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kimondja, hogy csak ma
ha felülve egyes rosszakaratú la- Inyiben
[
pok ferdítéseinek, uton-utfélen gyar állampolgár űzhet ipart. Rész
szidják a kormányt és annak ja  letesen üsiucrteti a segédi és mes
teri vizsgákat. Minden 4 elemit
vaslatait legyen az bármilyen jo végzett 12 éves fiú tanoneznak ve
is az iparosokra nézve.
hető fel és legalább 3 évi tanoncNe hagyjanak a saját érdekei kodás után segédi vizsgára bocsát
ken csorbát ütni, de ne is ülje. ható. A segéd 3 év után tehet
nek ám fel akármiléle ocsmány mesteri vizsgát.
Hericz Sándor kifogásolja a tör
hazugságnak, hanem mielőtt Íté vény azon intézkedését, mely a
letet mondanak valami felett, tanonctó! 4 elemi osztály előkép
hallgassák meg azt ami felet zettséget kíván. Ez szerinte meg
Ítélni akarnak — úgy mint most. nehezíti a tanonc felvételt, mert
Akkor lesz majd eredményes sok tanoncnak készülő fiú van, aki
nem bir a kívánt előképzettséggel.
munka, lesz biztos fejlődés, és
Búza kijelenti, hogy a törvény
bekövetkezik sorsuk jobbra for gondoskodott az átmeneti nehézsé
dulása.
gekről, amennyiben van egy intéz

Fontos politikai összejövetel
volt vasárnap délután a függet
lenségi körben. Búza Barna, ke
rületünk orsz. képviselője az uj
ipartörvény-javaslatot ösmertette
ezen az összejövetelen s a legil
letékesebb faktoroktól, maguktól
az iparosoktól kért ítéletet a
kormány uj javaslattá lelett.
Elvitázhatatlan tény, hogy az
ipartörvény javaslatának elbírálá
sára legilletékesebbek azok, aki
ket a javaslat a legközvetleneb
•
bül érin t: az iparosok. Ok érez
A
nagyfontosságu
értekezletről
ték azokat a hiányokat, és hibá
kat, melyek a régi törvényben az alábbiakban számolunk be :
voltak, ők tudhatják legjobban,
Nagy számban gyűltek össze
hogy miképen kell és lehet eze városunk kisiparosai f. hó 8 án,
vasárnap d. u. fél 5 órakor a füg
ken segíteni.
getlenségi körben, hogy meghall
A nagyszámban egybegyült ipa gassák az uj ipartürvény javaslat
rosok Ítélete pedig kedvező. Ál üsiuertetését és véleményt mond
talános helyesléssel és folyton janak felőle Mikor Búza Barna
felzugó éljenekkel adtak kifejezést képviselő fél 6 órakor a terembe
tetszésünknek és
megelégedé lépett már zsúfolva volt az érdek
lődő iparosokkal, akik mindvégig
sünknek. Volt ugyan egy-két ki feaaült 1így elemmel hallgatták kép
fogás a javaslat ellen, de ez elé- viselőnk előadását. Ott láttuk az
nyeszően csekély volt és mind iparosokon kívül : dr. Szirmay Ist
olyan, amit Búza Barna is és a vánt, Matolai Etelét, Sinai Jakab
törvényjavaslat
ösmertetésekor kerületi iparfelügye'öt, Néiuelhy
Bertalant stb.
mi is kifogásoltunk.
Búza Barna mielőtt a törvény
Őszinte örömmel látjuk, hogy javaslat ösraertetésébe kezdett meg
a polgárság és a kerület képviselője emlékezett a kormány kisipari
egyetértenek a javaslat feletti programmjáról, felsorol egy pár
véleményben. De még nagyobb esetet, melyekből kiviláglik, hogy
örömmel tapasztaltuk, hogy ve a kormány a kisiparosok érdekében
minden lehetői elkövetett. Így töb
lünk is egyetértenek. A polgárság bek közt felemlíti, hogy a földmű
vasárnapi állásfoglalása teljesen velésügyi miniszter a liptói erdő
fedi a mi álláspontokat, helyesli egész fatermelését házilag kezeli,
a mesteri és segédi vizsgákat, feldolgoztatja és előállítási árban
helyesli a törvényjavaslatot álta- adja az iparosoknak. Szövetkezésre
buzdítja az iparosokat, bizonyítja,
tánosságban.
hogy csak szövetkezve, egyesült
És ez elégtételül szolgál ne erővel érhetnek el valamit. Példá
künk ama vitában, melybe t. lap nak felemlíti, hogy a kormány tu
képező
Herkulesfürdői
társunkkal a Zemplénnel e tör lajdonát
vényjavaslat feleit keveredtünk. újonnan épült szálloda bútorait a
kormány a békésgyulai szövetke
T. laptársunk első cikkében maga zetnól rendelte meg 60.000 korona
is elismeri, hogy e törvényjavas árban.
lat lelett hivatottan csak azok
Megemlít egy néhány törvényt,
mondhatnak bírálatot, akiket az melyek a kormánynak a kisiparo
legközelebbről érint. Nos hát sokkal szemben eddig követett jóezek a faktorok meghozták az akaratú támogatását bizonyítják. Ki
jelenti, hogy csupán egy törvény
Ítéletet, nekünk adtak igazat. Mi bizonyult rossznak a kormány ed
tehát eszel lezárjuk e kérdés fö digi szociális alkotásai közül és ez
a betegsegélyezési törvény (Általa
lött a vitát.
De az iparokhoz még volna
egy-két szavunk. A vasárnapi
gyűlésen tapasztalhatták, hogy
panaszaik most meghallgattatásra
találnak. Tapasztalhatták, hogy
ez a kormány szivén viseli a kis
iparosok érdekeit és igyekszik
azon rögtön segíteni, még pedig
az ó előzetes meghallgattatásukkal. De természetesen ez csak
úgy lehetséges, ha az iparosok
panaszaikkal oda fordulnak, ahon
nan segítséget várhatnak és nem

Klűíizeidsi ár: eRéit évra 10 korona, félérr# S
korona, negyedévre 2 korona 50 fillé r. — Kfys
szám ára 10 fillér.

nos helyeslés.) De ennek ós leg
inkább az iparosok az okai, mert
annak idején, mikor a javaslatra
kikérte a véleményüket, 2 percentes
fizetési alapot kértek s ime most
az soknak bizonyul. A párt intéző
bizottságában különben szóvá tette
a törvény hiányait és biztosítékot
nyert a felől, hogy rövid időn be
lül a törvény módosítva lesz és a
kisiparosok az első ő évben csak
annyit lösznek kötelesek fizetni,
amennyit azelőtt fizettek.
Ma'd áttér az iparjavaslat ismer
tetésére kifejti, hogy mindjárt a
törvény első pontja nagy e lh a la 
dást jelent a régivel szemben, ámen -

Lapunk

kedés, mely lehetővé teszi, hogy a
négy elemit nem végzett fiú az
iparhatóság előtt vizsgalatot tegyen.
Főző József ipari szakiskolák fel
állítását kívánja, meri a mostani
ipariskolák nem felelnek meg a
kívánt célnak.
Búza válaszában kijelenti, hogy
erről is gondoskodva van a tör
vényben. A tanoncok és segédek
tovább képzésére fognak szolgálni :
a) iparos és keresk. tanonciskolák
es az ismétlő iskolák ipari szak
osztályai ; b) kézműves iskolák; c)
ipari szakiskolák ; d) felső iparisko
lák ; e) vándor ipar tanfolyamok.
Még a törvény által az iparos és
mester között tett külombséget is
merteti ós aztán az ipartörvény
további ismertetését egy későbbi
időpontra halasztja.
Beszéde végén Kitér a házszabályrevízióra, kifejti, hogy józan gon
dolkozást! eiubcr nem láthatja abban
a szólásszabadság korlátozását. Kije
lelni, hogy hazugság egyes újságok
azon híre, mintha a házszabály re
vízió a katonai létszám emelése mi
att volna szükséges. Hangsu>yozza,
hogy létszámemelés egyelőre nem
lesz, de ha lesz, az csak két feltétel
alatt képzelhető és pedig a magyar
vezényszó és az üuáiló vámterület
biztosítása esetén.
Búza Barna uagy lelkesedéssel
fogadott beszéde után Szirmay István
dr. vármegyei t. főügyész kért en
gedélyt arra, hogy az ipartürvény
részletes vitáinál jelen lehessen,
mert szeretné tudni a polgárság kí
vánalmait, mielőtt a javaslatra a
megye részéről megtenné észrevé
teleit.
Majd áttér a házszabályrevizióra.
Helyesnek és kívánatosnak tartja azt
ós azzal végzi beszédét, hogy ne hall
gassanak azokra, akik a független
ségi pártot elvfeladással vádolják,
mert aki ezt állítja, az bitang.
Még Hericz Sándor mondott egy
néhány szóban köszönetét Búza kép
viselőnek azért, hogy a po’gár.ságot
megismerteti az őkel érdeklő javas
latokkal és aztán az összejövetel
esti 7 órakor véget ért.

Hegyalja érdeke.
— Ankét a minisztériumban. —

A tokaj-begyaljai borvidék előre
haladásának és felvirágoztatásának
érdekében nagyfontosságu szaktanácskozmányt tartottak a füldrnivelésügyi minisztériumban. AzankUen
Darányi Igrács füldmivelésügyi mi
niszter betegsége kövt tkeztében Me-

ó id u l.

zóssy Béla államtitkár elnökölt. Résctvettfk : a földmivelésügyi miniszté
rium részéről: Lónyay Ferenci és
Dobokai Lajos min.
tanácsosok,
Lekky István min. osztály tan, Rács
Sándor főfelügyelő és Szandner Ernő
min. fogalmazó ; a kereskedelmi mi
nisztert Emich Gusztáv dr. min. ősztálytan, és Füldváry Jakab min. tit
kár ; a pénzügyminisztert Pótsa Ferencz min. tan .; a belügyminisztert
pedig Jalsoviczky Sándor osztálytan.
képviselték. A meghívottak közül
az ankéten megjelentek a követke
zők : Andrássy Sándor, Maillott Férdinánd báró, Dókus Ernő, Ziramermann Jenő, Koupély Géza, HódossyKiss Ernő dr., Radácsy György, Pornárffi Gyula, Kicsinké Antal, Kinosessy Péter, Nemes Bertalan orst.
képv. Bergleiter József, Kossuth J á 
nos dr., Mauks Árpád, Zalay Andor
Constantin Géza, Dessewffy Tamás,
Thuránszky László, Görgey Gyula,
Dókus Gyula, Deréky Gyula. Mol
nár Béla, Valbott Ödön báró, Kállay Emánuel, Mánássy Mihály orsz.
képv. Búza Barna orsz. képv., Fried
Lajos őrs*, képv. Nagy Barna Bérnalh Béla orsz. képv. Hammersberg
Jenő, Hegedűs Sándor, Kovács Mik
lós, Esterházy Gyula gróf, Tóth
Márton, Egey Szilárd, Kossinseky
Y'iktor, Asbahs Leó és Druoker Jenő
dr.
Az értekezlet eló megvitatás vé
gett kérdőpontokat terjesztett a mi
niszter.- ezek szövege, kettő kivéte
lével megegyezik a rnárczius 6-én
az általános borértékesites tárgyá
ban tartott ankét kérdőpontjaival.
A Tokaj-Hegyaljára vonatkozó két
kérdőpont igy hangzik ;
Fentartandó-e a tokaji borok házasitására vonatkozó tilalom úgy,
amint az ma fennál, hogy t. i, a to
kaji borvidéken termett mustot
vagy bort a magyar állam területén
sehol sem szabad más borvidékbtdi
borral házasítani, vagy nem volna-e
helyesebb ezt a házasitasi tilalmat
csak a tokaji borvidékre korlátozni ?
Minő különleges intézkedések vol
nának a tervezett uj bortörvénybe
a tokaj-hegyaljai borok érdekében
felveendők ?
A szaktanácskozraányt Mezőssy
Béla államtitkár a következő nagy
tetszéssel fogadott beszéddel nyi
totta meg :
Amidőn Darányi Ignácz minisz
terem nevében, aki akadályoztatása
folytán nem vezetheti személyesen
a mai tanácskozás menetét, a meg
jelent urakat Udvösölni szerencsém
van, első sorban is azon meleg
érdeklődésnek akarok
kifejesést
adni, amelylyel mi mindannyian a
Hegyalja sorsa iránt viseltetünk.
(Éljenzés.) Tudora én azt nagyon
jól, — hisz engem erős kapcsok
fűznek az ottani füldhös — hogy
ez ország egyetlen részében sem
oly nehezek a termelő érdekeltség
viszonyai, mint éppen ott, azon a
vidéken, amely valaha a jólétnek
és a vagy onosodásnak valóságos
kincsesbányája volt. En elszakad
tam arról a tájról: de mindig ag
gódó figyelemmel kísértem azon
sajnálatos hanyatlást, amely Ma
gyarország büszkességének, Tokaj
vidékének közgazdasági fejlődésnél
mutatkozik. Nem lehet ezt pusitáu
és kizárólag az ottani rauukásviszonyok hihetetlen rosszabbodásának
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tulajdonítani. Sokkal mélyebben fék- gyében 570, Ujhelyben 36 fordult főszolgabíró kiutasította a városból
szik a baj lényege. A mesterséges elő. Tüzeset II volt. Kivándoroltak e minden alapos indok nélkül. Ilerskoborok forgalombahozatalu egyet hónapban 134-en, visszavándoroltak vitsiiak most a közigazgatási bizott
A magyar nemzet legnagyobb
len vidéken sem okozott olyan vég 553 an. 193 útlevelet adtak ki. Feb ság megadta a lakhatási engedélyt.
ünnepnapját, március tizenötödikét
zetes rombolást, m iit a Hegyaljai) ruár 15-én uiúállitás volt Hoiuonnán.
A liig y é s z e k .
hagyományos kegyelettel üli meg
Es ez természetes is, mert hisz en előállt 169 ha»lk teles, kik közül
Somogyi Bertalan t. alügyész ja  az idén is a lüggetlenségi kor.
nek a kiválóan becses és értékes besoroztatott 64 a közös hadsereg,
vaslatára
többeknek
gyógydiját
tö
arunak a meghamisítása nagyon is 21 a honvédség ujoncjutaléka javára
Vasárnap délután 5 órakor
jövedelmező volt. Szenet uein ér
A közutak jó állapotban vannak. rölték.
Tátray Dezső t. alügyész javasla saját helyiségében
demes utánozni, de a gyémánt elő A felvidék* n a nagy havazások foly
állításának titkát mily vágyódva tán beállott hírtől n olvadás megne tára a rudabányácskai iskola alapakarjak feltalálni az emberek. (Igaz ! hezíti a közlekedést. A versenytár vagyona tárgyában a község és hit
Úgy van!) A n i gyémán'uuk, gyűl ások eredményéről tesz ezután község között kötött egyezséget rendez, amelyre m eghívja a kör
drágakincsünk utánzásának módjai említést az alispánt jelentés, majd megsemmisítették és a községet tagjait s a város egész közönsé
megtaláltak. És a borok királyát le a vetések állásara tér ál. Az újhelyi, polgári per útjára utasították.
Hosszuláz község iskolaépítéséből gét.
alacsonyították közönséges vásári bodrogközi, sziunai, sztropkói, pa
Jöjjön cl mindenki, hogy ezek
cikké és olyan árban vesztegették taki járásokban a vetések állása ki 1393 korona 21 fillér fölösleg ma
a világon, ameiyeu igazi, valódi tokaji elégítő, Egyes helyekről takarmány- radt. melyre a rk. Iliik, igényt tart. ben a nehéz napokban, mikor
bor egyáltalán nem kapható, mert hiányról tettek jelentést. A földmű A közigazgatási bizottság a rk. hitk. ezerfelő! ezer ellenség támad is
az előállítási ár és költség magának v lésügyi miniszter a megyében több részére való kiadatását rendelte el. mét a magyarra, egyesülhessünk
a gazdának többe került. Es ez utón helyütt kivan keuderáztatókat felál B« regszászy tanfelügyelő felebbe- a hazeszeretet érzésében, s tanú
megrontották a Tokaj-Hegyalja szép litani. Jelenti az alispán, hogy az zést jelentett be a határozat ellen. ságot tehessünk a függetlenség
Á r v e ln ö k é s f ő o r v o s .
lőtlen hírnevét. (Úgy v a n ! Úgy összes fuszolgabirák bevonásával
szent eszméjéhez való rendület
vau 1) Első kötelességünk ezt vissza me tartott érkezleten megállapítot
Pintér István árv. elnök jelen
állítani. Minden eszközt, amelyet a ták a keuderáztatók helyeit Olasz- tette, hogy az árvaszék ügymeneté len hűségűnkről.
jövőben az alkotandó törvény ren liszka község 10.000 koronát szava rendes, hátralék nincs.
Az ünnepély után azok, akik
delkezésünkre fog bocsátani, e cél zott meg az állami iskola céljaira.
Locherer Lőrincz t. főorvos jelen részt venni akarunk, együttesen
érdekében igénybe kívánunk venni.
Beérkezett a megyéhez 2516 ügy tése sz1rint a vármegyében a köz vonulunk a vármegyeháza nagy
(Lelkes, hosszas éljenzés.) Addig darab, melyek hátrálok nélkül fel- egészségügyi
állapotok javultak.
is míg e célt a dolgok természetes do goztattaK. A járásokban sincs Hevenyfertőző beteg 378 volt. Ké term ében rendezendő közös va
menetével elérhetjük, meg kell ke semmi hátralék, csupán Ujhely vá pesitett bába 336 van a megyében. csorára.
resni a módot, amely lehetővé teszi rosa mutat fel 2053 beérkezett ügy
Hazafias tisztelettel Sátoralja
Á l l a m i h iv a t a l o k
a tokaji bor értékesítésének meg darab után 176 hátralékot. Kivéte
újhely 1908. március 9.
Beregszász}’ István kir. tanfel
könnyítését. Hisz utóvégre ez tart les nősülési engedélyért 21-en folya
Pekáry Gyula
hatatlan állapot, hogy mig más vi modtak, valamennyit pártolólag ter ügyelő javaslatára Thuránszky László
a sátoraljaújh elyi függetlenségi
dékeken az idei szűk szüret kihalás jesztették fel a honvédelmi minisz aiszkomaróczi tanító ellen fegyelmi
kör elnöku,
kép elfogadható árak mellett igazán terhez. Az árvízvédelemre minden eljárást indítottak, a fegyelmi vizs
a megélhetés gondjai közölt küz szükséges intézkedés meg van téve. gálattal a varaiméi főszolgabírót
denek. Nekem nem lehetne kedve Az árvíz elsodorta a szürnyegi Bod- bízták meg. — Pakhár Bertalan
sebb eredmény, mintha az önok s/.i rnghidat. ilardicsán gátömlés volt. deregnyői ref. tanítót — miután
oklevele nincs — állásától eiinozdi
vés támogatásával meg tudnék lelni
A lje g y z ő k je le n t é s e .
tolták. — Fábián Erzsébet monoki
azt az uiuyomot, amelyen haladva
Az aiispini jelentés többi része tanítónő ellen elrendelt fegyelmit
elérhetjük a hegyaljai borvidék előre
a nagyközönségét nem érdekli. Az a miniszter helybenhagyta. A vizs
haladását és felvirágozását.
Folyó hó 7-ón, szombaton a szín
A vitában résztvettek : Thuráu- alispuni jelentés után Isépjr Zoltán gálat megejtésevel a szerencsi fő házban tartatott meg idb. Afecsner
szky László, Oókus Gyula, Kos&uiü tb. főjegyző tett jelentést egy tejna- szolgabírót bízták meg. — Több Gyula főispán Dokus Gvula alispán
János, Fried Lajos orsz. képv., Do- misitási ügyből beadott felebbezés- tanító dijlevelét jóváhagyták.
és főtiszt. Fejes István védnöksége
Mauks Eudre pénzügy igazgató
bokay Lajos, Bernath Béla, Görgey rő». Sicherman helybeli pék feljelen
alatt a református polgárbál. A bált
G)Uia, Lóuyav Fért ne min. tan.. tést telt a rendőrkapitánynál Deutsch jelenti, hogy állami adóban 1.4<XMHJ0 hangverseny előzte meg, amelynek
Dessewffy
Tamás, Harumorsberg ág esernyői lakos ellen, hogy i.eki korona hátralék van. Befolyt feb magas színvonalú, szebbnél szebb
Jenő, Nemes Bertalan, Koppéi} hamis tájét szállít. A rendőrkapitány ruár hóban 344000 korona. Had- számai fényesen igazolták, hogy
Géza, Búza Barna orsz. Képv., Hn- -B eutachot felmentette. Sicherman mentességi díj hátralék 04000 kor. ezen hangverseny szinte páratlanul
dossy-Kiss Ernő, Ziminermann Jenő, feiebbezése folytán a bizottság Szir- A bélyeg jogilletékek és fogyasz áil az újhelyi műkedvelők altul ren
Kiucsessy Péter, lieichard Salamon may főügyész javaslatára az előadói tás adók kedvezően folynak be.
dezett hangversenyek történetében.
javaslatiul szemben megsemmisítette
Hónsch Dezső műszaki tanácsos Kiiiünös éidekosséget kölcsönzött az
és liadácsi György.
A felszólalok nagyobbára meg az 1. fokú ittlétét és a rendőrkapi jelenti, hogy a közutak rendben estnek már azon körülmény is, hogy
vannak. A felvidéken a nagy hava a kiváló szereplők közül többen ide
egyeztek abban, hogy a lokajhegy tányt újabb eljárásra utasította.
Bukovszky Sándor sárospataki pos zások után bekövetkezett hirtelen genből fáradtak el hozzánk, hogy
alja. borvidék zárt területre alaki
tandó át. A zárt terület azt jelen tamester előzetes engedely nélkül olvadás egy kevés kellemetlenséget szereplősökkel a hangverseny fényét
tené, hogy a Tokaj-Hegyaljára kül áthelyezte a póstahivuLait saját há okozott ugyan, do forgalmi akiulaly eme.jók s egy ily kedves, lelket friföldi vagy hazai más vidékről szár zába. A sárospataki kereskedők pa- fenn nem forog. A szürnyegi Bőd sitő — sajnos — nekünk csak rit
mazó bort csakis a közvetlen fo naszszal járulták e miatt e kér. és roghidat elsodorta uz árvíz. Az kán juttatott műélvezetbeu részesít
gyasztás céljaira lehessen bevinni iparkamarahoz és a kerusk. miuLz al8Ógyertyáni ideiglenes hidal is sék városunk lelkesedni tudó közön
és a tokaji borvidékről ne lehessen terhez. Miután a miniszter a közig, megrongálta az ár és ezért egy ségét. — A hangversenyt már na
más bort kivinni, mint uzt, ami ki bizottságtól kér vé.einéuyl a posta- állandó Ilid építésére megtették az pokkal megelőzőleg elkelt minden
zárólag a tokaji borvidéken termett. áthelyezés ügyében, a bizottság meg előkészületet.
jegy s az a nagyszámú, előkelő kö
Az ülés déli 11 órakor véget ért. zönség, mely eme concertet végig
Hangsúlyozták a tokaji bor értéké, bízta az alispánt uz ügy megvizsgá
síiébe céljából alakítandó szövetke lásával.
élvezhette, egy oly felülmúlhatatlan
T is z t i f ö lig ) e sz.
zeti szükségét s a házasitá&i tilalom
— V á la sztá s a v á ro s n á l. 1. erkölcsi sikerre, záruló hangverseny
fentarlását.
S z i r m a y István tiszti főügyész hó 10 én kedden d. u. 4 órakor emlékeiveivel gazdagodott, a mely
előterjesztései küzül érdekesebbek ;
választásra gyűltek össze városunk nek minden szereplője valósággal
Görgey Gyuláué és Paine községi
önmagát múlta feiül.
pétadójából 42 koronát töröltek. képviselőtestületének tagjai. A
A műsor első számában a kassai
P r e s s e n s x k y László újhelyi köz tűzoltó parancsnoki állás betöltése dal- és zenekedvelők kiküldöttei:
ségi alkalmazott községi pótadó el volt ugyanis napirenden A vá Simkó Gusztáv, Forgács Dezső, For
engedése iránt beadott kérelmét el lasztáson D ó k u s Gyula elnökölt, gács Tivadar és Olchváry Dezső éne
utasították. — Moskovils
Miksa,
Zemplén vármegye közigazgatási Kaufinan Zsigiuond és üzv. Kohn aki miután ösmertette a gyűlés keltek el nagy készültséggel, lágyan,
bizottsága f. hó 9 én d. e. 9 órakor Ignáczné kultuszodé tartozásában tárgyát, felhívta a képviselőtestü szivhezszólóan néhány müdalt a kötartotta március havi ülését a vár hozott 11. fokú ali.'páni határozatot letet bizalmi férfiak és a kijelölőbi sönség osztatlan tetszése millett.
A férfinégyes éneke után Tök'öly
megyeház nagytermében. Az illésen megváltoztatták és a tokaji főszol zottságba két tag választására.
László játszott zongorán magyar
a főispán távolléte miatt Dokus Gyula gabirót ujabh tárgyalásra éc hatá
nótákat
hévvel, magyarosan, brilliBizalmi
férliakul
:
Kincses)Péter
alispán elnökölt. Jelen voltak a bi rozathozatalra utasították. — Fesz
zottság hivataibóli tagjai közül. tóry János islánci g. kalli. lelkészt Némethy Bertalan, Koboz Hcmátli áns technikával. A felsugó tapsra
Tkuránsaky László főjegyző, Bernúth inezőrendőri kihágás miatt a főszol dr. és Székely Imre, kijelölő bi tűinkén adott elő néhány magyar
Aladár és lsépy Zoltán tb. főjegy gabíró elítélte. A bizottság az Ítéle zottsági tagokul Erényi Manó dr. nótát, a mivel még csak hozzájárult
sikeréhez.
zők, Btssenyey Zenó dr. és Görgey tet megsemmisítette és Fesztóryt
Majd Barthos Vilma urhülgy szaGéza aljegyzők, Szirmay István t. felmentem. Több község lege’őrend- és Kádár Gyula választattak meg.
vállata a következett, a ki ma va
Az
alispán
kinevezte
még
a
ki
főügyész Somogyi Bertalan és Tátray tartási szabályzatát helybenhagytak.
Dezső dr. t. alÜgyészek, Pintér Ist — A cigándi úrbéreseket kötelezték jelölő bizottságba tagokul Székely lósággal remekelt Bajosan betlizel*
ván érv. elnök, Locherer Lőrinc dr,, a záodcigándi halásztársulathoz való A liért drt és Kincscsy Pétert és gően, sok tempramentummai sza
valta el uz ügyesen megválasztott
t. főorvos, Eiserth István kir ügyész. csatlakozásra.
a kijelölő bizottság tanácsko költeményeket. Egy régi kedves is
Afmuks Endre pénzügy igazgató, Be
Érdekes része volt Szirmay fő zásának idejére felfüggesztette a merősünknek. most már Ujhelyben
tegszászy István tanfelügyelő és ügyész referádájinak az, mikor a
Hónsch Dezső műszaki tanácsos ; a varaiméi főszolgabíró egy intézke gyűlést. A gyűlés újbóli megnyi — sajnos — csak vendégünknek:
választott tagok közül: Lehoczky dését Ösmertette. — Herskovics lg tása után jelentette az alispán, Olchváry Ernőnek gordonka játéka
Eudre, Matlath József gr., A’atolai náos oroszországi illetőségű ember hogy az állásra egyedüli pályázó következett ezután, kinek művészi
játékát már több ízben méltattuk e
Etele és Meczner Béla.
mintegy 7 évvel ezelőtt vándorolt F r i s s Heiman, akit — miután lap hasábjain. Szűnni nem akaró
Alispán! jelentés.
be Magyarországba és Koháriybari a bizottság jelölte — egyhangú taps jutalmazta a többször előhívott
Thuránszky László és B.malii telepedett le. Itt korcsraároskodntt lag megválasztott tűzoltó parancs szereplőt, kit Olchváry Aladár és
Béla terjesztették elő az alispáni és folyamodott a magyar állampol
Forgat k Dezső igen ügyesen kisél
havi jelentést, melyből a következő gárság elnyeréséért. Egy évvel ez noknak jelentett ki. F r i s s Hei tek hegedűn illetve bráchon
után
érdekesebb adatokat jegyeztük f**l : előtt Varaiméra költözött, ahol rö- man az esküt a választás
Ezekután Piskóthy Ferenc váro
A közbiztonság a megyében általá löskereakedéat nyi ott. Röviddel a nyomban letette. Az eskümintát sunk n Uvósz-dillettánsainak eg>ik
ban kielégítő volt. Bűneset a me Varannón való letelepedés után a P a t a k y főjegyző olvasta.
legjobbja énekelt kedves, lágy te«
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Bvrttzek László, Kovalcsik János és I bői össze kell szedniük és a főpos- gadják ez utón is hálás köszöuetét
Marcsinké József róni. kath. káplán. ' tára beszállítaniuk. Találjon tehát as elnökségnek.
A szónoklatokra Petsar Gyula plé módot a főnökség, hogy ez a visz— Súlyos baleset- Folyó hó 3-án
bános felelt és meghatottad mon szás állapot végre megszüntettessék.
délelőtt 9 óra tájban Varga .József,
dott köszönetét az ünnepeltetésért.
— Iparos továbbképző tanfolyamok. 21 éves
pályafentartási munkás
A távozó plébános folyó hó 14 én A kassai mi kir. állami felső iparis
több társával együtt sinlerakással
utazik el uj otthonába, Monokra.
kólában folyó évi április hó 1-én a volt elfoglalva. A mint egy sinszálat
Á ra d á s o k a m egyében következő iparos továbbképző tan akartak a földre helyezni, azt olyan
Lapunk zártakor értesülünk, hogy folyamok nyílnak meg : Géplakato szabálytalanul eresztették le, hogy
sok tanfolyama, heti 9 órával, tar a sin Varga lábán súlyos zúzódam egyeszerte nagy áradások van tama 3 hónap. Gáz é s benzinmoto
sokat ejtett. A sérült munkást első
nak, melyek nagy veszélybe so rok kezelése, heti 10 órával, tartama segélyben az előhívott dr. S c h ő n
dorták a folyók menti községe 1 hónap. Alapismeretek a villamos Hugó orvos részesítette, a ki sérül
ket. így Imregen a Latorca, O n ságról, ncti 6 órával, tartama 2 ho tet lakására szállította.
dóvá és Tapoly öszszefolyásánál lnap. A tanfolyamok célja: iparo
— Hirtelen halai. SamuJovics Béni
soknak és iparossegédeknek alkalmat
folyton árad, a viz már a tölté adni arra, hogy a gyakorlatban helybeli születésű és illetőségű, 43
éves
napszámos folyó hó 6 án dél
sekig ér. A nagy erdő viz alatt szerzett ismereteiket a kor igénye
van. S/őlőskén a Bodrog kiöntött, inek megfelelően kiegészíthessék. után 1 óra tájban Kossut h-utezai
lakására igyekezett, miközben a
a viz behatolt a községbe és Az előadások hétköznap esti 7 és Kossuth-utezán hirtelen rosszul lett
már a templomig terjedt. A Bod 9 óra között és vasárnap a délelőtti és összeesett. A szerencsétlen em
órákban fognak megtartatni. Beirat
rogközön a Latorca és Bodrog kozni lehet a kassai ni. kir. állami ber a helyszínén nyomban kiszenhullámterébe eső községek : Szent- felső ipariskola igazgatóságánál min vedett. I)r. Stem Ármin városi al
mária, Rád, Zétény, Boly, Szol den vasárnap délelőtt 8 és 10 óra orvost hivattak hozzá, a ki már
nem segíthetett rajta. A hirtelen
nocska, Véke és Bodrogmező között. A beiratkozok mur.kakünyv- halál oka tüdőelvérzés volt. Hulláját
— Kinevezések. A m. kir. földvei
vagy
bizonyitványnyal
igazolni
inivelésügyi miniszter Zbotay Btla , teljesen viz alatt vannak. Az viz tartoznak, hogy kinél és mely szak a halottas kamarába szállították.
helybeli folyammérnüksógi napi- nem sokkal alacsonyabb a múlt mában dolgoznak.
Elfogott tolvaj Folyó hó 2-án
dijas mérnököt ugyanezen hivatal évinél. Ezekben a községekben
Tánctanitas. Rre ess Imre, váró Organ Tamás gaheziai származású
hoz segédmérnökké kinevezte. — már csak csolnakon lehet közle
napszámos
lakásadójáuak,
Valek
Az igazságügy miszter Adattuk Miklós kedni Némcthy János min. tan , sulikban előnyösei) ösmert táncta Mátyás IU-recz ki-utczai lakosnak
nitó többek felkérésére tánckurzust
sátoraljaújhelyi járásbirúsági dijnoóhajtana Ujhelyben rendezni az szekrényét álkulcs segélyével meg
kot a bártfai járásbírósághoz ír az. orsz. vízmüvek vezetője, Szó esetben, ha keilő számú jelentkező nyitotta és abból 30 korona kész
kolay Emil műszaki tanác os és
nokká kinevezte.
akadna. A tanítandó táncok közt pénzt ellopott. A károsult feljelen
— Március idusa Ujhelyben. A sza l o t h Sándor főmérnök, a bőd szerepel a most divatos Boston is. tése alapjai) a rendőrség megindí
rogközi
vizszabályozó
társulat
Előjegyzéseket elfogad Lővy Adoll totta a nyomozást, melynek során
badság hajnalhasadásának 00 ik év
’Pallyay Kálmán rendőrszakasz vezető
fordulóját Sátoraljaújhely városa igazgatója ma az elöntött közsé úr könyvkereskedése.
folyó hó 4-én elfogta a tettest. A
— A zarka halottja. Folyó hó 9 én tolvajkulcsot megtalálták nála, a
is méltó módon óhajtja megünne gekbe mentek a szükséges vé
egy beteg öreg asszonyt hoztak be pénzt azonban nem. A lopást bepelni. Dokus Gyula, vármegyénk delmi munkálatok megtételére.
szolgálatadójától a rendőrséghez, a
közszeretetben álló derék alispánja
—
Szőlészeti szakosztály ülésé. kit városi orvos véleménye alapján ósmerte.
A
Zeniplénvárraegyei
Gazdásági
kezdeményezésére indultak meg az
a közkórházba szállítottak. B ás k ai
— Rákóczi cipőkrémét követeljünk
ünnepségi előkészületek és ina már Egyesület szőlészeti szakosztálya Faulát, az elbetegedett 61 éves mindenütt. 5°/0 a kassai Rákóczilegközelebbi ülését — tekintettel a óreg asszonyt a kórházba nem fo szobor alapja javára. — Egyedüli
gyönyörű szép programul áll együtt, nemzeti ünnepre — nem 15-én, de
mely a nagy nap méltó módon való 16-án hétfőn d. u. 2 órakor tartja gadták el. Így azután az öreg nő gyártója S z é k e l y és T á r s a
visszakerült a rendőrséghez, a hol K a s s a .
megünneplését előre is biztosítja' meg.
eszméletlen állapotban feküdt a zár
— Schön Sándor és Barna Üeziö
A programul a következő : D. e.
— Élelmes lokupecz. Folyó hó 3 án, kában és a nélkül, hogy magához
10 órakor istentisztelet az ág. h. a hehbuli áhatvásáron történt, hogy tért volna, folyó hó 10 én hajnali cég lapunkban állandóan megjelenő
hirdetésére felhívjuk a n. t. vásárló
evangélikusok Kossuth utczai tem M a k u I a Gyula kovács vágási czi- három órakor kiszenvedett. Az el közönség szives figyelmét.
plomában. D. u. 5 órakor hazafias gány egyik lovát be akarta cserélni hunyt cseléd tetemét reggel a közMakula András páczini lakos, atya t illetőbe szállították.
ünnepély a függetlenségi körben fiának lovával. A két Fáraó-beli
— Elsült fegyver M o l n á r Ist
a következő programmal : 1. Meg ivadék közös megegyezéssel
a
nyitó
beszéd. T artja: dr. Busa legkomolyabb ábrázattal csakhamar ván perbenyiki erdőőr az ottani ,
erdő
déli oldalán egy magasban
Barna 2. Elet. Melodráma. Irta és hozzáfogott az alkuhoz. Miközben szálló sa ra lőtt. A fegyver csütör eset. iben a SCOTT-félt Emulsio
előadja ; Rónai Zaigiuond, zongorán az alku tartott, az Andris czigány tököt mondott, a sas pedig </.alatt a/.onnal használandó A SCOTT féle
reáült a Gyula czigány lovára és a
Emulsio nemcsak a beteg testrésze
kíséri .* Oyotgy Sándor. 3. Márciusi saját lovát is magához véve, ellova elrepült. Így ezután az erdőőr a ket gyógyítja, hanem eg--z«éget * erőt
tárogató. Pósa Lajostól Szavalja : golt, hogy a kicserélendő lovat ki fegy v rt vá Iára teve, tovább indult kölcsönöz az egész szervezetnek. A
Stnnjist Zoltán. 4. Ünnepi beszéd. próbálja. Makula Gyula csak elnézte abban a hitben, hogy a fegyverben
volt töltés többé el nem sül. Mikor
T a rtja : Nemethy Bertalan, ő. Kos egy darabig a száguldói paripákat, az utón tovább haladt, a fegyver
de a mikor a czigány és lovak a'akja
suth Lajos búcsúja az ország ha már csaknem eltűnt a távolban sze hirtelen elsü t és Molnár balkesét,
tárán és hazafias dalok. Előadjak : mei elől, reá jött, hogy atyafia tu- melyet a cső végén tartott, össze specifikus meghízható szer mindennemű
Ocskay Andor tárogatón, Bartan lajdo iképen becsapta. Nyomban le roncsolta. A megsérült erdőőrt a tüddbaj elleti 4* ntmouak biztos zzsr,
hanem a legolcsóbb is. Nagv
Miklós zongorán. 0. Március 15 én. sietett a rendőrkapitánysághoz és helybeli „Erzsébet- közkorházba hoz
ták.
fokú gy óg y ító-és táp -ereje an
Szavalja : Polturák Margitka. 7. Ku elpanaszolta, hogy Makula Auris el
— Lépfenés beteg. Alsókörtvélyes
lopta a lovat. A rendőrség erre
nak tulgjdonitbelá. hogy elő
ruc* dalok. É nekli: Steinfest Zoltán, megindította a nyomozást, — Ma községben Bella litván, zempléni
állításáb ól a legfinomabb, lég
kisérik: Barián Miklós zongorán, kula András pedig még mindig lo Moskovitz Géza uradalmi gépésze, a
tisztább
4e
leghatásosabb
múlt héten gyanús tünetek között
Ocskay Andor tárogatón. Esie 8 vagol valamerre paripáival.
anyagokat melyek egyáltalán
hirteleiiül
megbetegedett.
Családja
beszerezhetők, Teszik, továbbá
ómkor bankett a vármegyeháza
— Elyázolás.A postakocsiaok esze orvost hivatott hozzá, aki azonban
azon tulajdonságának, hogy
nagytermében. (Egy teríték ára 3 veszett hajtásának áldozata II o t h
a bajt fel nem Lin-rte, hanem be
az eredeti felülm úlhatatlan
korona.) Vegyen részt ezeken az Bernáth Kossuth-utezai lakos 4 éves szállíttatta a beteget a nagymihályi
, SCUTT-f4l« előállítási mód
ünnepségeken városunk minden ha fiacskája. Folyó hó 0-án, a mint a közkorházha. Itt ö r'* > Ödön dr. fő rAnárUnánál a folytán nemcsak ízletes, haKöss*, h-utcán járt, az urra sebesen orvos és Miklós Móricz dr. alorvos
zafiasai! érző polgára.
COTT-f<*le nem rendkívül kftnyen emészt
hajló B ü k ó József postakocsii ko vették kezelés alá, de hasztalanul, M
m ó d aicr vrfd- h o , - ,
— Bucsu-est a katholikus kórben. csijával elgázolta a gyermeket, a ki mert az orvosok lépfenét (natoax) Jeeyi-t-a ha
Petsar Gyula monoki róni. kath. plé olyan súlyos sérüléseket szenvedett, konstatáltak rajta s daczára a vég láact k. rjük E g y eredeti üveg ára bános kinevezése és városunkból hogy Dr. S z e p e s s y Amold vá zett műtétnek, a szeren* sétIon ember J ,,r# "m b' =
2 korona 50 fillér
való távozása alkalmából a hely beli rosi főorvos utasítására a közkór csakhamar kiszenvedett. Valószínű,
Kapható a gyógyszertárakban
katholikus olvasó kör tagjai tiszte házit kellett szállítani. A kocsit a hogy a betegséget egy lépfenés
letére folyó hó 9-én búcsú lakomát rendőrség letartóztatta. — Köztudo marha busának élvezése követkéz
tartottak a kör helyiségében. A mású, hogy a postakocsitok olyat*
A szerkesztésért felelős:
banketten többnyire az iparosok je  sebesen hajtják lovaikat, hogy a tében kapta meg.
A S Z E R K E S Z T Ő S * «.
— Nyugtázás. A saujhelyi gyár j
lentek meg nagyszámban és méltó járó-kelő közönség testi épsége a
forog. telepi dal, zene és önképzőkör által
ünneplésben részesítették a távozó legnagyobb veszedelembe
Kiadótulajdonos:
plébánost, a ki a körnek buzgó, te Mintha reájuk nézve nem lenne március hó 3-án rendezett jelmezvékeny elnöke volt. A kedélyes es irányadó a fennáló törvény. Ment- estélyen felülfizettek : Szuny oghy
L A N D E SM A N N M IK S A .
tén pohárköszöntőt mondottak Ssap- zégül azt szokták felhozni, hogy rö József ur 5 kor. Hlinyánszky J ó 
panos Imre kántor, a kör titkára, vidre van szabva az azidejök, mely zsef ur 2 kor. Girhényi Gyula és j
T e le fo n M/éttn IO.
Molnár János r. kath. segédlelkész alatt a leveleket a postaszekrények- Haas Imre urak 1— l kor. a kik fo-1
norán egy raüdalt, a melyet egy
10 tagú dalárda dongó kísérete egé
szített ki.
Dr. Bajusz Zoltán adta elő azután
Molnár Ferenc* egy kisebb dialóg
ját igen ügyes aecentuatióval. Ki
tűnő mimikájával a közönséget sok
szor megkucagtatta.
Majd ismét felgördül a függöny,
s a* emelvényen megjelen Karcsub
Dénesné urhölgy, hogy elénekeljen
nehány operette részletet és egye
nesen elbűvölje a hallgatóságot. Kel
lemesen csengő, nagy terjedelmű,
routinirozott hangjával anynvira
meghódította a közönséget, hogy
vége-hossza alig szakadt a tüntető
ovációknak.
Záró számul A katsai dalárda
adott elő nehány fülbemászó senéjü
kedves kis dalt, a mellyel a műsor
befejezést nyert. A nézőtér o.-akhamar táncteremmé alakult, u hol ki
világos viradiig járták a táncoló
párok.

fi tüdőbaj minden
Scott-Wf E m u ls io

Schön

S á n d o r é s B a r n a D ezső cég

felhívja a m. t. vásárló közönség szives figyelm ét az
újonnan berendezett és állandóan nagy készletben lévő

menyasszonyi kelengyékre.
Jia£y üálas^ték hazai, angol és francia divatkelmékben, ualam int selymek, szőnyegek is Jlgginylkbw.
FÉRFI RUHÁK bel- és külföldi gyártm ányú posztókból mérték szerint pontosan készíttetnek.
Minták kívánatra vidékre l> költségmentesen küldetnek,

FELSOMAGYARORSZAGl

(4)

Szerda, márczius 11

H I R L AP

T é g la é s c s e r é p á r u s i t á s .
Á llá s t
n y erh et

I SÓSKÚT F O RfíASvASflEBYt
alkalikns utron-lithion gyógyvíz.

márczius hó 15 étcil

Orvosilag ajánlva: húg)savas diathesis, köszvény,
cukorbetegség, gyom or, v e se * húgyhólyag b án talmaknál stb.

egy német
kisasszony

M in t O ditő és b o rv iz p á ra tla n

dr. Erényi Manónénál Sáto ralja

Bővebb felvilágosítással szolgál a

Központi Írnia: gpest, V., Váczi-körnt 54.

kiváló tisztelettel

újhelyben.

Főraktár: NAGY FERENCZ urnái
Sátoraljaújhely.
Kapható: gyógytárak, drogériák és
fiisterüzlctekben.

M Ü L L E R & R E IN IT Z ,
torzsási téglagyára.

ALACCSÖ- ÉS GÓZTÉGLAGYÁR
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Beregszász, a postabelyeg kelte.

MANÓ

— =
BEREGSZÁSZ. = =
Momlokcattégla, díszt égla. fatjontógla
é k - ó i kém énytégla, cserépzaindely,
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kiválóan készít

Ú Lyilt lev é l
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/tornyos tetőcserép,
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_____

a l a tt s a a b a d a lm a a r a .)
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Kiváló tisztelettel.

-

melyet a beregszászi gőztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép Őrök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon já r n i lehet.
A rele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél es minden vályogf a l eleg
erős nekie.
Az a tetőssék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
A cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson tvaggonba rakva 6S korona.
Egy négyszogméter területen 16 darab fekszik.
Egy w agg ónnak (5200 drb.) vasúti szállítási dija Sátoraljaújhelyre 14 korona körülbelül.
A fazsindely elleneben való előnyét szükségtelen feszegetni, es a bádog elleneben azzal a :
eHnynyel bir, hogy nem veszt J t l oly hirtelen a meleget, úgy, hogy a bádogtetőnek a padját sem
mire sem lehet f ölhasználni es a lakóhelyisegek is kiallhatatlan melegek nyáron, nemkülönben hi
degebbek télen. Amellett a bádog sokkal drágább — a fekete bádog gyakori Jestes költségéiről nem
is szólva — és javítása bonyolódott műtét.
Tűzbiztonság tekinteteben a bádogot, mely hit felen á f melegedik, a eserep felülm úlja.
A tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a /tornyos eserep egyszer alkalmazásba
heréit, onnan a fazsindely es bádog teljesen ki van szorítva.
A gerinczcserépnek darabja j o fillé r , egy folyóméterre kell J darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. y o fillér .
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez. közönségét, különösen a falukban a tisztelendő urakat,
bírákat, jegyzőket, világosítanak f ö l a szegényebb gazdakat sajat érdekükben, hogy a eserep nem
nehes, elbírja minden f a l kivétel nélkül es alkalmazasaval nem a ll elő az a gyakori eset, hogy
Hitvesen el a f é l fa lu p ár óra alatt rabja lesz a lángnak.
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22: Eltört és nem jól illő fogsorok &».
jg
átalakítása 2 óra alatt
j|*

A Ugkitünibb tetifede-um ag manap

'c x r

fogtechnikus

Sátoraljaújhely, Kos8uth-u. 181.jgg

szegén y é s g a z ia g épiUolöRRöz egyaránt.

•leinti ttirr,: Qíztéglajyár Beregszász.

Jé
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- M agyar Ferencz é*

HO RNYOSTETÓ CSEREP
alagcp*. burkolatlapok gyártása.
■ f á t . hom lokzatoknak terv szerint
vald kivitele.
Teljea tetőfedések eszközlése,

mmm

ú. Jíüjogakat és egész fogsorokat a.
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RONT

T isztelettel értesitjiik a n. é. épirű-közönséget, va
lamint az építész urakat, hogy a T o rz s á s i té g la g y á 
ru n k b a felhalmozott k itű n ő m in ő s é g ű 1 -ső o s z tá ly ú
té g la és fe d é lc s e re p e t legolcsóbb napi árban árusítjuk.
A rendelm ényeket úgy helyben, mint vidékre a vevő
kívánságára a saját fogatunkon is haza s z á llítju k .
Értekezni lehet R e in itz E le m é r úrral (lakik posta
közben). M egrendelő bárczák kaphatók: G y a rm a th y
B é la vegyeskereskedő és W a lle r M ó r íakereskedő
uraknál.
A n. é. vevőközönség szives pártfogását kérik
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PAPÍRKERESKEDÉSBEN ^
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a la g c s é é s gééztégtagydra BEREGSZÁSZ.

Mintát kívánatra szívesen küldök.
K é p v is e li,

v is B o n te lá t u sitó

k e r e s te tik S á to r a lja ú jh e ly e n fa k e r e s k e d ő ,

é p íté si

v á U a lko a ó , v a g y é p ítő m e ster saem é/yében.

Kapható :

íaníesm ann Jyliksa és £ővy yiöolf
papirkereskeöéseiben Sátoraljaújhely.

a
B

Nagyobb mennyiségű 180 és
hosszú

tö lg y fa -k a ró
kapható azonnali m egk eresésre:
BfcHYNA TESTVÉREK
sátoraljaújhelyi kereskedő czégne'l.

szabadkézből egy lakóház iioz/átartozó
m elléképületekkel;
40
holdas földbirtok és 1 kát. hold
szőlő Bővebbet Szllvásy Gyu
lánál Andrássy-11. 8 8. szám.

C s ö rg ő i h a t á r k o r c s m a
folyó évi április hó l-töl kiadó.
Ilővebb felvilágosításokkal szolgál az urádalmi intéző
Csörgőn, kihez

a zárt

ajánlatokat e

küldeni.
=2A
Nyomatott Landesmaun Miki* é* Tama könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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