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A jövő függetlenségi 
politika.

Midőn ellenzéki párt uralomra 
jut s átveszi az ország ügyeinek 
vezetését, mindjárt a kormányzati 
lelelősség ellentmondást nem tűrd 
követelményével kell számolnia.

Elveinek, törekvéseinek nagy 
részével úgy kell tennie, mint a 
töröknek sarujával : kivid hagyja 
a politikai mecset kapuján.

A pártok nem is úgy alkotják 
meg programmjukat, hogy az 
máról holnapra meglegyen alkotva, 
sokszor évtizedekre előre meg
állapított tervek ösztönzik, adják 
meg a céljogosultságot egyik 
vagy másik politikai tömörülés
nek

Csak addig állhat fenn ellenzék, 
vagy kormánypárt, mig prog- 
rammja a folytonos előhaladásra, 
vagy mondjuk a fennálló viszo
nyok megváltoztatására törekszik. 
Hogy áll ez a kérdés a kormányzó 
pártra nézve ? Mihelyt a prog- 
ramm kimerült s csak a minden
napi tengődés, a nélkülözhetetlen 
államsziikségletek beszerzése ké
pezi az uralkodó párt összes te 
vékenységét, beáll a stagnálás 
időszaka, mely után a visszaesés, 
a nemzeti erők fogyása követke
zik be.

Az egyhelyben való maradás 
korszaka lepte meg a szabadelvű 
pártot, képtelennek mutatkozott 
az előhaladásra, a nemzeti jogok 
bővítésére és elérte jól megér
demelt sorsa : a nemzet elfordult 
tőle, elseperte a közélet színteré
ről.

Uralomra jutott az ellenzék. 
Alkalma nyílott megvalósítania az 
előrehaladást hirdető programúi
ból azokat, melyek az éppen lé
tező állapotokkal, nemzetközi és 
közösügyi intézményekkel homlok 
egyenest nem ellenkeztek.

Amint a természet rendes fo
lyamatában nincs ugrás, nincs az 
a békés politikai változásokban 
sem. Forradalmat, erőszakos in
tézkedéseket a függetlenségi párt 
előidézni nem akar. A nemzeti 
függetlenséget széles alapokon 
tárgyaló terveire hirtelen jött a 
tübbségrejutás. Számolnia kellett 
azzal, hogy az idők teljessége

még nem következett be, számolt 
a maga igazi becsületes és bölcs 
politikai érettségében a körűimé 
nyekkel, elfogadta az elérhető 
kevesebb eredményt, hogy a na
gyobb jövendőbelit ne koczkáz- 
tassa.

Megosztotta a hatalmat a ko
alíció más közjogi alapokon álló 
pártjaival, viszont csaknem egye
dül viselte a három évi egyiitt- 
lét összes keserűségeit. A maga 
igazának tudatában, a jobb jövő 
reményében eltűrte az elvfeladás 
vádját is, csak azért, hogy elő
készítse a talajt későbbre terve 
zett programmpontjainak a meg
valósítására. Lerakta a függet
lenségi politika alapjait. Igyekezett 
a jogegyenlőséget, a köztehervi
selés arányosságát, a kisemberek 
megélhetését, a nemzeti államnak 
iskolák utján való kiépítését biz
tosítani.

Most már csak az a kérdés, 
hogy a lerakott alapokon tud-e 
tovább építeni, vagy képessége 
akár a párt gyengessége, akár 
a pártok együttes, de nem min
dég összhangzatos működése foly 
tán meg van bénítva ?

Az a kérdés, hogy életképes e 
a függetlenségi párt magában 
véve, a másik két bT-es alapon 
álló tömörülés akadályozza-e ki
tűzött céljainak megvalósításában, 
vagy a különböző pártok alapel
veinek összhangbahozása és egy
máshoz közeledése, szóval egy 
uj párt létrejötte kívánatos és le
li etséges:-e ?

Ebben merül ki a fúzió kér
dése.

A magyar politikai életben elő
fordult fúziók eddig úgy nyilat
koztak meg, hogy a nagy párt 
beolvasztotta a kisebbet. Az 
utóbbi még csak joglentartással 
sem élt elveinek megvalósítása 
érdekében. Nem is beszélve a 
Tisza Kálmán-léle fúzióról, így 
történt ez közelebbi időben a 
nemzeti pártnak a szabadelvű 
pártba, majd a dissidenseknek a 
függetlenségi pártba történt be 
olvadásakor.

Ez lenne a természetesebb 
álakulat ezúttal is, midőn az ab
szolút többségben levő függet
lenségi párt magába fogadná a

másik két kormányzati pártnak 
beolvadni akaró elemeit.

Nem tartom azonban termé
szetellenesnek, sőt jogtalannak 
sem az olyan egyesülést, melybe 
a kissebbségi pártok is érvényre 
tudják juttatni sarkalatos pro- 
grammpontjaik jórészét.

Számolnunk kell az eshetőség
gel különösen a mai politikai vi
szonyok között, midőn a függet
lenségi párt vezéreinek kijelen
tése szerint is időelőtt nyert a 
párt többséget.

Ennek a beismerése nem le
mondás, nem a függetlenségi el
vek elárulása, hanem az igazi 
hazaszeretet megnyilatkozása, a 
mely nem a pártérdekeket, ha
nem nemzeti boldogulást akar 
érvényesíteni.

A függetlenségi párt másrészt 
sohasem folytatta a pártérdeke
ket mindennek elé helyező poli
tikát, de azt tartotta, s még a 
fúzió esetleges létrejötte alkal 
mából is megingathatlanul hiszi, 
hogy csak az általa hangoztatott 
utón juthat el mielőbb az ország 
gazdasági és politikai teljes füg
getlenségéhez.

Ha egyáltalában fúzió jöhet 
létre a pártok között, azt csak a 
tüggetlenségi párt legfőbb pro
grammpontjainak teljes figye
lemre méltatása mellett történ
hetik.

Feltétlenül számit azonban e 
párt már most is arra, hogy a 
felszínre került kérdések megol
dásánál a koaleált másik két 
párt támogassa a függetlenségi 
törekvéseket, vagy legalább aka
dályokat ne gördítsen.

Ilyen megoldásra váró kérdés 
most a bank önállósága.

Az 1848, március 15-iki 12. 
pont közül nem találomra vették, 
vagy éppen hajánál fogva rán
gatták elő e nemzeti követel
ményt.

Meghozta azt az idő folyása. 
E kérdés megoldása haladékot 
nem tűr, a nemzeti óhajtás mel 
lózése pedig egyenesen lehetet
len.

A nemzet nagy többségét a 
függetlenségi párt képviseli, a 
mely egyhangúlag állást foglal 
az önálló bank mellett. Eltérés

e tekintetben sem a pártban, 
sem a párt és vezérei között 
nincsen. Az osztrák körök önző 
makacsságával és ellenzésével 
szemben egyedül a függetlenségi 
párt összetartozására van szük
ség. Olyan erős falanksz lesz ez, 
melyen megtörik minden fondor- 
kodás, csak ami régi ellensé
günk, a belső meg hason lás, ne 
vegyen ismét erőt rajtunk s ne 
legyen erősebb, mint a lármás 
osztrák politika.

Ha az első kereszttüzön dia
dalmasan keresztül esünk, akkor 
jöhet a pártok egyesülése, mert 
e diadal fogja meggyőzni a tar
tózkodó felfogású pártárnyalatua- 
kát is arról, hogy a magyar 
függetlenségi törekvések nem az 
ábrándok világába tartoznak. Ek
kor jöhet az együttműködés a 
békés, de fokozatos elolialadás 
céljaira, mely előhaladás úgyis a 
függetlenségi elvek végleges 
győzelmében lóg véget érni.

— ápr. 28.
Függetlenségi köri elet. Folyó hó 

25 én vasárnap délután a „Fiigget- 
lenségi-kür“ választmányi ülést tar
tott, amelyen a tagok szokatlanul 
nagy számban vettek részt. Napi
rend előtt Kincsessv Péter elnök 
emelkedett szólásra és indítványozta, 
hogy a kör üdvözlő táviraton küld
jön Kossuth Ferencznek a párt vezér 
és diszelnökének, amelyben hálás 
köszönetét, törhet len ragaszkodását 
fejezi ki a kör Kossuthnak az ön
álló nemzeti bank ügyében kifej
tett hazafias lelkes működéséért. 
Az indítványt egyhangúlag elfogad 
ták, s dr. Búza Barna kori titkár 
felolvasta az uitala készített távirat 
szövegét, melyet lelkes éljenzés 
után azonnal továbbítottak. Altalá 
nos óhajra dr Búza Barna a jelen
legi politikai helyzetről és válság
ról tartott részletes kimerítő beszá
moló beszédet, kifejtve magatartá
sát az önálló nemzeti bank megva
lósítása iránt folytatott küzdelem
ben. Matolai Etele diszelnök indít
ványára lelkes éijensés közepette 
fejezte ki a kör ragaszkodását, sze- 
retetét és bizalmát dr. Búza Barna 
képviselőnk iránt. Tekintettel a je
lenlegi válságos politikai helyzetre, 
elhatározta a „Függetlenségi-kör“ 
hogy bevárja az események további 
fejlődését és ha unnak szüksége 
fennforogna, városunkban nagysza
bású nópgyü'.cst rendez, a melyen 
hivatalosan állast foglalna a vá
lasztó közönség az önálló magyar
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nemzeti bank felállítása mellett.' — 
Miután a kiír május hó 1 - tol na 
gyobb méretű helyiségbe költözik, 
elhatározta a választóin, hogy ha
vonként egyszer nagygyűlést fog 
rendezni, a politikai helyzet ni*'*;- 
beszélése végett. Ezek után a kör 
belső ügyei kerültek tárgyalás alá. 
Nevezetesen az uj lakás ügye, a 
költözködés, pénztári jelentés, tag
sági dijak rendezése, tagok felv* - 
tele és mulatságok rendezése, sth 
A gyűlés, mely délután 5 órakor 
kezdődött, Kincsesy Péter elnök é- 
dr. Búza Barna képviselő mint tit 
kár lelkes éltetésével este fél 8 
órakor végződött.

Eszmék chaosza és valóság
A ki városunk fejlődését szivén 

viseli, figyelemmel kisérve az ügyek 
vezetését, a képviselőtestület tény
kedését, a lelkes cikkírók gondola 
tait, de e mellett belemerülvén tár
sadalmi életünk vizsgálódásába, a. 
egyes polgár eszmekörébe, az első 
sorban is azt konstatálhatja, hogy 
nem egészségesek az állapotok, hogy 
törekvéseinkbe n, lokálpatriotizmunuk 
bán, gazdasági ténykedésünkben 
hiányzik a rendszeresség, erőnk meg
becslése, szóval a realitás. Optimis 
ták vagyunk, mikor erre okunk nin
csen és pesszimisták vagyunk a való 
küszöbénél.

Távol van tőlem minden ro.-sz 
gondolat, pláne gyanúsítás. Elisme
rem, hogy mindnyájan szeretjük vá
rosunkat, hogy annak fejlődéiért 
mindent elkövetnénk, ámde kevés 
a szándék, mitsem ér a jóakarat, 
ha ténykedésünkben hiányzik a 
tervszerűség, ha a munkálkodás m in 
marad az eszménél csupán azért, 
hogy azt a később szülendő eszmék 
tömkelegében elejtve, a valósághoz 
vezető ösvényt szem előtt téveszt, 
jük.

Szomorúan látom, hogy gazdasági 
és kulturális fejlődésünk közel egy 
évtizede stagnál. Es mig az idegen, 
ki véletlenül városunkba vetődve 
egy képviselőtestületi gyűlést meg
hallgatva, helyi orgánumokat átla
pozva a dicséret hangján szólana 
rólunk, mi azt látjuk, hogy e tény
kedésünk egy kaleidoszkóphoz ha
sonló — hol midőn a szép képeket 
végigforgattuk, a szemlélődést új
ból az első képnél kezdhetjük.

Nem tudunk tovább jutni. C.-ak 
évrol-évre azt érezzük, hogy sok 
mindenünk hiányzik és e sok min
denből megvalósítva mitsem látunk. 
Es valamint az adós, ki már min 
dent megpróbált éidekébt-n, de csak 
azt érte el, bogv a sok rendezés kö
zepette a révi adósságok mellé újak 
kerültek, mi is látjuk, hogy bele
esünk az eszmék kátyújába, honnan 
nehéz lesz kimenekedni.

Képviselőtestületi gyűléseink prog 
raiuiujának oroszlénrésze az utolsó 
5 évben fenti ál litusomat igazolja. 
Öt év óta akarunk városi szállodát 
táncteremmel, kávébázzal stb. sür
getjük a csatornázást, óhajtunk uj 
városházát, követelünk tiszte-séges 
fürdőt, érezzük a sétatér hiányát, 
ki kiabáljuk a színház tarthatatlansá
gát, szónoklatokat és deputációkat 
rendezünk az állami polgári fiúis

kola miatt, akarunk áruesarnokot, 
állomás kibővítést, katonaságot, be
szélünk szövetkezeti hordógyárról, 
de hogy az erkölcsnek is jusson va
lami, 80 koré-mából mindössze cse
kély 40 korcsmát akarunk bezáratni 
s hogy a kultúrának is hódoljunk, 
akarunk ipariskolákat, égető tzüksé- 
gét érezzük a kultúrpalotának, majd 
egy esztétikus indítványozó világ
várost akar l'jhelyből s végre ujab 
han — bál még nem soroltam fel 
mindent — üzlet vezetőség elnyeré
sére pályázunk.

Érdemes lenne gyűléseink jegyző
könyveiket átforgatnia, hogy b e lá s 
suk, miszerint az eszmék valósággal 
hullámoznak s korszerűen Emel 
visszajutunk a kiindulási ponthoz.

Pedig a jelszónak igy kellene 
hangzania: „Mimiig egyet akarnia*! 
Es mig ez uz „egy “ nem kerül le a 
napirendi ö', mint egy befejezett tény. 
mint egy elsőrendű eszme megvaló
sulása. addig a helyes gondolkodás 
és helyes vezetés más eszme fog
lalkoztatását meg nem engedheti, 
Kevesebb lelkesedést, több tényke
déssel.

En mint laikus ember (mi azt je
lenti. hogy nem vagyok képviselő- 
testületi tag, de azért élek városun
kért és városunknak) pl. azt mon
dom, hogy mig csatornázásunk nin
csen, addig semmire sínes szüksé
günk. Oly elsőrangú kérdés, hogy 
az eszmék, tömkelegében egy fejjel 
kiemelkedik.

Es hogy mikor az meglesz, ak
kor mit azt kérdenék ugyebár? L)e 
ha erre a kérdésre felelnék, úgy a 
tömeg hibájába esnék, minek osto
rozása ép' szerény cikkem feladata. 
&•mmit addig, iswctc/cw, mig csator
navas nincsen. Oyüléseink napirend
jén a I" y ó ügy eki n és a kis< bb 
természetű ügyeken kívül kizárólag 
e kérdés szerepeljen. K - a midőn a 
csatornázás áldásait ép u.y érezzük, 
mint a vízvezetéknek, akkor áttér 
hetünk más tárgyra.

De azért úgy általánosságban ki 
fogom fejteni, hogy a felvetett esz
mék is olykor olykor helytelen 
irányba terelődnek. sőt olykor az 
indító okuk sem reális. Sajnos oly
kor magunk alá vágjuk a fát s 
nem látjuk be azt, hogy minden 
egyes polgár a varosnak egy-egy 
oszlopa, kinek létkérdését szem előtt 
tartani szinte kötelességük a vezető 
köröknek.

Uram Isten* m 40 tengődő korcs- 
maros polgártársunkra a hálót ki
vetni azon Ili-zeniben, hogy ezzel 
egy szociális kérdést megoldottunk, 
ahelyett, hogy ily fajta indítványnál 
inkább a létszám szigorú megőrzé
sére törekednénk. Hisz ez indít
ványt másrészről komolyan venni 
alig lehet akkor, a midőn csak az 
utolsó napokban 2 uj korrsmaenge- 
dély érkezett le.

Vagy néz/ük a városi szálloda 
ügyét. Kmimens kérdésnek igazán 
nem tartom. Legalább 80—100 szó 
hát állíthatnak ki a helybeli szál
loda tulajdonosok, de azért érde
mes lenne statisztikát csinálni, hogy

az esztendő hány napján vannak 
az összes szobák lefoglalva. Azt hi
szem o napokat ujjunkon könnyen 
megszámlálhatnánk. Azt mondják 
egyesek, hogy a szálloda megte
remti a városi forgalmat. Tévedés.
A forgalom teremti meg a szállodák 
létesítését. Bizony kávéházra sin
csen szükségünk. A közönségünk 
alig bir egyet eltartani, — mit azon
ban hibául felróni nem lehet, de 
még egy uj városi küzkáveháziiuk 
felállítását helyeselni sciu lehel, 
mert ezzel csak a meglévők elpusz
títását érnők el.

Úgy 2 évvel ezelőtt 4—ü polgár
társunk rájött arra, hogy a szerzett 
kis tőkét nem muszáj épen bank
alapításra felhasználni, hanem lehet 
azt úgy gyümüle.-üziotni, hogy egy 
kis gyárvállalattal néhány embernek 
munkát, a városnak kész anyagot 
és maguknak kis polgári jövedelmet 
biztosíthatnak. Létesítettek ‘‘gy 
hordógyárat. De a Ide-ülés második 
esztendőjében városunkat és kör 
nyékünket az a csapás érte, hogy 
több volt a bor, mint a hord-*. No
sza rajta. Megindultuk a cikkezé ek 
egy szövetkezeti hordógyár létesí
tése tárgyában, de arra senki sem 
akart gondolni, hogy azt a 4—ti j 
vállalkozó szellemű üzletiembert ez
zel lönkreteln tik. Ez utóvégre ba- 
gattell. Mi köze lenne az ideális 
alapon (?) nyugvó szüvetKezeti hor
dógyárnak ahhoz a néhány évtize
dek óta adózó polgár tár.-hoz.

—  SZ.
(Bolyt küv.)

MliüYli hS VAROS.
)( A szolyaliiroi állásokért. Alig

került nyilvánosságra, hogy a bel 
ügyminiszter két uj s/.olguhirói áilús 
rend'/* résit sét engedélyezte, mal
is megkezdődött a korl**sk«dés az 
állásra. Eddig 4 pályázó* van, név- 
szerint J\i;lctics tiyu'a, Mcrtcns 
Art húr, Somody .József és Székely 
László, de hogy ezután még mennyi 
lesz, annak e-ak a jó isten a meg
mondhatója. Ifé.'zUukröl Pavletics 
és Mertens megválasztását tartanok 
hely* snek, .-őt egyedül igazságosnak, 
mert legtöbb szolgálati id jük lévén

.
Azonban nem mi választunk s ig> 
még bizonytalan, hogy l.iket fog 
előre to'ni a személyi és egyéb ér
dek, i o meg a sógorság-kom.tság.

Buttler alapítványra pályázok 
A folyó hó 30 an megtartandó var 
megyei közgyűlésnek egyik t.rgyat 
fogja képezni a Ludovika Akadé
miába a gróf Buttler alapítványi 
helyre egy ifjúnak első s többnek 
második helyen való bemutatása. 
Az alapítványi helyre pályáznak1 
l\káry István, Schu’citzcr János. Az 
első helyen való jelölésre a lógna 
gyobb reménye Schzccitzcr Janónak, 
Seliu-itz.tr .János fogházf.••ügyelő 
fiának van. akit már azokért a nag\ 
érdemekéit L, melyet atyja szerzel!, 
sokan pártfogolnak.

)( Képviselóválasztuk névjegyzéke 
közüzemien. Z ni| én vái 
ponti választmánya közhírré te'/.i. 
hogy az. országgyűlési képviselővá
lasztóknak 1010. évre érvénynyel 
bírandó ideiglenes névjegyzékei a 
kihagyottak névj. gyzék* iv* I együtt 
az 1899. évi XV t.-e, 146. § a alap
ján az összes kerületekre nézve 
Zemplén vármegye székhazának kis

termében, az egyes községekre vo
natkozó névjegyzékek pedig Sátor
aljaújhely r. t. városában, minden 
nagyközségben és a körjegyző. ’ • 
gckbon kőz'zemléro kitétetnek. A 
névjegyzékek folyó 1000. évi május 
hó 5-től május hó 25-ig tartatnak 
közszemlére kitéve s az azok kiig 
/húsára irányuló kérvények folyt* 
évi május 5-tol 15 ig adhatók be. 
Az ezekre tett észrevételek pétiig 
május lótól május 25-ig fogadtat
nak el és pedig Sátoraljaújhelyt ér
ti* kiölt g a polgármesternél, egyebütt 
pedig nz iüető nagyközség elöljáró
ságánál vagy a körj.*gyzd>égi>kin I.

SZÍNHÁZ.
Három premier

Három bemutató előadó.-ról kt II 
beszámolnunk. „A király “ vígjaiéi;, 
a „Szerencse malac* np.-n-tt és i 
„Forradalmi nász* színmű gv<r. 
egymásutánban kerültek szár re. Es 
éppen a bemutatóknak ez a gyors 
eg\ má.*ut.ínban va'ó hindio/alaa 
az. amely lehet* th mié teszi a jé* 
előadásokat. Színészeink nem képe
sek ily rövid idő aktit bétáim ni 
szerepeiket és igv való>ágggal d i- 
eögve, kínos las.'inággu! folynak le 
az előadások n végsőkig próbára 
téve a közönség türelmét.

A „király" vígjáték, mely I i i I - 
b< n n< m tartozik a I 
közzé, sőt egynémely h lyen való 
sággal önti magából a s/.ellem<\-> - 
geket, valósággal hatá-talanul ve 
szett cl. Egyedül Sv.'rcgh (1) tiki a, - 
kitása áíit nívón. Az ö királya u -  
lósággal kirítt a többi alakítások 
közű* és még éles bbé* tette az cl 
lentétet az ö és szereplőtársa a!aki. 
tusai között. Szőrt gh ezúttal ujl-él 
bebizonyitotla, hogy \ érbe!i miivé-/, 
ember, aki kellő színjátszó képes
séggel. rutinnal és inreligenei i\al 
bir ahhoz, hogy sz* r*p< il ki ogásta- 
I au ni, alaposan kitloigoz.v.i jutta--.i 
érvényre. Különösen diskrét játéka 
volt a/, m*4y *•/. alakítás it císór »n- 
gUYÚ emelte. Mellette Szaloky értle- 
niel még említést, aki a detektív 
szerepében nyújtott elfogadhatót.

A „Szerencse maiacz* I* j »s z. n •- 
jét a zenekar tette élvezhetőt h-nné. 
Szóval mindig akad valami, ami el
rontja azt az eredményt, nmeivel 
egyes szereplők igyekezete elér. 
Takory Fridit gyönyörű én-kszárnai 
és különösen a laradyval énekelt 
egyik hájo.'UM szép du- ttje valósággal 
elveszt ették hat árukat a botrányo- 
ati ró sz z*tii kar j téka miatt. A 

darab különben elég ügyesen per
dült, amih-n nagy része van a fen
tebb említetteken kívül még Szőrig fi 
(iyillának és Agotaynak is.

A „Forradalmi nátz"
került szilire. Egy a francia forra
dalom id«*jéhe ' éghemenő royalista 
nászéjszakát hoz színpadra. A darab 
témája egymaga is hatást keltő, de 
maga a darab, annak sz* rkezete, 
sceitiroziisa olyan, hogy állandóan 
lekötve tudja tartani a közönség fi
gyelmét. Oiyan Bernstein féle recipe 
sz* rilit készült a darab, melynek té
máját térszüke miatt most nem ös- 
m»Tteth**t jük, Állatid an 2 3 ember 
van e.-upán a s/inpadon és párbe 
szeriekkel telik *d a darab jórészt?. 
Fusulyt a fináléra f kt. fi az ir«», 
mely’ erős **s izgató mind.mi felvo 
n >han. A darabot Pa/nsthy és Magas 
vezett-A. Az ö kt-záikbeii voltak a 
v* zetö férfiszerepek, melyi ket kevés 
sz' reptudással és igy kevés sikerrel 
tudjak megjátszani. A fő női szerep 
Magasnc kézéi* n volt, aki egyedül 
tudta a szerepét. () azonban nem 
szerepkörének megfeUdő szerepet 
játszott és igy szintén nem tudott
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sikert elérni. Az előadás kritikán 
aluli volt, aminek főleg az általános 
szerepnemtudás volt az oka.

Vándy Márton jutalomjateka. A
„Górni' illei harangok44 előadása 
végre lehetővé tette, hogy egy félig 
meddig élvezetes estében is legyen 
részünk, mert hogy t* Ijós sikere le. 
gyen az előadásnak azt sem a kar. 
sem a zenekar nem engedi, lévén 
mindkettő kritikán aluli. Wirady 
Márton vizelte sikerre a darabot, 
llunry márki szerepében — mint 
azt már előre is jeleztük — kiválót 
nyújtott. Csodálatosan szép baritonja 
az eddigieknél j.s szebben csendült 
ezen az estén és a közönség valóság
gal ünnepelte Yáradyt. Zugéi taps
orkán kisérte minden egyes szá
mát és felvonás végeken se vége, 
se hossza nem v<dt az ünneplések
nek. légy primadonnát nem ünne
pelnek úgy, ahogy a közönség Y.í- 
r olyt ünnepelte ez estén. Megem
lékezésül pedig két pálmaágra kö
tött kövérre bélelt pénzeslevelet 
nyújtott sít neki a közönség. Y;i- 
radyn kívül sikerei voltak m*g ez 
estén Tabory Fridának, .S é/v̂ Z/iiek 
és &Tíi/é/y'nak.

il 1 R E k.
L ap u n k  le g k ö z e le b b i szá m a  

a m á ju s e ls e je i m u n k a szü n et  
m ia tt á p r ilis  30 -án , p é n te k e n  
e s te  je len ik  m e g .

Felkérjük lapunk előfizetőit, 
hogy a lakásváltozásokat kiadóhiva
talunkban idejekorán bejelenteni szi 
veskedjenek, nehogy a lap szétkül
désében fennakadás történjek.

— Iskolalátogatás. S e h e r e ri_»y ula 
miniszteri iskolalátogató f. Iió 20. 
27 és 28 ált meglátogatta a helybeli 
két polgári leányi-kolát é*s a polg. 
iiuisUolát os a tapasztaltak fokát va
lamennyi tanintézetnél (-lösuit ré
sét fejezte ki.

Elnökválasztás a noegyleiben. A
. -utoraljaujhe ly i i. r. uőogytet í. hó 
25 én liirtotta einökválasztó gyülé 
sé>i a „Magyar Király44 szádéi nagy
termében. .\ gyűlés elnökül Zinuer 
Henriknél, uh-.nőkul Kosait Ital Sán
dor dm ét választotta meg, inig a 
lelép tt e’nöknő örökös tiszteletbeli 

\ vá*
laszlás után a iníegyosüiet tagjai 
az újonnan megválasztott ulelnök- 
nőni k szerenádot adtak, ukihálásan 
köszönte meg azt a lelkes ünnep
lést, melyben őt a tagok szerttele 
részesíti. E helyütt etnliljük
meg, hogy K >senthal Sándor drué 
aleinüknövé történt megválasztása 
alkalmából 200 koronát juttatott a 
nőegvesüiel pémztaruokáltoz a sze
gények közt való szétosztás célja 
ból.

Emlékünnepély Kazinczy Ferencz 
emlékére. Méltó m dón fogja meg
ünnepelni a /  •mph nvarmegyei Ka
zinczy kör Kazinezy Ferencz 150 
é-ves szüleié e napját. A sátoralja- 
újhelyi főgy mnu.-ium tornatermében 
egy nagyszabású dis/gy ülést fog 
:. május hóban t irtani, iu elyi n az

det . László a m.
kir. tudomány os akadémia tagja fogja 
mondani. A diszgy ülésre, melyen a 
-atora jaujtely i é-s sárospataki fogy in* 
iiasimuok iljiisiiga is részt vesz, meg
hívjak a tud. akadémiát, a Kisfaludy 
és lYtőfi társaságokat és a szóm* 
/• d várni* gyék közművelőd si e ye- 

A diszgy Uló en lesz kihir 
d- tvo a Kazinczy-kör által az újhelyi 
és pataki főgyiiittasiumok ifjúsága 
részére kitűzött pályázat eredménye 
és egy úttal felolvastatnak a pálya- 
nyel les dolgozatok is. Diszgyülés 
után kirándulás lesz Széplialomra, a 
Kazinczy sírjához és ezért már most 
ezúton is lelkéri a kor vezetősége a 
fogattulajdonosokat, hogy fogataikat 
ez alkalomra átengedni szíveskedje
nek.

Eyy üdvös intezkedc3. Mintegy 
hónappal ezelőtt, panaszoltuk el la-

púnkban azt a tarthatatlan, a keres
kedőkre és iparosokra oly káros ál
lapotot, hogy az este 7 óra után 
feladott levelek csak másnap továh- 
bittatnak Kassa és Budapest felé.—
A postaigazgatóság belátva pana- 
>zunk jogos voltát, rend-detileg uta- 
-itotta a sátoraljaújhelyi póstahiva 
talt a panaszok megszüntetésére és 
érni. lapunkat a következő átirattal 
rt -. itette: A „Felsőmagyarországi 

Hírlap44 tekintetes szerkesztőségednek 
Saujhely*. A „Felsőmagyarországi 
Hírlap“ f. évi március hó 13-án 
megjelent számában „a póstaigazga- 
'óság figyelmébe44 cimii cikkre vo
natkozólag értesítem, hogy f. május 
hé) 1-től kezdve este 8 órakor a 
Kazinczy utca 44, a Wekerlo tér 2, 
a Főutca I, a Széchényi-tér 2 és a 
pt. hivatal előtti levélszekrények 
kiüríttetése iránt intézkedtem, e le
vélszekrény ekhől a levelek Buda
i é t  és Kassa felé még az nap este 
továbbítva lesznek. Kassa, 1909. áp
rilis hó 23-án. B ál Imre, p. t. 
igazgat o. — Ürömmel vesszük a 
p -t aigazgat óság eme üdvös intéz
kedését, mert ezáltal sok jogos kí
vántig nyer kielégítést. Az újhelyi 
ken -kt delem és iparra nagy előny
nyel lesz ez intézkedés és azért 
hisszük, hogy megnyugvással és 
örömmel fogják ezt fogadni.

— A Kazinczy kör csütörtöki es
télyére újból K felhívjuk a közön
ség figyelmét. IV.akó Endre ipar
művész titkár ur vetített képes elö
nti sa már magában elégséges, hogy 
oda vonza s megtöltse a vármegye 
ház termét, azonkívül a Nogrády 
festménye is ez alkalommal fog ki- 
'orsoltatni, a mennyiben a vételára 
sorsjegyekből befolyik s ez tulaj
donkép a téii szezon utolsó estélye 
leend a körnek.

Vivő tanfolyam Satoraljaujhely 
ben. A sátoraljaújhelyi athletiVai 
club vezetősége értésér adja ez utón 
is tagjainak, hogy M ag v a s sy  La
jos vivómester a club tagjait ked
vezményes díjazás mellett fogja ok
tatni. A vivótanfolyam május 1 én 
kezdődik és 2 hónapig tart. Bővebb 
MvilágoMtást M a t y i Béla, a klub 
titkára ad.

— Egy kis helyreigazítás. Saját 
köziem* nyemet lapunkban nem szók 
taiu olvasni; igy lapunk e hő 24-én 
megjelent 33 számában sem olvad
tam az általam irt kötiy vösinertetést 
sem, d*> a véletlen ra vezette sze 
memet a 4 ik lap 4 ik hasábjának 
lő ik sorára. Itt ugyanis ezt oiva-suk : 
„A Bessenyey családnál . . illegem 
hihető lett volna az Újhelyi pálosok 
kolostorának főnöke és a hon meg- 
védője az ostromló kurucok ellen1*. 
— Il it én — a vén kuruc csak nem 
Írhattam olyant, hogy a hont az Új
helyi pálosok védték meg a kurucok 
ellen \ En azt irtani, hogy a ház meg 
védője volt az a pálos főnök, mert 
a szegény bujdos*) kurucok — talán 
élelmi szerek és egy kis jó bőrkéd 
véért ostrom alá vették a kolostort, 
de azt n pálos barátok Bessenyey 
főnökükkel élükön — vitézül meg
védelmezték.

— Fölvétel a sárospataki áll. ta 
nitokepzo intézetbe. A sárospataki áll. 
t.uiitó-képző intézet I. osztályába az 
1909—10 iskolai évre, pályázat ni 
j.in 35 növendéket veszünk föl. Es 
pedig: 1) Teljes ingyenes helyre 5, 
2) Féldijas helyre (Havi 13 K befi
zetéssel) 14, 3) Teljesdijat fizető 
helyre (Köztartasra havi 28 K; la
kásra havi 3 K ; összesen havi 20 
K befizetéssel) 8, 8) Segélynélkül 
bejáró helyre 8 növendéket. A ked
vezményeket a közép- vagy polgári 
iskola négy osztályát legalább jó 
sikerrel végzett s kifogástalan tna 
gaviseletü, 14—18 éves növendékek 
nyerhetik el. A összes növendékek 
tandíjmentesek. Az egy koronás hé- 
lyeggel ellátott folyantuodványok a
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nagy méltóságú vallás- és közokta
tásügyi miniszter úrhoz címezve, f. 
évi május 31-ig alulírott hivatalából 
küldendők. Később érkező, vagy 
kellően löl nem szirtit kérvények 
figyelembe nem vehetők. A  folya
modványhoz melléklendők : 1. szü
letési bizonyítvány; 2. iskolai bizo- 
nyitvány a megelőző iskolai évről s 
ha a tanuló még iskolába jár, félévi 
értesítő; 3. tiszti orvosi bizonyít-
vány arról, hogy folyamodó a tani 
tói pályára alkalmas; 4. hiteles köz
ségi bizonyítvány a szülők és a fo
lyamodó vagyoni állapotáról, a rsu 
hídfő polgári állásának, évi jövedel
mének, kereset képtelen kiskorú gyer
mekei számának, nevének és élet
korának feltüntetésével ; 5. anieny- 
nyihoii folyamodó már nem jár i - 
kolába: erkölcsi bizonyítvány. A 
folyamodás eredményéről a tanulók 
hozzátartozói legkésőbb augusztus 
hó elején értesittetnek ; ezért a fo 
Ivamodé pontos óimét, ahova az ér
tesítést várja (vármegye, utolsó 
posta, esetleg utca és házszám meg 
jelölésével) írja a folyamodvány 
külső lapjára. A fölvétel c-ak akkor 
lesz végérvényes, ha a fölvett nö
vendék zenei hallása s egészségi ál
lapota ellen szeptember hó első 
napjaiban foganatosított felülvizsgá
lat alkalmával kifogás föl nem me
rül. Jlotlossy Béla, igazgató.

Tűz. Folyó lió2r) én, a színházi 
előadás tartama alatt a Molnár l>t- 
ván-utezáhan, szemben a rendőrka
pitányság épületével tűz ütött ki. 
A tűz Ilire gyorsan elterjedt a szín
házban és némi féléim n kívül sze
rencsére semmiféle komolyabb bajt 
nem okozott. A színházban jelen 
volt közönség példás magaviseletét 
tanúsított: a legnagyobb csendben 
és rendben, tolongás nélkül vonult 
ki a színházból és sietett a tűz szín
helyére. a hol Zinncr llenrik-féle 
udvarban egy rozoga, zsindely tetős, 
földszintes épület állott lángokban. 
Ettől tüzet fogott a szomszédos, 
Rótli József-féle háznak hátulsó 
földszintes épülete és fáskamarái. A 
tűzoltóság Friss Heiman parancs
nokkal a színházból a tűzhöz sietett 
és rövid idő alatt lokalizálta a tüzet. 
Még két szomszédnak volt a tűz 
miatt csekélyebb kara. Az épületek 
biztosítva voltak. A tűz keletkezé
sének okát nem tudják.

— Öngyilkossági kísérlet. Paultk 
Róza helybeli kenyérsütő leány sze
relmi viszonyt folytatott egy pék
segéddel, aki vele egy műhelyben 
dolgozott. A leány az ut bbi időben 
kissé elidegenedett szerelni.» párjá 
lói és tegnap ki is jelentette, li így 
a viszonynak végit akar vetni és a 
közös háztartást fenntartani többé 
nem kívánja. E miatt a péksegéd 
a leányt szemrehányásokkal illette 
és kijelentette, hogy' ha kedvese 
megmarad továbbra is elhatározása 
mellett, — véget vet mindkettőjük 
életének. A folytonos üldözés és 
szemrehányás a leányt annyira el
keserítette, hogy megragadta a keze 
ügyébe eső rozsdás kést és azzal 
mellbe szúrta magát. Paulik Rózát 
súlyos sérülésével az „Erzsébet44 
közkór házba szállították.

— Veszedelmes mulatság A minap 
véres mulatságnak volt a színhelye 
a tállyai Taitma í-féle vendéglő. A 
kuglizóban összeszólalkoztak a ven
dégek, miből csakhamar verekedés 
keletkezett. A csatározásnak az volt 
az eredménye, hogy Szendrey Fe
renc és atyja kövei és kugligolyó
val betört fejjel hagyták el a kug- 
lizót. A fiút súlyos sérüléssel hoz
ták az itteni közkórházba.

— Szerencsétlenség a szőlőben 
M aj o r o s András és S z i ti a i An
drás napszámosfiuk együtt kapálták 
a szőlőt a sárospataki „Száva44 be
gyen. Kapálás k zben Szitui egy 
kétágú kapával vélotlenscgből Ma 
joros jobb karjába sújtott és azt 
súlyosan megsérelmezte. A megsé 
riilt fiút ápolás végett a helybeli 
„Erzsébet44 közkórliázba hozták.

— Fontos előny, hogy a Triesti 
általános biztositó társulat (Assicu-
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razioni Generáli) oly vegyes bizto
sítások érvényét, melyeknek esedé
kessége alkalmával a biztosított 00 
évesnél idősebb nem lesz, 50OK) 
korona biztosított összeg erejéig, 
különösebb veszéllyel nem járó fog
lalkozásuknál, külön pótdij folszámi- 
tásn nélkül rokkantság esetére is 
kiterjeszti, a mennyiben a biztosí
tottat a teljes rokkantság tartamára 
a díjfizetés alól felment i. Triesti ál
talános biztosító társulat Assicurazi- 
oni Generáli főügynöksége Sátoral
jaújhely Molnár i ;tván utca 0.

— A „Nyugat * 8-ik száma. Irodalmi 
folyóirataink e legjelentékenyebbjé
nek, az Ignotus, Fenyő Miksa és 
Osvát Ernő szerkesztésében megje
lenő Nyugat-nak most érkezett 8 ik 
számában a következő nagybecsű 
szépirodalmi és kritikai közleménye
ket találjuk : Beterdi István, Juhász 
Gyula, Füst Milán, Ady Endre, Iteic- 
hard Piroska és Ignotus: Versek ; 
Lengyel Géza: S.irosék (Novella). 
Ignotus: Uj művészet. Szil >i Vil
mos: Péterffy Jenőről II Karinthy 
Frigyes: Géniusz (Novella). Lackó 
Géza : A coliegium Don Üuijotéja. 
A „Figyelő44 kritikai rovati utalnia : 
Levél a Nyugat szert észt őségéhez 
(Karinthy Frigyes); lón is Shaw 
Caesarjáról (Babits Mihály), Perre 
1, ti : l'hilau halála (Nagy Zoltán); 
Hock János az Urániában (Laezkó 
Géza); Kun József: K*’k begyek 
(Babits Mihály) ; Az „id (Karinthy 
Frigy es *. A Ny ugat • lőliietési 
ára egy í vre 20 korona, egy szám 
i.ra egy korona. A kiadóhivatal címe 
VII. Akácfa utca 5. Május 1-től V. 
Dorottya utca 14.

NYÍLT-TÉR.
Ügyvédi iroda áthelyezés.
I)r. Ciizy Béla ügyvédi irodáját 

folyó évi április 23-ától Kazinczy - 
ulcza 36. szám ala (Bataky Miklós 
féle ház) helyezte át.

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

Kiadótulajdonos: 
LANDESM A NN  MIKSA

252 1 — 1ÍH)9. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirólt bírósági végrehajtó az 

1881 évi EX. t-c. 102. §-a értelmé
ben ezzenel közhírré te.-zi, hogy a 
satoraljaujhelyi kir. törvényszéknek 
1900. évi Sp« 3162. számú végzése 
következtében l)r. Alföldi Dávid 
ügyvéd által képviselt Lielitinann 
Sámuel javára Jó'' korona 95 fillér 
és jár. erejéig 1900. m.irczius hó 
20 án foganatosított kielégítési \ ég- 
rehajtás utján felülfoglalt és 1500 
koronára becsült következő ingósá- 
u. m. lovak és ökrök stb. nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a királyhelmeczi 
kir. járásbíróság 1)09. évi V. 107 2. 
zátnu végzése folytan 08 korona 
95 Cili. tőkeküvetelésennek esedékes 
kamatai és eddig összesen 49 kor. 
25 fiil. biróilag már megállapított 
költség, erejéig Kiscigáiidnn leendő 
megtartására 1909. május 8 napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kifi
zetik és ahhoz a venni szándé. 
közök ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t. c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek, szük
ség esetén becsáron a'ul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog
laltattak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1908. 
évi XLl t. c. 20. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Királyhelraecz, 1909. évi ápr. 
20. napján.

Udvarhelyi Béla.
kir. jbir végrehajtó,
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A  legjobb b ir fé n je s itő

Egy.dOII f f á r t i j a l

Székely és Társa Kassa
A tavasz meghozván az épít

kezési idényt tisztelettel értesítem 
az érdeklődőket, hogy Andrássy- 
utcai 4(J. számú házam kertjének 
a Hegycskére szolgáló nyugoti 
részéből (most már Szabadsá tér 
17. sz.) 150 négyszögölnyi dara 
bot házépítés céljára megfelelő 
áron eladóvá tettem.

Komoly vevővel az egész házra 
nézve is hajlandó vagyok tárgya
lásba bocsájtkozni.

Matolai Etele

Egy ügyes varróleány 
h á z a k h o z  ajánlkozik
varrn i. Czim a kiadóhivatalban.

111032 1909. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

I A  s á lo r a l j a u j lu d y i  k ir. tö rv > z é k  
| mint t.-1#• kI.«iri\ \ i hatóság *■ üzhiiré 
teszi. Iiogy Schreiher Jakab végre
hajtat ónak Weinstock Kóza és társa 
végrehajtást szenvedő elleni vagyon 
közösség megszüntetése iránti vég- 

lehajtási ügyében a sátoraljaújhelyi 
.kir. törvényszék területén levő Sziir- 
nyeg község határában fekvő a 

j szürnyegi li 1 sztjkvben A. 1. 1. sor 
Ilii. hrsz, 19. ö. ». sz. ház és kert. — 
j 15. 1. 3. 4. 6. alatt Weinstock Kóza 
| férj. Sebőn Pálné, Weinstock Laizer, 
Weinstook Dávid és Weinstock Ja
kab nevén álló jószágtestre az ár
verést 699 korona ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és 
Iiogy a fentebb jelzett ingatlanok az 
1909. évi május 27-ik  napjának d e. 
10 órajakor Szürnyeg község
házánál megtartandó nyilvános ár
verésen el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának lO°,o-át vagyis 
09 kor 90 fillért készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t.c. 42. §-ban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. szám 
alatt kelt lg. M. rendelet 8. íj-á- 
bán kijelölt óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldöttkezéhez letenni, 
vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 
íj-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elis
mervény t átszolgáltatni.

Sátoraljaújhely, 1909. felír. 4.
Wielland,

kir. it. táblai bíró.

iilm w  lásáto! i  oaidi. meri ural Idái és pénzt takarít r a o ____
W b #  megliiíliató, kiváló szerltszeiii és naoy naskaképsiségji sépek:

„M U w aukee" kévekötő a ra lig é p ,
„p n iw a u k e t"  m arokrakA a ra ligép ,
„)C ihM uk««“  fűkaszáló gép, 
n fá ilw aukcs" acz ilgereb lye , 5nmük5dő kiaritássel, 
n fá ilwaukce*1 kőszőrUlőgép,

**el,ek  *• **<(• rilftOB é t  njabban •  m.fyar g izduágokbu i I . mini •  Ifgjobbik 
s ■' kínnak elismerve.;

■ ••k ith a tó  QgynAkAk és k é p v is e lő k  «> o r a ió g  m ind en ré s z é b e n  k e r e s te tn e k .

Megnyitás.
Tisztelettel van szerencsénk a n. é. közön égnek becses 

tudomására hozni, hogy a Kazinczy-utcza 7. sz. alatt egy a 
modern kor igényeinek megfelelő elegánsan berendezett

Hegyaljai borozó, minta 
sörcsarnok és vendéglő

nyílik meg folyó évi május hó 1-én, szombaton
Üzletünkben méltóságos Meczner Gyula főispán ur pin

céjéből való tisztán kezelt hegyaljai borok, kőbányai és bajor 
barna sörök, tiszta magyar konyhánkból kikerült Ízletes ételek 
lesznek a legpontosabban és legfigyelmesebben felszolgálva.

Sátoraljaújhely város közönsége már rég nélkülöz egy 
ilyen a modern kor kényelmével berendezett borozót és sör
csarnokot és ezért most, mikor ezt oly nagy fáradtsággal és 
áldozattal létesítettük, — esedezünk a n. é. közönséghez, hogy 
minket vállalkozásunkban nagybecsű pártfogásával támogatni 
kegyeskedjék.

Tisztelettel
Széchenyi János és Zilahy Pál.
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Ajánljuk a t, építő, építész és mészkereskedő urak szives 
figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen kő
mentes

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

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Z em p lé n -ía ím é c z i m ész - é s  agyag ipar
részvénytársaság Sátoraljaújhely. 

Sürgönyeim : Mésztársaság. Telefon 32. sz.

2274-908. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

L sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
mint telekk nyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Kerekes Pál sátoralja
újhelyi végrehajtatnak Kibárszki 
Istvánná Hajdú Hona végrehajtást 
szenvedő elleni 101 korona tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszék területén lévő, a Sátoralja
újhely rt város határában fekvő a 
sátoraljaújhelyi 2418. számú betétben 
A. I. 1 — 2. sorsz. 180. és 481 hrsz. 
alatt felvett kert a belsőségben és 
439—14. ö. i. sz. házból B. 2. alatt 
Kibárszki Istvánná Hajdú Ilona ne
vén álló jutalékára az árv. 1095. K. 
ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1909. évi 
jumus hó 15 ik napján d. e. 10 
orakor a sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszék telekvi hatóságnál meg
tartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartóznak 
az ingatlanok becsárának 10 szá
zalékút vagyis 109 k. 50 fill. készpénz
ben vagy az 1881 : LX t.-cz. 42 
§-ában jelzet árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hó 
1-én 3333 szám alatt kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §-aban 
kijelölt óvadékképes érték papírban 
a kiküldött 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. bin».

Eladó széna.
Najygéresi birtokomon 160 méter- 

mázsa szófia eladó.
Dobay

BOHItf NAGYKIKINDAI CSEREPE. 1
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.

Tessék árjegyzéket kérni ! " • g  |

! )• “ Képviselők kerestetnek. | 

B 0  H N  TÉGLAGYÁR, NAGYK1KINDA. |

Nyomatott Land.smauu Uikia és T ina küoyvnAorodájában Sátoralaujhely,
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