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O rgonás m ájus
tegnap véget ért; magyar mezőkön 
nemsokára aranyló kalászba szök
ken az élet. Az áldott anyaföld
ben megérnek most is a magvak, 
a föld, a nagy, a jó, a szent, nem 
háborúskodik velünk, igába hajtja 
hatalmas testét s minden kis mun
kánkért százszorosán fizet. Nem 
nyligösködik, amiéit régi magyar 
férfikarok helyett gyönge asszony
kezek, orosz és olasz kezek gon
dozzák, a termés éppen olyan dús 
rajta, mint máskor. Talán a nap 
küld le kétszeres sugározom erre 
a földre, hogy most is megérjen 
a magyar vetés. Ez meg is érik, 
de nem akar megérni reménye
ink vetése, amely pedig már ka
lászba kívánkozik s nem aránylik 
fel uj időkre keleten a n ip , nem 
oszlik el a háború sötétsége, a béke 
sugarára. Már negyedik éve ül lel 
künk fölött valami rettentő lidérc
nyomás, ami minden megszokottat 
eltorzít, az arányokat megnöveli s 
mint hatalom trónol felettünk a 
borzalom. Özvegyek, anyák elsírt 
könnyeiből akár tavak lehetnének, 
jegyesek, kedvesek sóhajai száza
dos erdőket /.ugatnának, még sincs 
vége, m iért? Népek hódolóval bo
rulnának le, ha megérkezne, egy 
jobb jövő előtt, miért nem érke
zik hát akkor ez m eg? Akit vár
nak, sóvárognak milliók, epedőn, 
miér nem jön az m eg? S ipad t 
arcokra, bánatos szivekre, mint 
tavaszi virágzápor hullana le a 
boldogság, százezrek nem ölni, de 
ölelni akarnak, miért nem történ
hetik ez meg már holnap?

Köröskörül amerre csak nézünk 
már meg mozdul, megindul, dü
börög a föld, sejtelmes erőket su- 
gároztat embers'ivekbe, valami már 
működik a titokzatos mélyben. 
Tegnap még vad düh görcsüsi- 
tette ökölbe a kezeket, ma már a 
kezek fegyver helyett szívesebben 
markolnák a kaszát, a szerszámot, 
a tollat. Valahonnan, sejtelmes 
messzeségből elindult már a vá- 
gyó gondolat s elébe állni nem 
fog tudni senki. Egyszer minden 
bilincs lepattan. Keleten már meg 
van a nagy felszabadulás. Távol, 
nyugaton, még nem tudni mitől, 
de már veszedelmesen remeg a 
föld, uj világok vannak kialakuló
ban. A forradalmat szító, mozgató 
erő mindkét helyt a jövőért, a 
békéért küzdő akarat. Nálunk nincs 
szükség erre az erőre, mi szivün* 
ben már első perctől fogva óhajtjuk 
és várjuk a változást És hisszük, 
hogy nem sokára megérik a jövő, 
megérik a remény vetése, dús ka 
lász lesz belőle. A nyáron talán 
már megjön a nagy ara tás...

L e s z  m á r
vasúti katonai rendőrség. • •
Rendőrség! kerületekre osztják 

az országot.
Á'talános panasz, hogy a vas

utakon jóformán teljesen megszűnt 
a közbiztonság. A zsebtolvajok nyu
gtul vau garásdálkodnak és egyre másra 
fosztják ki u gyanútlan utasokat. Nem
csak a vasutak túlzsúfoltsága oka a 
bajoknak, h inéin az ellenőrzés teljes 
hiánya is. Azelőtt valamennyi pálya 
udvaron voltak detektívek, akik. idő 
közünkéi t razziákat tartottak az egyes 
útvonalakon. A zsebtolvajokat ösz- 
szefogdosták és igy t< rendít legalább 
néraiképen helyreállították.

A vidéki rendőrség a háborúban 
egyébbel vannak elfoglalva, a fővé 
ro i rendőrség dotektivjei is másra 
kellenek, a vonalak ellenőrzései a 
háborúban elmaradt és igy tehát a 
vasutak valóságos oldorádói lettek 
a zsebtolvajoknak. A tolvajok lég 
inkább a szökött katonák kiizzül ke
rültek ki és vasúti rendőrség hijján 
ügyes szélhámosok nagyszerűen tud 
tak bujdosni a katonai hatóságok ©lő!. 
Ezek a szempontok arra indították 
*z illetékes köröket, hogy felállítsák 
a katonai vasúti rendőrséget.

A honvédelmi minisztérium, a 
hadügyminisztérium, az államvasutak 
igazgatósága és a főkapitányság ak
ciót indított ebben az ügyben és el
határozták, hogy a vasúti rendőrséget 
minél előbb felállítják. A szervezel 
főbb pontjiit már meg is állapították. 
Budapesten és B-*c»ben iesz a két 
központ. Ausztriai és Magyarországot 
h<rminőkét, kerületre osztják. Minden 
kerületnek, kiTüu-kii'ön katonai va
sári rendőrsége lesz. Az egyes szór 
vek egy mással szoros összeköttetés
ben lesznek és egyöntetűen léphet 
nek fői. így aztán sikerülni fog a 
vasutakon normális rendet teremteni.

jfíllitassék jel
egy postai gyűjtőhely. • •

jtyilt levél
a kassai m. kir. postaigazgatósághoz.

— jun. 1 .
Bizonyára tudomásuk van arról, 

hogy Sátoraljaújhely város lakosai- 
n/k száma már a legutóbbi nép
számláláskor a 2 0 ,0 0 0 -nt meghaladta. 
A® sem lehet ismeretlen önök előtt,] 
hogy a város elég nagy területen 
fekszik és hogy legalább is 1 0  percnyi 
időbe telik, mig a külső perifériákon 
lakók a város középpontját gyalo
gosan elérhetik.

A postahivatal, amint tudni 
szintén raéltóztatuak, a város közép
pontján, ha nem is nagyon, de túl 
esi'c és igy annak elérése még a 
fentebb jelzett időnél is többe kerti).

A hivatal megközelítésével járó 
időveszteség nem volna nagy baj, 
ha nem jáiulua ahhoz az a tengernyi 
késedeletM, ami az egyes osztályok,

legkivált pedig az úgynevezett levél
posta előtti ácsorgással jár. Amíg 
valaki az express vagy ajánlott le
velét feladhatja, lelket-testet ölő 
negyedórák telnek el. A:? ablak e'őtt 
épen ugy, mint az ablakon belő*. 
Kívül a publikum senyvedi az idő
rabló ácsorgón borzalmait, belül pedig 
a tisztviselő dolgozta halálra magát, 
megállás, pihenés nélkül, még sem 
tudva kielégíteni a kívánalmakat, 
nyugodtan kénytelen elhallgatni a 
türelmetlen felek zokszavait.

Speciálisan ebben az esetben a 
'pOütaaikalmaznttat semmiféle mulasz
tás nem terheli, épen ugy nem 
okozója a torlódásnak a hivatal ve
zetősége sem. A fe’elősség súlya 
egyedül csak az igazgatóságon van 
a ért, mert engedte megszűnni a 
Gojdics-féle postagyiijtő helyet és 

n gondoskodott, h í másképen 
u, házilag a város más részén ^gy 

postagyüjlőhely felállítása iránt.
Me, amikor a hivataloknál, a 

raagánlVokué! a levélbeli érintkezés 
erősen fokozódott, kell amlyi figye 
lemmel lenni egy 2 0 ,0 0 0  lélekszámú 
város lakosságával szemben, hogy 
azok, lehetőleg a minimális idővesz- 
tesség mellett végezhessék el a levél
postán dolgaikat.

Mindezekre való hivatkozással, 
kérjük a t. posta és távird* Igazga
tóságot, hogy városunkban egy postai 
gyűjtőhely felállítása iránt sürgősen 
iutézkedui méltóztassauak.

Sátoraljaújhely r. t. város, 
Kossuth Lajos-, Kossutli 
I erenc-, külső Kazinczy- 
Kákóczy-utcák, Szabadság- 
tér és azok mellékutcáinak 

lakói.

tozó családtagok a fürdőzés, illetve 
a nyaralás tartama aiatt rendes lakó
helyükön elfogyasztani jogosultak, 
illetve oly cikkeknél, túelyekre fej
adag rendeletileg megállapítva nin
csen, azt a mennyiséget, mely elutazó 
családtagok normális szükségletének 
megfelel.

Köteles azonban az elsőfokú ha
tóság az igy kiállitott szállítási iga
zolványokról az illető fürdő, illetve 
nyaraló telep igazgatóságát, illetve 
.<zt az u’sofoku hatóságot értesíteni, 
mely az illető községben lakó és köz- 
ellátásra szőrűid egyéuek élelmezé
séről gondoskodik.

fi  /üröőzök élelmiszerei.

H Í R E K .
— Úrnapja. A katli. egyház csü

törtökön egy ne legnagyobb ünnepét 
ü te. Hitének középpontját: az oitári 
szeutséget hordoztak körül a város 
fő utcain, fényes körmeuetbeu. A 
szertartás a nagytemplomban reggel 
8  órakor szent misével kezdődött, 
mely után a Wekerle«téren, Kaziuczi- 
és Rákóczi utcán vonult végig a kör- 
menet, közben négy sáloroltáruái 
megállva.

— Katonai kitüntetés. A király 
adományozta a legfelsőbb dicsérő 
elismerést újólag a kardok egyidejű 
adományozás* módéit Kövér üyula 
1 0 . liouvédgya ogezredbeli hadnagy
nak, a közismert festőművésznek, aki 
tevékenyen vett részt a tizes honvéd- 
hét ünnepségeinek rendezésében.

— Jótékony adakozás. I)r. Bajusz 
Ernő ügyved, egy perből kifolyólag, 
ügyfelének a „Magyar Bank" imregi 
gazdaságának megbízásából 100 K-at 
küldött be ueküuk, hogy a tizes 
honvédek Özvegy és árva-alapja ja
vára juttassuk. A kívánságnak eleget

igazolványokért nem a miniszterhez kell 
fordulni.

A közélelmezési miniszter rende
letét küldött Zemplén vármegye 
alispánjának és ebben a rendeletben 
szabályozza a fürdőzőközönség é'el 
miszerének szállítása körül eddig foly 
tatott eljárást.

Ennek * rendeletnek, amelyet 
alább ködünk, leglényegesebb ren
delkezése az, hogy a nyaralásra me
nők élelmiszerének szállítási igazol 
vunyát a jövőben nem a miniszter 
állítja ki, liánom az eisőfoku ható
ságok, amivé! a miniszter sok kel 
lematteuségtől és várakozástól menti 
meg a közönséget. A miniszter ren
deleté igy szól:

Felhatalmazom a* elsőfokú ható
ságokat, hogy a hazai fürdő és 
nyaraiótelepekre utazó közönség élei 
miszereinek szállításához szükséges 
igazolványokat előzetes felhatalma
zásom kikérése nélkül saját hatáskö
rükben kiszolgáltathassák mindazon 
terményekre és cikkekre vonatkozó
lag, mélyekre az előbb kiadott ren
delet rendelkezései irányadók.

Az igazolvány akkor is kiszol
gáltatható, ha a címzett rendeltetési 
állomás a határállomások közé tar
tozik.

A szállított élelmiszer mennyisége 
azonban nem haladhatja meg azt a 
mennyiséget, melyet a rendeletileg 
megállapított fejadagok figyelembe 
vételével a szállítási igazolványt kérő 
fél h a vnleutasó és háztartásához tar

teltünk.
— Halálozás. Novák Károly a 

helybeli távird* hivatal hosszú időn 
át vo't alkalmazottja, 58 éves korá
ban elhunyt. Szerdán temették el 
általános részvét raeilett.

— Zsebtolvajlás a vonaton. Kosát- 
blüth HerruAuu tolcsvai lakos zsebéből 
ismeretlen tettesek a helybeli vasúti 
állomáson 1 ÜJT>C0  koronát elloptak, 
A lettesek k ezre kerítése iránt a 
uyomotás roegiudult.

— Elfogott dohánycsempószek. A 
pályaudvari csendőrsóg öt bereg- 
szoiyvai egyént fogott el, akik mint
egy 40 kg. dohány takartak elszállítani. 
A tetteseket Karsa Sándor rendőr- 
fogalmazó fogta vállalóra és az ő 
ügybuzgalroáuafc köszönhető, hogy a 
csempészek megjelölték azt a helyet 
városunkban, ahol a dohányt besze
rezték. A nyomozás most a megjelölt 
irányban indult meg és alapos remény 
van, hogy végre az egész bűnszerve
zetet sikerülni fog leleplezni. A uyo- 
naozás eredményének érdekében, a 
tettesek nevei nem közölhetők.

— Választás. A „Zemplénmegyei 
á'talános beszerzési csoport14 tanügyi 
alcsoportjának vezetője, Kolumbán 
Sándor kir. segédtaufelügyelo Po
zsonyba tört^ut áthelyezése követ
keztében csoportvezetői állásáról le
mondván, az alcsoport f. hó 30-án 
tartott gyűlésén Gárdonyi József áll, 
isk. igazgatót, az alcsoport jegyzőjét, 
csoportvezetőnek ; ennek helyébe 
p«dig Kozma Ármin tanítót választotta.

Lapunk mai színia 2 oldal.
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— Lmz cukor él zilr a nyaraló
gyarnakcknek. Gr. Szichenyt György 
Zeniplánvárrnegye főispánja, mint a 
„Károly király gyermeknyaraltatás* 
roosgalona voaetoje, eauttal tudatja 
a« érdekeitekkel, hogy az akció ke
retében elküldendő vendég gyerme
kek siátnára, nem csak liszt, hanem 
cukor és csir is fog fejkvóta szerinti 
mennyiségben kiadatni. Eszel eloszlik 
egy csomó aggodalom. Azok ugyanis, 
akik azért nem vállaltak szívesen el
látásra nyaraló osztrák gyerekeket, 
hogy az élelmezést ezáltal maguktól 
kénytelenek elvonni, ami a mai jegy
rendszer mellett szinte lehetetlen, 
megnyugodhatnak. Lesz most már 
külön liszt, cukor, zsír a nyaraló 
gyermekek részére. Egyszersraindt 
láthatjuk ebből, hogy ezen akció 
sikere fontos s látszik is, hogy 
legnagyobb eredménnyel fog zárulni.

— Tudományos előadást tart ma
délután 0 órakor a „Nyúl" kerthe- 
lyiségóben Dr. Andorka Sándor az 
országos raunkásbiztositó pénztár tit
kára. Az előadásának cinae: „Az 
anyag fejlődése és a sejt mint szer 
vezet".

— Bródynó zenevizsgája alkalmat 
adott a nagyközönségnek ama meg 
állapításra, hogy a kitűnő zongora- 
tauárnő eredményes munkát végez. 
Tanítványai zongoráiud.isuk bánni 
latos fejlődéséről teszuek bizonyságot 
egyaránt dicsérve önmagukat, tanár
nőjüket. A sok kitűnő tanítvány közűi 
ki keli emelnünk Széchi Icát. Hamar 
Joláut, Kopaport Ancit, Bródy Lilit, 
Bálint PistAt, akik zongorajáték tudá
sukon kívül előadói és énekképessé 
güknek is tanujelót adták. A zene- 
vizsga tekintélyes összeget ered 
móuyezett jótékony célra.

— Szédelgés oroszországi sírokkal.
Illetékes helyről közük: Oroszország 
ból tömegesen érkeztek egyes szé
delgőktől levelek olyan családok cí
mére, akiknek orosz földön eltemetett 
hősi halottjuk van. Megállapítás! 
nyert, hogy e levelek kivétel nélkül 
szédelgőktől erednek, akik iparsze- 
rüleg azzal foglalkoznak, hogy kipu
hatolják orosz földön hősi halált ha't 
katonáink hozzátartozóinak neveit és 
az illetők családjának írott lovélben 
azzal az állítással, hogy ők a sirt fel
fedezték és állandóan gondozzák, 
kisebb-uagyobb összegeket csalnak 
ki. Tekintettel erre a szédelgésre, akik 
Oroszországból ilyen tárgyú levelet 
kapnak, saját érdekükben jól tes?ik 
ha e leveleket tájékoztatás iránti 
kérés kíséretében következő címre 
megküldik: K. u. k. Kriegsgefauge 
neoraission, Etappeupost 258.

— Az idei csépléshez szükséges 
szénmennyiség elosztását az Országos 
Szénbizottság országosan szervezte. 
Gazdáknak széunel való ellátása úgy 
történik: akinek 2 0 0  magyar, vagyis 
150 katasztrális ho'd vagy ennél 
uagyobb a bevetett területe, az köz 
vétlenül a bányából, saját elmére 
kapja a szenet; akinek pedig 2 0 0  
magyar 150 kát. holdnál kisebb a 
bevetett területük, azok részére a 
község címére megy megfelelő meny- 
uyiségü szén. A szénre való igény- 
jogosultságot összeírás a lp ján  álla
pítják meg. Az összeirólapok bekül
dése azért fontos, mert ezeknek a 
hiányában az Országos Szénbizottság 
nem utal ki szenet. Noha az Országos 
Szónbizottság erre a körülményre 
kellő nyomatékkel figyelmeztette az 
érdekelteket, mégis nagy számmal 
vannak olyanok (főként községek) 
akik összeiróiveiket még mindig nem 
küldötték meg. A csépíég sikere ér
dekében teliát okvetlenül szükséges, 
ha a községekre vonatkozó összeíró 
ivet az illető elöljáróságok a 2 0 0  
magyar holdnál nagyobb bevetett 
területtel biró gazdák sz-'nsziikségle 
tót feltüntető összeiróivet pedig ma
guk ezek a gazdák késedelem nélkül 
beküldjók az Országos Szénbizott
ságnak. Az összeiróivek az illetékes 
főszolgabiróságoknál kaphatók ; a 
főszolgabiróságoknak az Országom 
Szónbizottság kellő számú összeiró
ivet készséggel rendelkezésére bo
csát.

40. szám (2)__________

— Révész Imre, kassai tánctanár, 
városunk tánotanitója ezúton hozza 
az érdeklődők tudomására, hogy táuc 
tanítását a „Nyu'H kort termében jú 
nius első felében megkezdi. Beiratá
sok a Lőwy-fóle könyvkereskedésben 
egész uap elfogadtatnak. A tananyag: 
testnevelés, a nélkülözhetetlen illem
tan és modern táucok.

— „Hatvanhatos hadialbum,, A
6 6  gyalogezred magyar, uéraet és 
részben tót nyelven „Hadialbum" ot 
ad ki. Ez az album felöleli az ezred 
fényes hadi tetteit és azokat az ér
demeket, melyeket az ezred ebben a 
világháborúban a királyért ós hazá
ért megingathatatlan kitartással és 
kötelességtudással sz» rzett és vitt vég
hez. Maradandó emléket akar állítani 
az ezred vitéz katonáinak, akik állha
tatosan és hősi bátorsággal védel
mezték édes hazánk földjét az ellene 
felaudult egész világ ellen. Örök pél
dának akarják felmutatni azokat, 
akik az otlhonvalók javaiért és nyu
galmáért életüket áldozták fel és 
hagyták ott a becsület mezején. A 
nagyszabású munka tiszta jövedelme 
az ezred „Özvegy- és árva-alapi ját 
van hivatva szaporítani, melyből ele
sett vagy a háború alatt elhalt haj 
társaik özvegyei és árvái, továbbá 
rokkant bajtársaink kapnak ruajd se 
gélyt, hogy megélhetésük biztosítva 
egyen. Hogy a megvalósítás anya

giak miatt meg ne akadjon, ezúttal 
is felhívják az ezred tisztjeit, tiszt
jelöltjeit, továbbszolgáló altisztjeit, a 
tehetősebb legénységet, és a nagy 
közönséget, hogy karolják fel szivvel- 
lélekkel a nemes akciót. Már a meg 
indításnál nagyobb összegre van szük- 

. J lentsék be hát vételi svándé 
kukat és fixessék meg a munka vé
telárat. (Népszerű kiadásnál 3(3 ko
rona, diszkiadásnál 40 koron*. Után
vét. mellett mindkét kiadás 2 0  koro 
uával drágább lesz.) Az ungvári 6 6 -ik 
pótzáoz'óaljnál működő „Hadialbum" 
szerkesztőbizottsága Ungvar minden- 
támogatást elfogad.

Felein* szerkesztő: 
Szerkesztő

Landesmann Mikin, 
György Lajos.

Viszketegséget, Sömört, Riiht
a leggyorsabban elmulasztja a 
dr. Élesch-féle eredeti, törvé
nyesen védett

„Skaboform-Barna zsir“
Nincs szag*, nem piszkit. Miu- 
dig eredeti pecsétes Dr. Fiesch- 
félét kérjünk. Próbatégely 2 30 
K. nagy tégely 4 K, családi 
adag 11 K. — Sátoraljaújhely 

és vidéke részére főraktár:
Kádár Gyula gyógyszertárában, 

Sátoraljaújhelyen.
Vételnél n „Skaboform" védjegyre 

ügyeljünk.

Hirdetmény.
A Tokajhegyaljai Szőlősgazdák Törkölyfőző Szövetke

zete értesiti türkülypálinkára igényt tartó tagjait, hogy a 
kiutalt törkolypálinkát a következő beváltó állomásokon 
vehetik á t :

1. Sárospatakon f. évi junius hó 12— 13-án a főzési
helyiségben, a következő községekben lakó szőlőbirtokosok: 
Bodroghalisz, Bodrogzsadány, Bodrogolaszi, Józseffalva, 
Károlyfalva, Végardó, Herczegkut, Makkoshotyka, Szerencs 
és Sárospatak.

2. Tokajon J. évi junius hó 16—17-én a főzési helyiség
ben, a következő községekben lakó szőlőbirtokosok : 
Bodrogkeresztur, Tarczal, Tokaj és Erdőbénye.

3. /Kádon j. évi junius hó 18— 19-én a főzési helyiség
ben, a következő községekben lakó szőlőbirtokosok : 
Mád, Mezőzombor, Tállya, Golop, Bekecs, Legyesbénye, 
Monok, Ond és Rátka.

4 . Sátoraljaújhelyben f- évi junius hó 10— 11-én a főzési
helyiségben, a következő községekben lakó szőlőbirtokosok: 
Sátoraljaújhely, Kistoronya, Szólőske, Alsóbereczki, Felső- 
bereczki, Bodrogszerdahely, Bodrogszög, Barancs, Bodzás- 
ujlak, Garany, Csarnahó, Kisbéri Ladamócz, Nagybári, 
Zemplén, Czéke, Imreg, Magyarsas, Szürnyeg, Mikóháza, 
Széphalom, Borsi, Csörgő, Hosszuláz, Nagytoronya, Ruda- 
bányácska, Gercsely. Kászó, Kiszte és Velejte.

5. Olaszliszkán f. évi junius hó 14— 15-én a következő 
községekben lakó szőlőbirtokosok: Olaszliszka, Erdőhorváti, 
Kisfalud, Szegilong, Tolcsva, Vámosujfalu, Háromhuta, 
Komlóska, Sára

G. A tagok a kiutalásról még külön értesítést is 
fognak kapni s a nyert utalvánnyal jelentkezzenek a fent 
megnevezett beváltó állomásokon. Pálinkára, ismételten 
hangsúlyozzuk, csak azok a szőlőbirtokosok tarthatnak 
igényt, ahik 1917. évi szőlőtörkölyeiket szövetkezetünknek 
adták át üzletrészeiket s a pálinka árát előre befizették. 
A pálinka kiadásához mindenki maga tartozik edényről 
gondoskodni.

Felhívjuk végül azokat a szövetkezeti tagokat, akik 
javitásra váró hordóikat és kádjaikat szövetkezetünhöz 
bejelentették, hogy azokat mielőbb szállítsák be gyári 
telepünkre: Sárospatak, kocsin vagy vasúton. A  javítások 
a beérkezés sorrendjében fognak teljesitteteni.

Sárospatak, 1918. május hó 28.

fi íokajhegyaljai Szőlősgazdák 
Cörkölyfőző Szövetkezete.

fi felsőmagyarországi Czukoripar R. I. Tőketerebesen
keres tiszti és altiszti étkezője (kantini vendéglő) vezeté
sére kifogástalan erkölcsű idősebb nőt a z o n n a l r O v 
jó megjelenésű intelligensebb hadiözvegyek, vagy akik 
már hasonló munkakört nagyobb vállalatoknál, vagy 
gazdaságoknál betöltötték, előnyben részesülnek. Részletes 
ajánlatokat kérünk lenti cég igazgatóságához Tőketerebesre 
intézni.

A  F elsőm agyarországi C zukoripar B. T. 
Tőketerebesen keres azonnali b e lép ésre  önálló per- 
fekt magyar-német, gép- és gyorsírást is tudó levelezőftp 
továbbá magyar-német gép- és gyorsírásban perfekt kék 
kisasszonyt. Hasonló vállalatnál már alkalmazva 
voltak elsőbbségben részesülnek. Részletes fizetési igé
nyekkel és bizonyítvány-másolatokkal (melyek vissza nem 
küldetnek) ellátott ajánlatok fenti cég igazgatóságához 
Tőketerebesre küldendők.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.


	40

