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Hirdetéseket a legjutányosabb árban kOilSok.

A jövő feladatai.
i r ta  Búza Barna.

Ilyen se ki se be állapotban, 
am ilyenben m ost vagyunk, nem 
sok értelme lehet a jövőre való 
tervezgetéseknek. Két hét múlva 
felborulhat minden s hogy ki 
lesz azután kormányon, ki tog 
intézkedni, azt csak a jó isten 
tudja. íg y  aztán nehéz számitá 
sokat tenni, terveket szőni a jövőre.

M é g is  bíznunk kell abban, hogy  
jóra lordul minden. V a g y  elfo
gadják az osztrákok a kartelban- 
kot, vagy  megcsinálják az önálló 
bankot kartel nélkül. S  akkor 
béke és munka küvetkezhetik, 
nyugodt fejlődés, amire olyan 
nagy  szüksége van ennek a min
denben elmaradott országnak. 
A k k o r  mi is hozzá láthatunk 
annyi sok függőben lévő ügyünk 
elintézéséhez.

H a  ez nem sikerül, akkor az
tán úgy  se tudhatjuk, hogy mi 
következik. M a  még csak  abban 
a bizalom ban gondolhatunk a 
jövő  hónapokra, hogy  a békés 
kibontakozás és e gy  hosszabb, 
nyugodt fejlődés alapjainak lera
kása sikerülni fog.

E s  ebben a gondolatban kell 
nekünk is megfontolni a helyze
tünket és megállapítani jövő 
m unkásságunk programmját.

H a  a mi várm egyénknek és 
különösen Ujhelynek a gazdasági 
helyzetéről van szó, első tényező,

ami számításba jön, a tokaji bor.
Ujhelynek és a várm egye alsó, 

m agyar részének boldogulása, 
gazdagsága vagy  szegénysége 
attól függ elsősorban, hogy  a 
tokaji bor számára biztosítani 
tudjuk-é a megfelelő értékesítést. 
H a  ez sikerül, ha borunk piacá
val csak megközelíteni tudjuk is 
a Rajnavidék színvonalát, akkor 
a Tokajhegyalja lesz a legáldot- 
tabb, leggazdagabb területe M a 
gyarországnak s Ujhely, mint 

i egy ilyen gazdag vidék empóri- 
! urna, erős, nagy várossá fejlődik.

1 logy igy lesz é, az már körül
belül mi rajtunk áll. korunknak 
az uj bortörvény a legteljesebb 
védelmet biztosítja. E z  a véde
lem igaz, egészen hatályos csak 
akkor lesz, ha majd, egy pár 
hónap alatt, a megfelelő ellen 
őrző szervezetek is fel lesznek 
állítva. D e  már most is kezdjük 
érezni a hatását. Lassan  ugyan, 
de mégis kezdik keresni a bo
rainkat s emelkedik a borok ára

A  íöldmivelési korm ánynál azon
felül munkában van e gynagyobb - 
szerii akció a tokaji borok helyes 
kezelésének és értékesítésének 
előmozdítására s ha m eg nem 
bukunk, őszre körülbelül m eg
kezdődik a kidolgozott tervek va
lósítása. D e  még ez mind csak 
kedvező alkalom, amit nekünk 
alaposan fel kell aztán hasz nál- 
nunk, hogy  boldogulhassunk. 
Ilyen all*almunk nem egyham ar

lesz újra, ha most belé kapasz
kodunk a kedvező helyzetbe, az 
felemelhet minket, ha ezt elmu
lasztjuk, maradunk a régi nyo 
morúságban.

Mert az nem áll, hogy  régen 
megfelelő volt a tokaji bor ér
tékesítése. Talán inkább keres
ték a bort, talán valamivel jobb 
áron adták el, de a m inőségé
nek és a hírének megfelelő árat 
csak nagyon kivételes esetekben 
ért el a mi borunk.

Azt a helyzetet kell elérnünk, 
ami a Rajna vidékén van, ahol 
-1— 500  márka a bo rok  átlagos 
hektoliterenkinti ára. Képzelje el 
mindenki, m icsoda gazdasági lel 
lendülés lenne itt, ha ide eljut
hatnánk / Ipar, kereskedés, m ű
vészet, hogy felvirágozhatna !

Ped ig bizony mondom, hogy  
nem is igen nehéz volna ezt az 
állapotot elérni. C sak akarat, 
egyetértés, kitartás kell hozzá. 
H agyjunk fel az irig) kedéssel, 
bizalmatlansággal, önző kapzsi- 
sággal. N e  egym ás rovására, de 
összefogva, egymást támogatva, 
egyenes utón igyekezzünk bol
dogulni

E lső  szükség lenne, hogy  ná
lunk is leszüretelése után lega
lább két esztendeig pincében ál- 
jon  a bor, persze rendes keze
lésben és csak akkor kerüljön 
forgalomba, m ikor már kész bor, 
m ikor tudjuk, hogy micsoda. 
H o g y  ezt a két esztendőt kibír

juk, azon lenne hivatva a k o r
mány akciója segíteni. S  a jobb 
boroknak csak palaczkokban, a 
termelő vignettájával volna sza
bad forgalomba kerülniük.

M ásodik feladat borunk viszo
nyainak, jóságának, valódiságá
nak a v ilággal való alapos m eg
ismertetése. Mert a legnagyobb  
baj az, hogy mesék szállanak a 
tokaji bor kitűnőségéről, de hogy 
ez a bor valódi jó  minőségben 
jutányos áron kapható, azt sehol 
se tudják, sőt mindenütt azt hi
szik, hogy  amit mint tokaji bort 
árulnak, az csupa hamisítvány. 
Ezért kell a reklám minden esz
közét felhasználnunk, hogy a vi
lágot boraink felől megfelelően 
informálhassuk.

Tapasztaltam, hogy csekély kis 
hirdetésnek, reklámnak is, ha az
után rendes, jó  bort küld az em
ber, m eglepő hatása van.

Azért helyes dolog a gazda
ság i egyesület által tervezett 
reklám lap. K ivánatos lenne, hogy 
megértse a hasznát mindenki, s 
lelkesebben pártoljuk ezt az esz
mét, mint eddig.

E s  helyes lenne a reklám, az 
árak szabályozása és a célszerű 
érdekképviselet szempontjából az 
egész hegyaljai termelő közönség 
egységes szervezkedése.

Csak abból a hagyom ányos 
nembánomságból, önzésből, szét
húzásból engednénk már egy 
keveset!

A grófnő.

(Előkelő Ízléssel berendezett sza
lon. Egyik sarokban zöld selyem 
garnitúra. A karo-u ébenfa patula- 
gon Vasváry grófné ül s idegesen 
üabrálgat a nyakáról lecsüngő óra 
lánccal. Vele szemben a leánya, 
Nina comtesse.)

A grófné (izgatottan): Nem tu
dom elhinni! Még most is azt hi
szem, hogy az egész valami ros ẑ 
álom. Megfoghatatlan, hogy a mi 
családunkban ilyesmi előfordulhat. 
Es éppen Arlhur, az a szelíd, jó 
fiú, akire olyan büszke voltam. (Zo
kogva) Mennyi szép reményt fűz
tem hozzá.

Nina : Túlságosan szabadjára hagy
tad. Es az én öcsikéin, úgy látszik, 
nem volt nagyon kényes a társa
sága megválasztásában. Azok az 
emberek egyszerűen behálózták. A 
kisasszony egyet-kettőt kacsintott 
rája s Arthur, amilyen hiú, tüstént 
belebolondult . . Mondhatom, ügye
sen csinálták. Elvégre egy Vasváry 
grófot fogni, nem közönséges do
log.

A grófnő: Egy szimpla fiskálisnak 
a leánya!

Nina : Azt hiszem az apja z>idó 
volt.

A grófné, .Jézus Mária! (Kétség
beesetten rázza a fejét) Istenem ! 
Istenem!

Nina: No de remélem, megmond- 
tad öcsémuramnaK a véleményedet ?

A grófné : (letörli a könyoit, feláll 
és méltóságteljesen az ajtó felé mu 
tat) Kiadtam az útját. Nem fiain 
többé. Nem ismerem!

Nina : Hu is a lelkére beszéltem.. 
Mind hiába. Kértem őt, könyörög
tem neki, hogy álljon el a szándé
kától, mert az én házasságomat is 
veszélyezteti. Akár a falnak beszél
tem volna. Kijelentette, hogy elha 
tározása megmásít hatat lan : felesé
gül veszi azt a fruskát.

A grófné: A hálátlan!
Nina : Visszajön az még! A jó

mód hiánya a nagy szerelmet is el
párologtatja. Csak ne adj neki sem 
mit! Talán a fiskálisék is kiteszik a 
szűrét, ha rájönnek, hogy a címén 
kívül egy fillérje sincs.

(A szolga tálcán egy névjegyet 
hoz be).

A grófné: Ki az? Nem fogadok 
senkit.

Szolga; Bocsánat, de az az itr

azt mondta, hogy okvetlenül beszél
nie kell a méltóságom asszonnyal.

A grófné : (Megnézi a névjegyet) 
Domokos Péter rendőrtisztviselő. 
Mit akarhat ? Bocsássa be !

Domokos (fekete szalonkabátban, 
hajlongva belép)

A grófné: Mivel szolgálhatok?
Domokos: Kellemetlen és nehéz 

megbízatásom van. Egy levelet kell 
átadnom . . . Egy levelet . . .

A grófné: (Eihalványodva) Mi
csoda levelet ?

Domokos: Nagyon kérem a gróf- 
néí, legyen erős !

A grófné: (remegve) Mi az? 
(Megtántorodik).

Nina: Mama, az istenért! (Domo
koshoz) Kérem, uram legyen kímé
letes.

A grófné : A Fiam! Úgy o a fiam !? 
Mi történt vele?

Domokos : (hallgat).
A grófné: Mondja hát! Mondja. 

Hiszen látja, mennyit szenvedek . .
Domokos: A gróf ur megsebesült!
A grófné : Meghalt !
Domokos: Ma reggel a pisztolyá

val mellbelőtte maiját. Most a Mária 
kórházban fekszik. Bocsánat, ezt a 
méltóságos asszonynak tudtára adni

volt szomorú megbízatásom. (Meg
hajtja magát és távozik.)

A grófné (Hangos zokogással a 
pamlagra borul) Szegény fiam I Édes, 
szegény fiam !

Nina : (A könnyeit törülgoti) Mama ! 
Oh Mama I

A grófné: Drága, jó fiam I Mért 
nem montad nekem, hogy annyira 
szereted ? Ha ezt tudom, nem ellen
keztem volna. Istenem, én csak egy 
gyönge asszony vagyok. Csak a ja
vadat akartam.

Ninn : Csillapodjál, mama . . .
Grófné : Meghal az én fiam I In

kább elvette volna . . . beleegyez
tem volna . . .  ha annyira scerette. .

(A szolga)
Szolga: A doktor ur!
(Csanády; Doktor a család régi 

háziorvosa lép a szobába.)
Csanády : Nyugodjék meg grófnő.
A grófné: Siessen a fiamhoz, 

doktor.
Csanády : Nyugodjék meg. onnét

jövök.
A grófné: Doktor! Él vagy meg

halt ?
Csanády : Él ! A golyót sikerült 

eltávolítani. Nemesebb részeket neiu
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A mi parlamentünkből.
— Városi közgyűlés. —

Eléggé élénk érdeklődése mel
lett a képviselőtestületi tagoknak 
folyt le a legutóbbi városi köz
gyűlés. Különösen a kisállomás 
kibővítése ügyében érkezett mi
niszteri leirat és a kőbánya bér
beadása provokáltak clénkebb, 
behatóbb eszmecserét. De nem 
tárgyaltattak le megjegyzés nél
kül a tárgysorozat többi pontjai 
sem, ami bizonyos előrehaladás
nak a jele, amennyiben bizonyítja, 
hogy a képviselőtestület tagjai 
kezdenek élénkebben érdeklődni 
a város ügyei iránt.

Az élénk lefolyású ülésről az 
alábbiakban hozunk részletes tu
dósítást :

M egnyitás.

Rendkívüli képviselőtestületi gyű
lést tartott, f. hó 5 én  ̂ Sátoraljaúj
hely város képviselőtestülete. A 
gyűlésen Ki ss  Ödön h. polgármes
ter elnökölt, aki pontban 3 órakor 
nyitotta azt meg a képviselőtestü
leti tagok élénk érdeklődése mellett. 
Jelen voltak már ekkor. Halász Jó
zsef, Reichard Gyula, Horváth Gyula, 
dr. Roth József, Némethy Bertalan, 
Kádár Gyula, Grünbaum Simon, 
Oláh Béia, dr. Chudovsxky Mór, 
Isépy István, Szőllősy Arthur, Hönsch 
Dezső, Kincsessy Péter, Matolai 
Etele, Miklóssy István, dr. Búza 
Barna, Zinner Henrik, dr. Erényi 
Manó, üáthy Géza, Zombory János, 
Armágyi János, Hericz Sándor, Ku- 
lics János, Polgár Sámuel, Alexan
der Vilmos, Bettelheim Sándor, I u- 
ray János, Majoros Gyula, képvise
lőtestületi tagok és az elöljáróság 
tagja közül; Pataky Miklós. Schntied 
Lajos,Kérészy Gyula,Rakmányi Jenő.

Első tárgyként a város és Nyo- 
márkay Ödön és társai között létre
jött szerződés került napirendre. 
Miután azonban a képviselőtestületi 
tagok */« része nem volt jelen, a 
szerződés tárgyalására újabb 15 na
pos határidőt tűztek ki április 22-ére.

A  k isá llom ás kibővítése 
tárgyában a kereskedelemügyi mi 
uisztertől érkezett leirat keltette az 
első hosszabb vitát. A város képvi 
selőtestülete G r ü n b a u m  Simon 
képviselőtestületi tag ajánlatára ké
relmezte a kereskedeleiuügv i minisz
ternél, hogy a kisállomasnal teher

ért és igy a gróf ur felgyógyulásá
ról kezeskedhetett! . . .

A grófné: Áldja meg az isten, 
doktor. Megyek hozzá tüstént . . .

Csanády : Szó sincs róla. A gróf 
urat nem szabad izgatni.

A grófné : De én az anyja va
gyok 1

Csanády : Éppen azért! Két-há- 
rom nap múlva meglátogathatja . . 
rövid időre . .

A grófné : Hihetek magának, dok
tor ? Csakugyan meggyógyul?

Csanády : Kelló vigyázat és gon
dos ápolás mellett két hét múlva 
elhagyhatja a kórházat.

A grófné; (Könnyein át moso
lyogva!) Köszönöm, doktor, köszö
nöm. Alig várom, hogy láthassam, 
hogy beszélhessek vele. Meg fogom 
őt győzni, hogy . . . hogy ez a há
zasság lehetetlen, . hogy nem ve
heti el azt a leányt . . hogy egy 
Vasváry gróf a családja tradíciójá
nak is tartozik valamivel . . . Nem 
lehet, neiu szabad ezt tennie . . . 
isten önnel . , doktor! . . . Isten 
önnel . . .

Fehér Jenő

pályaudvart létesítsen. A kereske
delemügyi miniszter most arról érte
sítette a' várost, hogy a korelmét 
nem teljesítheti egyrósct, mert erre 
az óriási költséget igénylő befekte
tésre fedezete nincsen másrészt, 
mert ez felesleges, amennyiben a 
jelenlegi teherpályaudvar egyáltalán 
nem mondható a munkával tulter 
heltnek. Egyben értesíti a miniszter 
a várost, hogy a Kossuth-Ferenc 
utca kikövezésétől előáll, de az uta
sok részéről esetleg felmerülő pana
szokat a városra fogja hárítani.

E tárgyhoz elsőnek Búza Barna 
szólott. Véleménye az, hogy egy
szeri megtagadásra neiu szabad két
ségbeesni és ezért Írjon fel a város 
újból a teherpályaudvar érdekében.

Grünbaum Simon hosszabb felszó
lalásban részletesen kifejtette mind
azokat az okokat, melyek feltétle 
nül szükségessé teszik, hogyha már 
nem létesítenek egy teheráru pá
lyaudvart, legalább tömegáruk le és 
feladását tegyék lehetővé a kisál- 
lontáson.

Oláh Béia lehetetlennek tartja, 
hogy a Grünbaum által előterjesz
tett kérelmet teljesítse a kormány. 
Az egyedüli, amit kaphat a város, 
az egy rakodó vágány. Ezt kérel
mezzék.

Búza Barna úgy látja, hogy na
gyon eltérők a vélemények s ezért 
javasolja küldjön ki a képviselőtes
tület a polgármester elnöklete alatt 
Oláh B**la, Grünbaum Simon és 
Kércsey Gyula tagokból álló bízott 
ságot, akik majd részletesen kidol
gozzák a kereskedelemügyi minisz
terhez intézendő kérelmet.

Nitnethy Bertalan helyénvalónak 
tartaná, ha a képviselőtestület egy 
közlekedési bizottságot alakitana.

A képviselőtestület a Búza Barna 
indítványát fogadta el, egyben uta
sította a polgármestert, hogy a köz
lekedési bizottság megalakítása 
iránt legközelebb terjessze elő ja
vaslatát.

Apróbb  Ügyek.

Dr. S c h ö n Vilmos végrendeleti- 
lég 10O0 koronás alapítványt tett, 
melynek kamatai évről évre egy, a 
sátoraljaújhelyi főgymnáziumhan a 
magyar nyelvben legjobb előreha
ladást tett tanulónak adandók 
ki. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter az alapitó oklevelet jóvá
hagyta. A képviselőtestület a mi
niszter intézkedését tudomásul vette.

A város — rohamosabb fejlődése 
érdekében — tudvalevőleg 10 évi 
községi adómentességben kívánt 
részesíteni minden újonnan épülő 
emeletes házat és erről szabályren
deletet alkotott. Felebbezés folytán 
előbb a megye, most meg a ntinisz 
tér semmisítette meg ezt a határo
zatot azzal az indokolással, hogy ez 
alkalmas a város jövedelmének csök
kentésére. A képviselőtestület pedig 
— mit is tehetett volna egyebet — 
tudomásul vette a miniszter dönté
sét.

Az elhagyott gyermekek gondo
zási költségeinek fedezésére a vá
rosnak 1908-ban 10,598 koronát kel
lett volna fizetni. A város azonban 
csak 3576 koronát fizetett és igy a 
hátraléka 0922 kor. Ehhez jön az 
1909-ben fizetendő 4432 kor . ősz- 
>zesen tartozik a város 11,354 ko
ronával. A város azonban költség
vetésében e célra csak 3000 koro 
nál irányzott elő, felírnak hát a 
vármegyéhez, hogy a fedezetlen 
8354 koronát vagy fizesse a vár
megye, vagy kérje azt a kormány
tól allamsegélykép.

Kuba Ferenc és társainak a város 
kötelékébe való felvételi dijának le 
szállítása iránt beadott kérelmüket 
pártolólag intézték el és a felvételi

dijat 70 koronáról 30*ra szállítot
ták le.

A kőbánya Ugye

került ismét napirendre. A várme
gye tudvalevőleg megsemmisítette 
a város azon határozatát, mellyel a 
kőbányát évi 12<X) koronáért adta 
bérbe, A képviselőtestület újabb pá
lyázatot hirdetett a bányára évi 1800 
kor. bért kötve ki. Pályázó azon
ban nem jelentkezett. A képviselő
testület többek hozzászólása után 
kimondotta, hogy a jelenlegi bér
lőt — ha az az 1800 koronás bért 
meg nem adja — 15 nap alatt kimoz
dítja a bérletből, a termelést azon
ban 48 órán belül beszüntetted

Vege.
Lendák Lajos, Medve János, Ko

róda János és Joláu illetőségét meg
tagadták.

Elhatározták, hogy a régi kórház 
átalakítási munkálatait 25000 korona 
előirányzattal házilag végzik. Épí
tési vezetőül Jaczko Béla műszaki 
rajzolót rendelték ki. mig az ellen
őrzéssel Oláh Béla és Hajnal Dezső 
képviselőtestületi tagokat bízták 
meg.

A gyűlés d. u. 5 órakor ért véget.

SZÍNHÁZ.
Az uj szezon küszöbén.

— ápr. Ü.

Néhány nap múlva újból meg
kezdi társulatunk — ezúttal mar az 
uj direktor vezetése alatt — az elő
adások sorozatát. Nem kívánunk 
jóslásokba bocsátkozni a jövő sze
zont illetőleg, eivégre előre senki 
sem tudhat biztosat, de amennyire 
az előjelekből következtetni leltet, 
bátran merjük állítani, hogy a kü
szöböli álló pótszezon minden tekin
tetben felül fogja múlni a múlt sze
zon sikereit. Biztosíték erre nézve 
nekünk Palásthy Sándor személye.

Paláathy Sándor személyében 
összepontosult a közelmúltban a 
szinügyi bizottság egyhangú bi
zalma akkor, mikor a színházat neki 
adták bérbe az 1910 tk évre, való
színű tellát, hogy kellett Palásthy- 
nak bírnia olyan előnyükkel, melyek 
őt a többi öt pály ázó direktor elébe 
helyezték. Az első előny — ami 
legfőképen jött számításba a dön
tésnél — az, hogy Palásthy Sándor 
átvette a Polgár Béla halálával gaz 
datlanul maradt társulatot és ezzel 
megélhetést biztosított szerződéseik 
lejártáig körülbelül 00 embernek.

De nem hihetjük, hogy csupán ez 
az egy cselekedete Paláathy nak biz. 
tositotta számára a színházat. Pa- 
laathynuk más, nagyobb kvalitások
kal is kellett bírnia, hogy 5 — kü- 
lün-külön is tekintélyes — pályázó 
közül ő nyerte el a színházat, mert 
bármennyire méltánylást érdemlő 
cselekedet is a társulat egészben 
való átvétele, oly nagy súllyal nem 
eshet a bírálat mérlegébe, hogy 
ezek mellett fölöslegessé váljék min
den művészi előny.

Palásthynak nagyban emelte az 
értékét a többi pályázók fölött az 
a körülmény, hogy városunk közön
sége már régen ismeri az ö művé
szi kvalitásait, úgy a színjátszás, 
mint a rendezés terén. Tudta a 
szinügyi bizottság, hogy Palásthy 
egy izig-vérig szinész-ember, aki a 
színészetért rajong és aki már a sa
ját művészi hírneve épségben ma
radása érdekében sem fog a közön
ség igényeinek meg nem felelő, 
művészi tekintetben értéktelen, vagy 
kevésbé értékes társulatot szervezni.

Ez a körülmény volt az, mely 
szintén nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy az újhelyi színházat a többi

pályázókkal szemben Palásthynak 
ítéljék oda. Es ezt a körülményt 
mérlegelve mi is arra a következ
tetésre jutunk, hogy a pályázók 
között első sorban Palásthy jöho 
tett számításba és hogy a szinügyi 
bizottság helyesen döntött.

Es különösen most, amikor már 
ösraerjük a Palásthy művészeti 
programmját. mellyel a/, újhelyi pót- 
szezont kívánja vezetni, nyugodtan 
állíthatjuk, hogy egy minden tekin
tetben sikerültnek Ígérkező szini 
szezonnak nézünk elébe. 20 előadást 
tart összesen Palásthy ebben a sze
zonban, ezek közül 14 lesz bérletes 
előadás s ezekre az előállásokra 7 
premiert tervez. Ezek a következők 
volnának : „Mary-Arin", Kacsóh 
Pongrácz operettje a király színház 
műsorából, „Szerencse malaez" Eis- 
ler nagy operettje a bécsi Cári- 
Theater műsoráról, „üretchen* víg
játék a Magyar színház műsoráról, 
„Csepürágók**, „Nagymama" ope
rettek, „Király*4 vígjáték és „For
radalmi nász“ színmű. Ezenkívül 
mint reprizek szilire kerülnek : 
„Üdvöske", „Bányamester" operet
tek, „Éjjeli menedékhely*4 színmű 
stb., amiket a részletes műsorból 
lesz alkalma megtudni a közönség
nek.

Nagy művészi programmal indul 
neki a társii’at az uj szezonnak és 
valószínű, hogy be is váltja azokat. 
Palást.ly személye és művészi múltja 
kellő biztosítékot nyújt erre. Ter
mészetes, hogy a teljes sikerhez a 
közönségnek is hozzá kell járulni és 
tőletelhetőleg any agilag biztosítani az 
igazgatót arról, hogy az eddigi és 
ezutani áldozatkészsége sem marad 
méltányolatlanul. Melegedjek fül egy 
kissé a közönség is, mutassa ki ál
dozatkészségét és akkor nyugodtan 
nézhetünk a közelgő szini szezon 
elé, mert az minden tekintetben ki
elégítő, művészi értékekben gazdag 
lesz.

Szezon végéről is he kell számol
nunk. B. Bolgár Bélánó f. hó 4-én, 
vasárnap fejezte be szini szezonját. 
Szombaton este „Erdészleány** ment 
élén Kallayval, vasárnap este pedig 
a Katalinban vett búcsút tőlünk P. 
Szepesy Szidi igazgatónő és Kallay 
Jolán veiidégprimadonnánk. Méltó 
befejezése volt ez az előadás a sze
zonnak. A társulat ezúttal igazán 
kiválót produkált. A darab minden 
szépségét érvényre juttatták az ö.-z 
szevágó, szép kerekded előadásban. 
Különösen P. Szepesi Szidi és Kállav 
Jolán értek el nagy hatást. Az elő
adást legfeljebb a zenekar hiányos
sága zavarta. A közönség mindvé
gig lelkesen ünnepelte a bucsuzókat.

Magas Béla és M Fekete Rózsi ju 
talomjatéka. A péntek esti előadás 
nak különös érdekességet kölcsön
zött az. hogy a színtársulat művész- 
párjának jutalomjátéka tartatott 
meg, továbbá, hogy a társulat egy 
uj tagját Szalóky Dezsőnek játó- 
kát és rendező képességét mégis 
merhettük. M. Fekete Rózsi a „Ba
rátságból" c. egyfelvonásos vígjá
tékban lépett fel. Maga a darab ki
tűnő helyzetkomikumot tartalmaz s 
hogy magasabb irány u, igazolja az, 
hogy a fővárosi előkelőbb színházak 
is játszották Paylur e szellemes víg
játékét. A fő női szerepet az ünne
pelt . i. Fekete Rózsi játszotta, ki a 
művésznő díszes jelzőjét kivívta ez 
estén. Graciózitás vonul végig já
tékán, minden mozdulata megnyerő, 
beszédmodora tiszta, csengő, alakja 
és arca bájos. Csak a legszebb jö
vőt jósolhatjuk neki. A közönség 
valósággal ünnepelte és 2 szép vi
rágcsokorral kedveskedett neki. E 
darabban fellépett Szalóky Dezső is,

Vízvezetéki és csatornázási berendezéseket jutányos á rb a n ; házi vízvezetékek jókarban 
ta rtá sá t csekély évi dij mellett vállalok. Uj berendezéseket részletfizetésre is eszközlők.

Magam a nagyérdemű közönség b pártfogásába ajánlva, maradok kiváló tisztelettel:
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a társulat uj erője, kinek játékában j 
a színművész magasabb intelligen
ciáját tapasztalhatjuk és kiben — 
mint már jeleztük is — a társulat 
értékes egyént nyert. Gesztusa, arc-! 
játéka, jól alkalmazkodik beszédjé
hez. A“sikerült vígjátékban elsőren
dűt produkált. Sikereket értek el 
még e darabban Harmath Zseni és 
Ágotay Ferenc. Ezt követte aOyuj-l 
togató c. dráma, a melyben Magas' 
Béla remekelt, kinek színpadra lépte-; 
kor percekig tapsoltak. E szüntelen ' 
vontatott darabban Magasnak 7 sze
repet kellett megjátszania és igy, 
ha eddig nem is ismertük volna őt 
ezúttal megismerhettük sokoldalú
ságát, Magas teljesen kiforrott mű
vészember, ki már nem is játszik, 
hanem alakit s ki megbirkózik bár
mely szereppel, teljes műgonddal 
készül rá, átérzi azt, a szinpa 
dón pedig értelmesen reprodukálja. 
Az igazi színész pedig tudvalevőleg 
a színpadon már nem az érzést, ha
nem az értelmet használja fel. A 
biró nehéz és háladatlan szerepét 
Polgár K játszotta ügyesen, készült- 
seggel.

H Í R E K .

Csalán krónikája.

S p o rté le t.

Hogy megalakult a helyi sportclub!*, 
Az ifjakat futbal láz fogta el :
S a szabad napoknak délutánján, 
Futnak a pályán tizi vei.
S ha golt rúgnak, az édes öröm 
A sok sírásba bele vész,
Mert inét ingeken pályaorvos 
Nálunk kettő nagyon kevés.

P á ly au d v a ri tűhöz.

JSok-sok vvoggon fa és szén,
Az állomáson, hogy elégett:
A kiváncsi nézősereg 
A tűzre kárörvendve nézett.
Mert ha úgy egy nappal ennek 

[eiőtte
Szabad lett volna a lopás,
Nem volna ma oltási 1 áriua,
Ijedelem és kapkodás.
Úgy széjjel hordták volna 
A tüzelő anyagot,
Hogy egy szál fa, egy kis darabka 

kőszén,
Hírmondónak sem maradt volna ott.

— I Szieber t(le.| Hosszas szenve- 
vedés után I. 4-en d Ulo t fél 10 
órakor örök álomra hunyt i le sze
meit Ungváron Szteber E le nyug. 
kassai tankerületi kir. loigazgutó, 
kir. tanácsos, a Ferencz József rend 
lovagkeresztjének s a harmadosztá
lyú vonk’/w/arendnek tulajdonosa. 
Kiválóan muikás, élethivatásában 
a sikereket egymásra halmozó, tör
hetetlen magyar lelkű s meleg szivii 
ember szállott benne sírba, ki pél
dás családi élete, a magán érintke
zés terén lebilincselő kedves mo
dora s a közélet terén kifejtett lan
kadatlan munkássága által minde
neknek elismerését kivívta. Teme
tése — melyen a sátoraljaújhelyi fő- 
gynásiuiu tanárikara is képviseltette 
magát — ma délután volt Ungváron.

Halálozás. Özv. séd- ni Ambrozy 
Anlalné e hó 2 án 88 éves korában 
Ungváron elhunyt. A megboldogult 
matróna halála osztatlan részvétet 
keltett városunkban is, ahol kiter
jedt rokonság gyászolja.

—  Az adózó közönség figyelmébe. 
Kiss Ödön h. polgármester ezúton 
is értesíti az érdekelt adózó közön
séget, hogy Sátoraljaújhely r. t.

város 1909. évi házbér és házosr. 
tály adókivetési lajstroma az 1883. 
évi XLIV. t. c. 16 $ rendelkezésé
hez képest a város adóügyosztá
lyában f. évi április hó 1-től 8*ig 
bezárólag közszemlére lesz kitéve 
hivatalos órák alatt az érdekeltek 
megtekinthetik és az elleni felszó* 
támlásaikat: a) azon adózók kik 
ezen adónemmel már a múlt évben 
is megvoltak róva a lajstrom kité
telének napját ; é) azon adózók kik 
ezen adónemmel most első ízben 
rovattak meg adótartozásuknak az 
adókönyvöcskébe történt bejegyzé
sét követő 15 nap alatt a városi 
adóügyosztálynál előterjeszthetik.

— Tűzoltóságunk erdeme Azoknál, 
a bizonyos érdekkörökből származó 
valótlan híresztelésekkel szemben, 
mintha tűzoltóságunk a legutóbbi 
vasúti tűzhöz későn érkezett volna, 
az államvasutak sátoraljaújhelyi fő
nöksége a következő nyilatkozatban 
ad kiiejezést tűzoltóságunk gyors 
és fáradhatatlan működése feletti 
elismerésének : A felmerült híresz
telésekkel szemben hitelesen és kész
séggel kijelentjük, hogy a vasúti 
állomáson folyó hó 2-án keletkezett 
tűznél az innen történt telefon 
tosités után a városi tüzérség 5—8 
perc múlva, tehát a legnagyobb 
gyorsasággal, a helyszínén Friss 
Heiman t. parancsnok vezetésével 
megjelent s reggelig a tőlük kitel
hető erővel és olyan odaadó fárad 
hatatlansággal és eredményesen mű
ködtek, hogy azért csak kőszüne
tünket é> elismerésünket érdemlik. 
Sátoraljaújhely, 1009. áprilL hó 
3-án. Az állomás főnök : Kosztár 
Tivadar s. k. JVáJay Lajos s. k. fel
ügyelő osstálymérnök. Guttman Ár
min s. k. helyettes állomás főnök.

Kitüntetett gazdasági munkas- 
S i m o n Ferenc sajókesznyéteni gaz
dasági munkás már több, mint 1 
évtizede foglalkozik gazdasági mun
kával s 35 éve dolgozik egy ugyan
azon birtokosnál. A földmivelésügyi 
minisztérium •nőst a derék munkást 
100 arany koronával és gazdasági 
elismerő oklevéllel jutalmazta meg. 
A jutalmat és az oklevelet G o r t- 
v a y Aladár főszolgabíró Nagypén
teken, április 0 én fogja átadni Sa
jókéin) ételiben a kitüntetett mun
kásnak.

Cáfolat A sárospataki reformá
tus jogakadémia megszüntetését hir
dető hírlapi közleményekkel szem
ben kijelentem, hogy azok a való
ságnak meg nem felelelnek s hogy 
a hivatott tényezők részéről ebben 
az irányban kezdeményezés nem 
történt s nem is fog történni. A 
sárospataki jogakadémia él és élni 
is fog beláthatatlan időkig. Sáros
patak. 1900. április 2. Novak Lajos, 
akadémiai igazgató.

— Betörő banda Szerencsen es  
a környékén. Horváth .József, Hor
váth Antal, Greznúr Mihály, Snvá- 
jer József. Snyájer Mihály né és 
Steim r Mária, két csoportra oszolva, 
mint kóbor kintornások barangoltak 
a környéken. A kintornázisi hatósági 
engedély azonban csak fedezetükül 
szolgált* arra nézve, hogy bántódás 
nélkül járják a városokat és falva
kat. igazi pénzszerzési forrásuk 
azonban nem a tányérozás, hanem 
a betöréses lopás volt. Gyors egy
másutánban történték aztán a leg
közelebbi napokban betörések Má
don, Hátkán és Zornboron, mig az
tán a csendőri nyomozásnak sike
rült kideríteni, hogy a zenész csa-

| vargók követték el a betöréseket.
I Igy aztán csakhamar kézre is ke
rült az egész banda. He nem csak 

i a fent nevezett községekben, ha- 
i nem Szerencsen is történtek a na- 
I pókban betörések. Nevezetesen be

törtek a dr. Erős .János borházába, 
a honnan rubanemüeket és evőesz
közöket emeltek el, továbbá a dr. 
Kesső Géza borházába, ahol azon
ban semmi ellopni valót nem talál
ván, az ajtót gondosan bezárva, 
zsákmány nélkül távoztak el a be
török. Beszállittatván a csavargó 
verklisek a szerencsi járásbíróság 
fogházába, már első kihallgatásuk 
alkalmával kiderült, hogy ők a sze
rencsi betörések tettesei is és az 
ellopott tárgyak nagy része is kézre 
került náluk. Érdekes, hogy a ván
dor betörők annak dacára, hogy a 
bűnjelek is náluk voltak még min
dig konokul tagadnak, a mivel pe
dig nem sokra fognak menni, mert 
a hatóság előtt az egész bünlajstrom- 
ról a legtisztább és kétségtelen bi
zonyítékokkal támogatott kép ala
kult ki. A banda a vizsgálat befeje
zése után a sátoraljau'helyi ügyész
ség fogházába fog beszállittatni.

Ellopott tehen Sz a b ó  János 
cékei lakos az országos vásárban 
egy veres szőrű, 5 éves tehenet 
vett, melyet a karánhoz kötött. 
Amíg Szabó más munkája után né 
zett, valaki tehenét lekötötte és 
magával vitte. A tettest és tehenet 
körözik.

Tolvaj pékinas. Kőnk  a Illés 
péktanone Bánócy Kálmán munka
adója pénzszekrényét balta segélyé
vel feltörte és 67 korona 20 fillért 
ellopott. Tettét beösmerte. A pénzt 
a pincében, homokija rejtve meg
találták. A tolvajt átadtak a kir. 
ügyészségnek.

Elgázolt juhok. Bodrogszerda- 
liely állomás közelében, a sínek 
mentén egy juhnyájat hajtottak 
a minap. Éppen akkor nagy szélvi
har tombolt és ez volt az oka, hogy 
a szél a juhok közül néhányat 
éppen arra haladó személyvonat 
alá sodort és agyongázolta a sze
gény állatokat.

— Balesetek. Veres András haj- 
duhadházai illetőségű kőtörő egy 
útszakaszon folyó kőtürő-nmnka köz
ben szemén megsérült. Egy felpat
tanó kő sértette meg jobb szemét. 
A sérültet l'jbelyből hazavitték. 
— Kikiella József kocsis folyó hó
3-án egy súlyos vas emelése közben 
kezén sérült meg. A vasat elejtette 
s az jobb kezére zuhant. — Lenyó 
Mihály hordógyári munkás fo'yó 
hó 1-én a körfűrésznél volt elfog
lalva. miközben egy donga átfüré- 
szelésénél bal kezén véletlenül meg
sérült. A két utóbbi sérültet lakásán 
ápolják.

— Hitelesítsük a mérlegeket. A
kassai kereskedelmi és iparkamara 
leihivja az iparosok és kereskedők 
figyelmét arra a körülményre, hogy 
a kereskedelemügvijminiszter 107,225. 
1008. számú rendelet** értelmében 
eszküzlendő időszaki hitelesítések 
valószínűleg már rövid idő múlva 
megkezdődnek. Minthogy az 1007. 
évi V. t.-cz. 17. §*a értelmében bün
tetés alá esik oly mértékek és mé
rőeszközök használata melyek az 
idézett rendeletben megállapított s 
megengedett eltéréseknél nagyobbat 
mutatnak, minden kereskedőnek és 
iparosnak érdekében áll. hogy hi
telesítés alá bocsátandó mértékeit a 
hitelesítésre való bocsátás előtt 
megvizsgálja és szükség esetén ki
javíttassa, nehogy a hitelesítés al
kalmával észlelt s a megengedett 
határokat meghaladó eltérések 
miatt kihágási eljárás inditt&ssék 
ellenük.

— Iparos ösztöndíjak. A kassai ke
reskedelmi és iparkamara a követ*

! kező jutalmakra és ösztöndíjakra 
I Iliidet pályázatot : egy 000 koronás 
külföldi tanulmányi segélyt kerü- 

i önálló iparosok, illetőleg se

gédek részére. Lejár folyó évi áp
rilis hó 30-án. 2. Hat 100 koronás 
munkásjutalom, kerületbeli ipari 
munkások szorgalmának, valamint 
alkalmaztatásukban való állandósá
gának elismerésére. Lejár f. évi 
május hó 31-én, Továbbá minisz
teri megbízásból: 3. Két Voiglauder 
Frigyes-féle alapítványi, 1082 kor. 
ösztöndíj továbbképzésre törekvő 
iparosok számára. Lejár folyó évi 
április hó 15-én. 4. Hét 300 koronás 

egy 288 koronás Goldbergar Er- 
zsébet-fóle segélydij iparosraesterek 
szegénysorán özvegyei vagy árvái 
részére. Lejár folyó évi április hé 
15 én. 5. Négy egyenlő 2500 kor. 
értékű ösztödij az Erzsébet királyné
féle ösztöndíj alapból, keleti keres
kedelmi akadémiát jó sikerrel vég
zett fiatal kereskedők részére, kül
földi kereskedelmi viszonyok tanul
mányozása céljából. Lejár folyó évi 
május hó 16-én. Ezen pályázatokra 
vonatkozó) feltételek a kassai keres
kedelmi iparkamara titkári hivata
lában tudhatok meg.

Mestertanfolyam asztalotok ré
szére. A kereskedelemügyi minisz
ter ur f. évi április lö-ón kezdődő 
és nyolc hétre terjedő mestertanfa- 
lyamot rendez az újpesti állami fa
ipari szakiskolában asztalosmesterek 
és segédek részűre. E tanfolyamra 
jelentkezők lelkiismeretes kiképzés
ben részesülnek mühelyimunkábaii 
és rajzban, valamint a könyvvitel
ben, üzleti levelezésben és költség- 
vetésben is. Müizlósük fejlesztése 
mellett elsajátítják az asztalosipar 
legmodernebb vívmányait. A jelent
kező vidéki mesterek érdem szerint 
heti 18—24 kor., a segédek érdem 
szerint heti 12—18 korona ösztön
díjban részesittetenek. A jelentkezé
sek április 8-áig a „Állami faipari 
szakiskola igazgatóságához1* Újpest 
Arpád-ui 131. sz. alá intézendők.

—  A Triesti Általános Biztosító Tár
sulat itteni főügynökségét Iltrseh 
Albert urra, a Központi takarék
pénztár főkönyvelőjére ruházta át. 
Iroda Molnár István-utca 8 , 1. em. 
Czakó-féle ház.

pmfhtot

küllőid 
I letbeli

a SCOTT féle Emulsio az elsat- 
nyúlástól megmenteni és rendes 
erőhöz és vidámsághoz segíti őket.

Aggódó szülők
JK ezrei nézték elragadtatva 

gyermekük egészségének 
A rohamos javulásit. Még 

akkor is, ha a gyermek 
a tejet visszautasítja, a
SCOTT-féle Emulsiót
szívesen fogadjaés küny-

A e E m u ls io  ,vásirlianál » nyeli omészti meg.
N yáron  is legjobb eredmény- 

jegyét ,  a La- nyel adagolható .

“ í íV e l í S b i  E g )  eredeti Üveg á r . 2 K .S 0 f.
v e n n i .

Kapható m inden gyógytlrban.

NYILT-TÉR.
Búcsúszó.

Sátoraljaújhelyből való elköltözé
sem alkalmából, mivel sajnálatomra 
személyesen el nem búcsúzhattam, 
barátaimtól és ismerőseimtől ez utón
búcsúzom.

Sátoraljaújhely, 1000. április 4.
Dr. Révész Bódog.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiadutulaidonos :
LANDESM ANN M I K S A .

Jüeriu leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték

Landesmann Miksa és Társa könyv-és papirkereskedésébea
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A  le g jo b b  b ő r fé n y c s itö

«<\*

E g y e d ü l i  g y á r tó ja :

Székely és Társa Kassa

Itott és az 1881. évi november hó 
1-én 3333 szám alatt kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes érték papírban 

|a kikiildött kezéhez letenni, avagy 
az 1881: LX t.-cz. 170 §*a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Sátoraljaújhelyben, a kir. 
törvényszék, mint telekkönyvi ha
tóságnál 1909. évi március hó 23 ik 
napján.

Wielland. Ítélő t. bíró.

11679—908. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

E sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
mint telekk nyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy özv. Szabó Jánosné vég
rehajtatnak, Dr. (Jsizy Béla ügy
gondnok képviselte Szabó Anna 
végrehajtást szenvedő elleni 192 
korona tőkekövetelés s jár. iránti 
végrehajtási ügyében a sátoraljaúj
helyi kir. törvényszék területén lévő, 
Kolbása községben fekvő. 1) a 
kolbásai 289 sztjkvben A. I. 1—2 
sorsz. 44. 45. hrsz. 07 ő. i. számú 
ház és kertből B. 5. alatt Szabó 
Anna nevén álló jutalékára 32 kor.
2) a kolbásai 270 sztjkvb•en A. 1.
1—22 sor. 230. 241. 282. 301. 305.
325. 304. 368. 398. 418. 457. 402.
481. 519. 522. 562. 588. 625. 047.
683, 690. és 862. hrsz. alatt felvett 
Szántó a kertalja. ritkás, bodó, geme. 
alsópatak alja, rét az alsórétek,' 
Szántó a kázméri utón alól, Szántói 
a patak-zárba járó, a gintaraija, a' 
tető alatt és legelő a berekényesl 
dülőbeli joszágtestből B. 0. és 14! 
alaatt Szabó Anna nevén álló juta
lékára 623 korona. 3) az ugyanazon 1 
tjkvben, ugyannak nevén álló y I. 
sor. 728 hrszámu joszágtest Két a 
Kakottyás dülőbeli jutalékéra 76 
koronában. 4) a kolbásai ugyanazon 
tjvkben A f  2 sor. 811 hrsz. Szántó 
a felsőkőtelek és Hegyalja dűlőben ! 
nevezett nevén álló jutalékára 441 
korona. 5) végül a kolbásai 30 í 
sztkvben A I. 1 sor. 71 hrsz. 55 ö. 
i. számú házból B. 13 és 29 alatt ! 
Szabó Anna jutalékára 2 koronában ; 
ezennel megállapított kikiáltási ár-1 
bán elrendelte és hogy a fentebb j 
megjelölt ingatlanok az 1909. évi 
május hó 28-ik napján d. e. 10 
Órakor Kolbasa községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul el-1 
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartóznak 
az ingatlanok becsárának 10 szá
zalékát vagyis 3 kor. 20 fill. 52 j 
korona 30 fill. 7 korona 60 fill.
4 korona 40 fill. és 20 készpénz- 1 
ben vagy az 1881 : LX t.-cz. 42: 
§-ában jelzet árfolyammal szárai-'

Gyökeres ripária portá- 
lis, sima ripária portális 
és sima zöld oltvány

kapható:

R ó t h  B é r  n á t  n á l
Sátoraljaújhely.

í  Jó étvágyat |
^  kap ön, ha a
/£  K A I S E R - f é l e  ^

faso M Íah ram ellá lia fi)
M használja. jl\

p. Orvosáig kipróbálva és ajánlva.
l í  Nélkülözhetetlen em észtési za- 

lV| varok , étvágyta lanságók  gy o m o r-  

fájásná l ktb.rditö ás vidámitd szer 
\tk Egy csomag ára: 20 és 40 fill.

K ap h a tó  Hrabéczy K á lm á n  dro- , 
gériájában Sátoraljaújhely.

i uru- umi

Jíyári idényre
gondozás végett a moly ellen!

Tisztelettel e:rtesitem a n. é. 
közönse'get, hogy mindenféle téli 
ruhát és szőrmeárut nyaralásra, 
egyszersmind kijavítás, esetleg 
átalakításra elfogadok.

Gondos és tiszta kezelés biz
tosítva van.

Ajánlom műhelyemet minden
nemű szőrmeáruk készítésére.

Tisztelettel

Zsihovics Bertalan,
szücsmester-, Rákóczi-u 36. szám.

8
S Árlejtési hirdetmény.

Bodzásujlaki gür. kath. hitközség, a magyar kir. 
államépitészcti hivatal által jóváhagyott tervrajz szerint, 
uj iskolát építtetni szándékozik. Felhivatnak építési vál
lalkozók és mester urak, hogy április 14-én d e. 10 
Órakor a helyszínén tartandó árlejtésre megjelenni szí
veskedjenek.

A pályázók 600 kor. bánatpénzül tartoznak előle- 
gesen a főgondnok kezeihez letenni. Az egyh. elöljáró
ság fentartja magának azt a jogot, hogy vállalkozók 
között szabadon választhasson.

Bodzástíjlak, 1909. ápr. 5.

Mitró György,
iskolaszéki elnök.

R Ó N A I  L I  P Ó T
női felöltők legnagyobb áruháza

S á t o r a l j a ú j h e l y b e n ,  a Fő-téren.

Különlegességek Blúzok, 
aljak, pongyolák, gyermek 
ruhák és kosztümökben.

Eredeti modellek! Bámulatos olcsó árak!

M -K
és m jbi/liató»

^  ’ ritigwt
=  Hívesen vásáré! a garda, mert arral lééi és péail takarít meg s =

le ljN en  megbízható, kiváló szerkezeüi és nagy munkaképességű gépek:
„JKitv»aukee“ kévekötő aratógép,
„Jtítlwaukee" marokrakó aratógép,
„fKilwankee" fűkaszáló gép,
„fffllwaukee“ aczélgereblye, önműködő kiürítéssel, 
„JKitwaukee-' köszőriilögép,

Helyek u  •egóni  világon ée újabban a magyar gazdaságokban is mint a legjobbak 
vannak elismerve.]

v- fii.ieoyzél: kívánatra ingyen és Mmnln.

\  i  lf '

le g b iz h a t ó  O gyn fik flk  é s  k é p v is e lő k  a z  o r s z á g  m in d e n  r é s z é b e n  
k e re e te tn o k .

Icikeresísek hlspest. Fíoosia w W *  121, sz. iittnHL

Ajánljuk a t, építő, építész és mószkereskedő urak saives 
figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen kő
mentes

I. rendii darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai teimékeket 
felülmúlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Zemplén-faömoczi mész- és agyagipar
részvénytársaság Sátoraljaújhely. 

Sürgönyeim : Mésztársaság. Telefon 32. sz.

a

Nyomatott Landesmaou Miksa éa Tára* jiüayvoyoradájában Sátoralaujhely.

Szálloda megnyitás! \
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a / 

Molnár Isván-utcdn saját házamban levő V

„PANNÓNIA" szállodámat
megnyitottam. Szállodámban 20 szoba áll a n. é. kö
zönség rendelkezésére a modern kor legújabb kívánal
mainak minden tekintetben megfelelő szép, kényelmes 
berendezéssel, légfűtéssel, fürdőszobákkal stb.

A  n. é. közönség nagybecsű támogatását kérem

Weinberger Manó,
tulajdonos.

S / 3 / 4 —
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