta 
gondolkodás az ipartestületből csakha
mar kiszorult; az alkotó jók és jobbak 
elkedvetlenedtek és az »okosabb en
ged« elvénél fogva a személy harcot 
felhagyták. Mint helyesen jegyezte meg 
szerkesztő ur lapjának 14-ik számában, 
Bánóczy és Gáthy működését azon 
kezdték, hogy az iparostanonc iskola 
bizottságával — az oktatás és nevelés 
hátrányára — harcba szálltak. i\ volt 
elnököt: Jelenek Ádámot kikiáltották 
aristokratának; a dij nélkül szolgáló 
Jelenek Ádám és társait elneveztek 
agyafúrt gondolkozóknak ; stb. Évi je
lentéseikben — a melyekre még visz- 
szatérünk — önmagukat égig magasz
talva verték a nagy dobot és vitték 
az erkölcsi sülyedés kálváriájára, mely
nek sírboltjában nyugszik most a >bé- 
teg« pénztár.

Aztán nem az politikai süllyedés 
jele-é az is, hogy Bánóczy Kálmán 
egyszer el akar adni minket, máskor 
pedig szocialistáknak nevez, rágalmaz 
minket a hatóságok és a hatalom előtt? 
. . . aki ilyenre képes, annak nincs tiszta 
fogalma a szocializmusról; azt meg 
nem védi sem a beregi, sem az abauji 
hang.

Mi követeljük a vizsgálatot; köve
teljük Bánóczy és Gáthy távozását! És 
ha nem szándékoznak megválni állásaik
tól, menesztetni fognak, . . .  de csú
nyán !

Jövőre többet.
Több polgár.

x Az Iparhatósági megbízottak intéz
ménye. A kereskedelemügyi miniszter 
elhatározta, hogy az ipartörvény most 
folyamatban levő módosításának előké
szítése alkalmával az iparhatósági meg
bízottak intézményét átalakítja. Tekin
tettel arra, hogy az iparügyi közigaz
gatásban nem mellőzhető az iparosok, 
kereskedők önkormányzati közreműkö
dése, a miniszter ezt az intézményt to
vábbra is föntartani óhajtja, de az ipar
hatósági megbízottakat föl akarja men
teni azoknak a föladatoknak teljesítése 
alól, melyek végzése részint iparukban 
való elfoglaltságuk miatt, részint álta
lában megfelelni nem képesek, a hatás
körükben megmaradó teendők végzé
sét pedig megkönnyíteni szándékozik s 
olyan önkormányzati szervvé akarja ezt 
az intézményt átalakítani, melynek vé 
leménye, illetve közreműködése az első
fokú iparhatóságok tevékenységét ha
tályosabbá teszi. A miniszter fölhívta 
az iparegyesületet, hogy a cél elérése 
végett terjessze eléje azokat a javasla
tokat, a melyeknek megvalósítása az 
egyesület véleménye szerint az intéz
mény helyes átalakításánál kívánatos
nak mutatkozik.

x A budapesti munkaközvetítő intézet.
I Hegedűs  Sándor kereskedelmi mi
niszternek legújabb fontos alkotása, fo- 

i lyó évi március 15-én megkezdi műkő*
I dését. Felhívjuk iparosaink és gyáro
saink figyelmét ezen szociális szempont
ból kiváló fontosságú intézet működé
sére és abbeli kívánságunknak adunk 
kifejezést, hogy tekintettel arra, misze
rint az intézet csak akkor teljesíthet 
hatékony szolgálatot és csak úgy felel
het meg feladatának, ha a munkaadók 
is igénybe veszik, a munkaadók ezen 
intézet utján fedezzék minél gyakrab
ban munkás szükségleteiket.

KÖZGAZDASÁG.
* A viharágyuk a Hegyalján. Raum

Oszkár az országos meteorologiai inté
zet assistense, a földmivelésügyi kor
mány kiküldötte Sátoralja-Ujhelyben a 
varmegyeháza nagytermében e hó 20-án 
délelőtt nagyszámú szőlőgazdőközönség 
előtt ösmertette a viharágyuk hasznát, 
magyarázva, hogyan gátolja meg a jég
képződést és hogyan kell az ágyukkal 
eljárni. A közönség nagy érdeklődéssel 
kisérte az előadást. A Sátoralja-Ujhely 
Szőllőskc és Sárospatak szólőgazdái 
erős hajlandóságot mutattak a vihar
ágyukkal való berendezkedésre.

Tályáröl Írják lapunknak, hogy a 
kormány kiküldötte ott e hó 18-án nagy
számú közönségnek bemutatta a jégfel
hők elűzésére szolgáló két viharágyut, 
megmutatva azok használatát. Az intel
ligencia persze érdeklődött az érdekes 
előadás és kísérletezés iránt. A paraszt
népre azonban semmi hatással nem volt 
az előadás, se a kísérletek. Ók gúnyo
san és hitetlenül rázták a fejőket, mo
solyogtak a nagy ágyukra s nem is ha
boztak kijelenteni, hogy:

— Kár a pénzért, amibe a komédia 
kerül! . . .

Megkérdezték az egyik öreg gazdát, 
hogy miért tamáskodik ?

— Azért, mert az istent nem lehet 
lövöldözéssel megijeszteni. Nem fél az 
az ágyútól, mert úgy is tudja, hogy 
nincsen magja.

* Élelmezési cikkek. A kereskedelem
ügyi miniszter tegnap leiratot intézett 
a törvényhatóságok vezetőihez, mely
ben felszólította őket, hogy évenkint a 
törvényhatóságuk területén elfogyasz
tott élelmezési cikkekről kimutatást ter
jesszenek fel. A kereskedelem forgal
mának kimutatására vonatkozik e ren
delet, melyből majd világosan tűnik ki 
a fogyasztás és az avval járó forgalom 
csökkenés vagy emelkedés. De tán ba
jos lesz pontos kimutatást készíteni.

* A gazdaközönségnek. Az impreg
nált csillagjcgyü takarmányrépa-mag
vakat sokszor hamisítják, amennyiben 
egyes vidéki kereskedők gyakran csak 
néhány zsák impregnált csillagjegyü 
répamagot rendelnek és ha az elkelt, 
akkor mindenféle csekélyebb értékű 
magot árusítanak csillagjegygyel ellá
tott zsákokból, hogy ez által elhitessék, 
hogy a zsákokban j impregnált takar
mányrépa magvak foglaltatnak. Szük
ségesnek tartjuk a gazdaközönséget 
figyelmeztetni, miszerint a valódi csil- 
lagjegyü impregnált takarmányrépa
magvak, — melyek különösen az által 
tűnnek ki, hogy csirázási energiájuk 
erős, gyors, kikelésük erőteljes, csírázó 
képességük magas, továbbá a fajtáknak 
a fajazonossága, a magvak leggondo
sabb tisztítása és a meglepő nagy ter
més által, — kizárólag egyedül Mauth- 
n e r Ödön cs. és kir. udvari szállító 
magkereskedő cégnél Budapesten kap
hatók. A praktikus gazda a magvak 
vásárlásánál ne a legolcsóbb, hanem 
azon vetőmagnak adjon előnyt, amely 
a nagy és biztos haszon elérhetésére a 
legtöbb módot és legnagyobb garan
ciát nyújtja.

* Szöllömüvelósi tanfolyam Tarcalon.
A földmivelésügyi miniszter az ország 
több szőllőtermelő helyén és igy a 
Hegyaljai!, Tarcalon, ez évben is 4 heti 
szőllőmüvelési tanfolyamot tartat azon 
néptanítók részére, akik szőllőtermelési 
helyen a népoktatást végzik. Célja ezen 
tanfolyamnak az, hogy a résztvevő nép
tanítók alapos és szakszerű kioktatást 
nyerjenek a szőllőmüvelési ágban és 
az itt szerzett ösmereteket úgy a nép
iskolákban, mint a mezőgazdasági is
métlő iskolákban hasznosan terjeszszék 
tanfolyamot rendez a miniszter, min
denhol a kerületi szőlészeti iskola igaz
gatójának vezetése mellett. X>esz ilyen 
tanfolyam a szomszéd Beregvármegye 
székhelyén Beregszászon is. A tanfo
lyamon résztvevő néptanítók a tanfo
lyam tartamára utazási és személyes 
költség címén 120 korona átalány ösz- 
szeget kapnak a földmivelésügyi kor
mánytól. Az egy koronával ellátott 
kérvények legkésőbb március hó 25-ig 
a tanfelügyelőség utján az állami vin
cellériskola igazgatóságához Tarczalra 
intézendők.
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Puha padlóknak
legkitűnőbb és elismert legjobb fénymáz 

a valódi

Linóleum padló zománc
Bejegyzett yi ünolcum paló zománc

^ egy óra alatt keményre szá
rad, bámulatosan szép fény
nyel bír és tartósság tekin
tetében eddig felülmúlhatat
lan. A következő változa
tokban kapkhtő: 1. sz. sár
gásbarna. 2. sz. sötétbarna 

3. sz. mahagonibarna. 
Nagy elterjedtségénél fogva

linóleum padló zománc
unkat különböző hason- 
hangzásu nevek alatt é rték 
telen utánzatokkal harri-

__ sitják, miért is kérjen min-
Védjegy denkl kizárólag csak Eisen- 

Vas ! 0vfí QOadter-féle Linóleum padló 
zománcot, a tőrv. bejegy

zett „vas lovag*1 védjegygyei.

£i$enstaötcr Testvérek
lakk és festékgyára, Bécs.

Kapható S.-A.-Ujhelyben:
Rehvna Testvérek és Nagy Fe- 

rencz czégeknél.

Sima furmint vessző
ezre 4 K oronáért.

gyökeres furmint vessző
ezre 1 0  k o ro n á ér t
válogatott legjobb minő

ségben kapható:

Búza jjózsefnénál
Tolcsván.
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A szerkesztősé- üzenete: l»ki.'do nem a i..erov további taputós 10482/99. Tk. « .
°  es valótlan ineresz állítás. ; , . , . , , .

Vidékinek. A kérdésnek az volna a legkorrek- Mórt migezt nem igazolja, addig dili- ™  v e re s i hirdetményi kivonat, 
tebb megoldása, ho^oaön, mielőtt látogatását tusát kénytelen vagvok csúf hazugság : A szerencsi kir ibirósno- mint telek-
írrí; írVélbcn ^ d H .n c t kérne erre a szü. és rágalomnak nviívánitani. ' könyvi hatosán közhírré"' teszi hoovlöktől. Ha meg kapja a* cngedelmpt, elmegy m , ^ A K í!' M
a házhoz, ha nem egyszerűen visszaadnánk *'/j a ' i/sg»il»it. a me!\ he zekerak Cseszillk Istvanne szül. KlSS Erzsébet
abból a városból. Mi az előzmények után azt ur u hamis Inzoyitekot lölhaszmilta végrehajtatónak, Papp JÓzsefllé szül. 
hisszük, hogy az engedelmet egész biztosra 1898. április közepén volt. Mi , KÍSS Maria és társai végrehajtatást szén 
' eEetú' Bnflst Váriuk a c erenéldánvt Szekerák apát plébános urat 189!) védő elleni vagyonközösség megszüli-

Postásnak. A posta és távírda személyzetének Jí.° \ t‘ rb t‘U szólítottuk lel a rekli- tetése és jár. iránti végrehajtási ügyében
létszámát, a szerkesttöségünkben lévő 1000. nkaiasra. A dolog tilkat akkor meg a sátoralja-ujhclyi kir. törvényszék (a 
évi állami költségvetési szerint, -  2 föfelügye- esak másfél éves volt. ! szerencsi kir, járásbíróság) területén

tiszttel és 100 szolgával emelték. N lu.tlna* *'.■ < ,homály osan , bon 2. számú tjkvben (3 — 4) hr. szám
Sz. E. Helyben. A magán színészed iskolában einlekezm maslel ev előtt történt alatt foglalt Tapp Józsefné sz. Kiss

két három éves a tanfolyam. ilyen jelentékenyebb dolgokra. j Mária, Kiss Terézia, Homa Jánosné sz.
főtiszteién do ur azonban ki- Kocsis Mária, Csapkó Istvánná sz. Kocsis

Kiadótulajdonos: jelentette megbízott tanúink előtt. Terez, Kocsis János Kocsis Borbála
LANDESM ANN MIKSA. hogy erre az esetre ,absolute“ nem I Kocsis Veron és Czcnnik Istvánné sz.

; - ...- . r .. •.-..-■-== tud vissza emlékezni, emlékezetből Kiss Erzsébet tulajdonául felvett ingat-
« a ,n* kihalgatásunkról semmit se Unnak 80 frt. 2. a m.-zombori 3. számú

N Y I L T - T E R .* )  mondhat, de ha azt irta. hogy kihall- tjkvben 5. 6 . hr. és 147. ö. i. sz. a.
gatott minket, hát akkor okvetlenül foglalt fentnevezettek nevén álló ház,

Nvilfltkn7at kihallgatott. , I udvar és kertre 448 frt. ezennel incg-
Nyilatkozat. , Ellenben a legapróbb reszletesseg- állapított kikiáltási árban elrendelte

Szekerák Kálmán urnák—a „Felső- es a valósághoz Inven elbeszelte meg- j és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
magyarországi Hírlap" március 14-ik bizottaink előtt azt az egy esetet. az jgoo. évi április hó 17-ik napján 
számában közölt elbizakodott, s lehet mikor egv végrendelkezési ügyben délelőtt 10 órakor M.-Zombor község 
mondani dölyfös nyilatkozata felment engem pái ev előtt kihallgatni óhajtott, házánál megtartandó nyilvános árverésen 
engem minden kímélettől Szekerák Ekkor magam arra kértem, hogy I a megállapított kikiáltási áron alól is 
úr állása és személye iránt. engem ne hallgasson ki. mert csak eladatni fog.

Azt hiszem, az egész vármegyében terhe lőleg vallhatok Oeeseire. — ső Árverezni szándékozók tartoznak az 
Nsgos. és főtisztelendő Szekerák úr jónak latta vallomásomat csakugyan ingatlan becsárának 10%-át vagyis 8 
az egyetlen ember, — aki ezzel a elhallgatni, s oly mentő tanukat al- forintot és 44 frt. 80 krajezart,* kész
nyilatkozattal az ő egyéni és főpapi kalmazni. a kik szívesen hozzá járultak pénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. 
repu tátióját relTabííítáltnak tartja. a súlyosan vádolt lelkész niegmen- j §.aban jelzett árfolyammalszámitott és 

En azt írtam a főtisztelendő apát tesehez. az 1881. évi november hó l en 3333.
plébános úrról, hogy hazudott, s püs- Ennek a régibb dolognak minden sz> a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
pökéhez valótlan bizonyítékokat nyílj- legapróbb részletére emlékezik a fő-! 8_ g.^ban kijelölt óvadékképes érték- 
tott be. tisztelendő úr, ellenben a másfél eves papírban a kiküldött kezéhez letenni,

Midőn ezt a nyilvánosságra hoztam, ügyről emlékezetből absoluto semmit avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ér- 
egyedüli célom az volt, hogy kénysze- se tud — ennél memóriája teljesen kelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
ritsem őt, s egyidejűleg alkalmat adjak megtagadja a szolgalatot előlcgcs elhelyezéséről kiállított szabály-
neki arra, miszerint a büntető bíróság Szíveskedjek tehat legalább ezt a szerű elismervényt átszolg-áltatni. 
előtt igazolhassa be, hogy igaza van. lélektani rejtélyt megfejteni, s azon ! ]̂ eit Szerencsen, a kir. járásbíróság 
vagy ha nincs, kizárja‘azon általa motívumot a mely az ilyen abnor-; mint telekkönyvi ’ hatóság 1900. évi 
titkolni jónak vélt igazságát — a mi malis emlékezeti zavarokat erednie-j:anuár j1(j j9. napján, 
őt ily törvénytelen és elitélendő tisz- ményezi — a nagyközönséggel meg-
tességtelen eszközök fölhasználására ismertetni; mert inig ezt nem teszi.! Kajaba, kir. aljbiró.
reá„ bírta. s meg nem magyarázza, nekem teljes

Ő erre azt feleli, hogy „ez rágalom", jogom van föntartani azt az álli- ‘j j l A 11 A 0 A \’ A A 7 ÚJ *) 11 A 1
..mea-t a mit ő irt az igaz". fásomat, hogy a főtiszt el emlő ur I íl l l\ l J ( u iu 1 I/ 11 AD Itl IJ Un

Hát ez czáfolat? . . . Mikor két hazudott a püspökéhez intézet jelen- 1 kanhatók* 1
kifogástalan tisztességii ember — tésóben, — s hazudott mostani válasz j . ^ ’
ismerve szavának súlyát és követ- nyilatkozatában. l a p u n k  k ia d ó h i v a t a l á b a n ,
kezmónyeit, becsületére és lelkiis- Xsgos. és főtiszt ölendő Szekerük -
meretére állítja, hogy ők vallomást ur — „féktelen bosszú vágyról"
nem tettek. — s nem tehettek, — s érdekelt« konzorciumiról beszék—- 0 rM" nicnter-ícle -------------j
mert az állítólagos vallomás tárgyát Kijelentem, sogy eljárásommal semmi 1 0  UfWrí ATW-Píní]-FYTÍPIIPV *
képező dologról semmit se tudtak,— egyéb czélom nem volt. mint meré- 0  li-U l^U llj 10,111 LiAj/vjUuJ
erre akár milyen nagy úrtól se elég szén és alattomosan megtámadott 9 Lillillieilt. CapsiCÍ COnip.
czáfolatul -  büszke gőggel egysze- becsületemnek elégtételt szerezni. -- o Ezcn hírneves háziszor ellentállt az idő
rüen odavetni, hogy „ d e  igenis fen- Lz jogom es kötelességem; mert © megpróbálásánnk, mórt már több mint 30
tartom, hogy vallomást tettek, — s szegény jegyző vagvok. s nem apát ® óv óta megbízható, fájdalomcsillapító be-
hogy a mit mondtam, az igaz-. és espe'res, -  az ón In'ítam som szélos, %rTpj ,p , 1 . . .  . , , • ** csuznal, taflszayjjatasnal cs meghureseknelTessék bebizonyítani, tessek legalább es nem buja tehát egyedüli km- $  és az orvosok altul bodöi zselésekre is
valószínűvé tenni, hogy „igaz". — csemet a * becsületemet* még életem ® mindig gvakrahhau r-ndoltotik. A valódi
Tessék megmondani. — hol. — hogyan, árán is fönn tartanom kell. Horgony-Pain-kxpollor. gyakorta Horgony«
- k i kne k  jelenlétében, -  milyen Uészemml is ki kell jelentenemJ «
idő tajban, — milyen kölülmenyek hogy e csűr ügyben jelen nyilatkozat * egy háztartásban som kellene hiányozni,
közt hallgatott ki minket? — mit az utolsó, a melyre választ adok. Ezt is *  40 kr., 70 kr és l frt. üvegonkénti árbau
kérdezett tőlünk, — s mi mit felel- csak azon indokból teszem, hogy ö majdnem nundon gyo^vszertaiibau készt t-
tünk? — Tessék beigazolni, hogy ujjabban alkalmat nyújtsak a Nagy- $ szcrlszné! Budapriten. Pevási'ílásalkalmá- 0
Kvaszinger József és én hamis val- ságos és főtisztelendő apát plébános ® val igen óvatosak legyünk, mert több kisel)- I flf
lomást tettünk egy olyan ügyben urnák arra, hogy bűnügyi, vagy sajtó o bértékü utánzat vau forgalomban. Ki nem ®
a miról semmi tudomásunk nem volt. bíróság utján szerezhessen, vagy ad- » vód^%'H i e h t . V e / *5
Ez lesz a főpapi méltóság és igazság hasson elégtételt azon egyén becsülő- © [léikül mint nini'valódit masitsa vissza" V
legerélyesebb védelme s első közle- téliek a kit ez jogosan az igazság ® richter F. AD. és társa, RUDOLSTADT ia
menyem valódi jogos és alapos czáfo- felderítése után meg fog majd illetni. ^ n.ős Mr. .nivnri xy.iim.ik t*

*) E rovat alatt közöltekért a szerkesztő Ülasz-Liszka, ÍJJItk m<ii( zius 17. »1 •  9  g> O 9  cv c- Af © © 1* f iJ* *fr t
nem felelős. KolotSSy FerCHCZ. taMEMaBss.a3Htt.jaidu,

j  Hirdetések |
; közzétételére legalkalmasabb ^  

^  Zemplénvármegyének (jjF
y  legelterjedtebb lapja a &
^  „yelsőmagyaroszági-jtirlap.** ^
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Révész Sándor női- Jérft divat-áru és con|ectió terme
Maison <1(3 ILaixe.

H&3** BUDAPEST, VII. Csömöri-ut 6. ‘-M-H

yilsó (Joupon) Divatkelme, €rnyő, (nap- és csőernyő) fátyol, fehérnemű, férfi-kelengye, függöny, füzö, (mieder) gyermek-kelengye, 
üllatszer, 3ngek, (blousc) Kesztyű, JKosó, (creton, batist de laine) Jtyak-öiszek, 0 abot) Jíői-kelengye, Selyem- és szőnyeg-áruk

versenym entes beszerzési telepe. 2— 15
Szigorú üzleti elvek. “

Nagyságos asszonyom !
Megktilömböztetett tisztelettel van szerencsém nagyrabecsiilt tudomására hozni, hogy tavaszi eredeti újdonságaim 

megérkeztek. Rendkívül nagy súlyt helyezek arra, hogy az előkelő hölgyközönség szükségletét úgymint ezideig, a jövőben 
is szigorúan olcsó szabott árak mellett a legújabb (heute noveauté) és legjobb kivitelben beszerezhesse nálam.

Daczára az idei Yiagy áremelkedésnek azon kellemes helyzetben vagyok, hogy az idei korán és nagymeny- 
nyiségben eszközölt bevásárlásaim  folytán az összes áru készletemet minden áremelés nélkül bocsájthatom forga
lomba. 20 koronán fe lü li  rendelményeket bérmentve szállítok; idegen szövetekből is készítek toilette-okat.

Amidőn még az alantirottakról szives tudomást venni szíveskedjék, kérem megtisztelő rendelményeit, melyeknek 
lelkiismeretes és pontos teljesítéséről ezégem jóhirneve kezeskedik.

Kitűnő tisztelettel c -RévészSándor.
Teljes felelősséget vállalok a nálam vásárolt árukért, meg nem felelőt visszaveszek és kívánatra az 

érte fizetett összeget is visszatérítem.
Levélbeli megrendeléseket lelkiismeretesen teljesítek.
Választék küldeményeket az összeg előzetes beküldése mellett a kívánt csikkből eszközlöin; inog nem 

felelő áruért az összeget postafordulattal visszaküldöm.
Rendelményeket a beérkezés napján pontosan intézek el.
Mérték után készülő rendelményeket a lehető legrövidebb idő alatt szállítok, a pontosság érdekében 

minta darabot kérek.
Mintákat kívánatra bérmentve küldök, de szükségesnek találom a ezikket megnevezni, t. i. mily hasz

nálatra szükségeltetik.

Általános megjegyzé

sek a vidéki rcndelmé- 

nyekre vonatkozólag.

LANDESMANN MIKSA é s  TÁRSA
két gyorssajtóval, különféle segédgépekkel és a ledivatosabb betiifajokkal, 

a kor igényeinek megfelelően berendezett

K Ö N Y V N Y O M D Á J A
W E K E R L E -T É R  SÁTORALJ ATJJHELY DR. SC H Ö N  H Á Z

ajánlkozik mindennemű könyvnyomdái munkának, u. m.: hírlapok, folyóiratok, könyvek, röp- 
iratok, diszmüvek, szinlapok, takarékpénztári évi zárszámadások, tanodái jelentések, árjegyzékek, számlák bárca- 
könyvek perforirozva (lyukkasztva) levélpapírok és levélboritékok, eljegyzési, lakodalmi es táncvigalmi meg

hívók, táncrendek, gyászjelentések, körlevelek, táblázatok falragaszok stb. stb.

ízléses, hibátlan,gyors, pontos és jutányos árban
kívána tra  íöbb színben való elkészítésére.

Nagy raktár mindenféle községi, körjegyzői, ügyvédi, kereskedői, egyházi és iskolai

NYOMTATVÁNYOKBÓL
m elyek  itt olcsobb.^ui kíipliatók, mint bárhol.

előfizetésre és fíiróeíése/t Közlésére a legal/iatmasaBB és legotcsóBB lap a

„Felsőmagyarországi H írlap"
PO LITIKA I ÚJSÁG

5 vármegye független polgárainak legelterjedtebblapja. Megjelen hetenkint kétszer.
Előfizetési ára: Egy évre 5 .rt Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt‘25 kr. Hirdetések jutányos árban közöltéinek
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asszu és szomorodni bort
üvegenként is eladok.

D6L'u s M i h á lt/
s.-a.-ujhelyi lakos.
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ÉRTESÍTÉS. |
Van Szerencsem a nagyérdemű közönség l)ccses |  

tudomására hozni, hogy
H február 1-től |

|  piheni polgári ser- j
$É f o z d e  s ö r é t  f o g o m  k im é r n i. |

Tisztelettel jl

J Friss H. |
1  VW  jtaponta fr is s  csapolás. -" tp ü K  |
m t w m w m m w m t m w m m w m m m m ú  

|  Angyaldombi szőlő ojtvány-telep kezelöségénél j
f  Z O M  H A  ( T o l n a m e g y e )  -  !
m  e la d ó  m ég  ea  2~>0 e zer  r i tk a  szép  j  éri ö ssze- J
•  f ó r t  s z o k v á n y  s ze r it  g y ö k e re s  f á s  és zö ld - J 
J  o j tv á n y :  u. m. !
Z  Bakator, Mustos fehér, 01. Rizling. arranion. alic. housche. |
2  Kadarka, Charl blanc, cluirl roug -  Hip. portalis alanyon 1 00 g
W  1Q5 forintig, furmint portalison 115 frt. Kúp. mentiről, ar- J 
w  ramon. Rupestr. Gainey coder Kúp. mettalica alanyon 1 05- 115 J 
A  frtig: 15 ezer furmint Rup. moaticolán 120 frt < a 50 a h-gfino- f  
2  mabb ehasla, muskotály és csemege faj ojtvány, n. m. Muse. |  
Z  alexandr, M. burdelle. M. passatuti. M. ottonei, M. hamburg á 
S  blae, M. frontiquon roug, Mandl, royal stb. száza 1 3 — 1 5 frtig, a 
J  ezre 120 -125 frtig. 5
2  100 ezer gyökeres zöld ojtvány egyszerű párosítással mézes g
J  fehér, mustos fehér, ol. rizling ezre 100 frt. 3
S  50 ezer zöld ojtvány egyszerű párosítással Bakator, mustos g 

fehér, eharl. roug, Járdovánvi, ol. rizling, mézes fehér, portalis *j 
alanyon 55 frt, montieolán 65 frt. 1

•  fajtiszta amerikai sima és gyök. vesszők u m.: í
J  ! sim a ! gyök 100 ezer ribon J
w  , , *■ [[ I L u - felüli megrenrie- f
9  Kipari selecta (portai) . . . I ) - — ~i lésnél megfelelő {
Z  „  - porta1, gloir de Montp. 0 /, á 2j 81 engedmény j
X  Rup. montieola ...................0 5 18 12 2
•  „ m e tta l ic ........................10 (i 20 16 Fa<llsz,a M^eres %
# ;  „ Gamay Couderc . . .  10 6 18 12' ds sima kiválfbb I
m  „ A rranion....................... 10 6 18 12 RuPcstris Ilvbri(lek I
X  Gross colimái*................... 10 6 18 12 külön-külön névvel g
X  Solonis ................................... 10 0 j 18 12| ellátva- száz á 2 frt. j

1  112 millió európai gyök. vesszőt, <
u. m. Nemes kadarka, 5 frt erős 2 éves 6 frtban: ol. rizling. J

V  ezerjó ezre 8 frt. Furmint Mézes fehér, Rajnai rizling. Zöld (
A  sylvani, Nagyburgundi. Oporto. Alié, bousch., stb. stb., ezre I 
Z  10 frt. Számtalan Museat faj. mint muse. cropu. Alexandr. á 
Z  Lnnél. Frontignon roug. Dr. Köb. Hoggi. Férd. Lessops. Kassa- g 
9  tutti, Chas. fajok nagy választékban 15 30 frtig. J
5  A legkiválóbb fehér, vörös, kék, csemege, Chasselas és Musko- J 
9  tály és borfajokból ca 600 fajban sima vesszők. J
J  Megkeresésekre alulírott által külön árjegyzék küldetik. A J
V  vesszők fajtisztaságéért jótállás, megrendelések az ár 7 ;i-ával f
X  fenti czimre vagy a tulajdonoshoz á
•  W I L L I N G E R  M Á R T O  j
Z  Z o m b a  (Tolnám.) intézendők. g
©  A tavalyi országos mezőgazdasági kiállításon Szegeden a m
Z  telep a legnagyobb colleetióval 165 fajjal volt képviselve s á 
Z  az első dijat aranyérmet a borai után. a Il ik dijat ezüst ér- g
2  niet nyert. J

Nyom tatott Landesm ann Miksa’ es T á rsa  gyorssajtóján Sátoralja-U jhely

1 C i a ó ó  l
■ i b
í  Szőlővessző ríparia portalis ezrenkínt 12 korona. b

I S  SÍ). ér i a sszu b o r lite ren k én t (> k o ro n a , {3 f  ̂ I
-j továbbél Nagyin clego Ida 1 i  i8qq. évi boraim at ^

i hordónként vagy literenként is
1 eladom . b
j s.-A.-uji-.eiy, 1900 márc. 26. Viniczay Qyörgy, *
| zsólyomkal fürdő. ^
Jts* ty/*«y »̂  r,f1 íNY"*ry*1 rYM: ^  ‘Y1 r̂ > 4 *y * ’Y ’ Y  * rY?̂* rY ^ rY5̂* ‘Y 1 ‘Y ’

oooooooo«ooooooooooooooo«ooo
0  Első zemplénmegyei honi bútorcsarnok. §
O  S - . A . . U j H E L Y .  5
o  ------------------------ ------------ :---------------------------------------  O

Q  Van szerencsém tisztelettel a n. é. közönségnek b Q
Q  tudomására hozni, hogy egy nagy bevásárlásról haza Q  
Q  érkezvén, ez alkalommal azon szerencsés helyzetbe juttot- Q

|  BUTOBRAKTÁRAMAT I
O  a legmodernebb szalon, ebédlő, és hálószoba berende- O  
O  zésekkel óriási választékban bővíthettem ki. O
A  Tekintettel pedig azon körülményre, liogy ezen nagy
g  bevásárlásom alkalmával egész raktárkészleteket vettem  X  
a  meg azon kellemes helyzetben vagyok, hogy m ától fo g v a  
a  áru im a t sokkal olcsóbb árakon hozhatom forgalom ba  a  
a  m in t ezelőtt. Miért is kérem e kedvező alkalmat meg* X  
a  ragadni és ígérem, hogy a n. é. közönség bizalmát mint gC 
fáj eddig, úgy ezután is igyekezni fogok kiérdemelhetni. q

X  63—37 Kiváló tisztelettel f i

o WILHELM HENRIK, ö

24. szám. (6) I; E  L S Ő M A G V A K O K S Z Á G I H ÍR  L A P. Szombat, márczius 24.


	24



