Megjelen minden szerdán és szombaton este.
K é z ir a t o k a t v ia s z a n ő m ad u n k .

^unkában a delegáció.
A politikai világ figyelme és
érdeklődése egy időre most is
mét a császárváros felé irányul,
ahol a delegációk tanácskozásu
kat megkezdték. Kormányunk és
a delegációba megválasztott po
litikusaink már Bécsben vannak
és a lázas kíváncsiság, amely
munkájuk eredménye iránt politi
kai körökben megnyilvánul, a mai
viszonyok között teljesen érthető
és természetes. Hetek óta olyan
szelek fujdogáltak Bécs felől, a
melyeknek érintése fázos boron
gást kelt az országban minden
felé. Terhek alatt roskadozó, a
létfenntartás és anyagi boldogu
lás nehéz küzdelmében végkép
elcsigázott magyar nemzetünkből
újabb és horribilis vér és pénz
áldozatot szándékoznak kérni a
„monarchia" nagyhatalmi urai.
Az utolsó idők jelenségei lélreismerhetetlenül tanúsítják, hogy
az évek óta kisértő veszedelem,
amelyet a közös hadsereg újonclétszámának -felemelése és a vefe
járó horribilis anyagi áldozat je 
lent, a megvalósulás akut stá
diumába jutott.
Állapítsuk meg egy kissé kö
zelebbről a helyzet prognosticonjá t és vegyük szemügyre a de
legációk mostani munkássága kap
csán a jövendő eshetőségeit.
Amikor a 67-es kiegyezés meg
alkotói a delegáció intézményét

A Vihorláton.
Forrt) napsugaras délután értem
Nagymihályba. hol az én barátom
és minden mászkálásb&n cimborám,
Gabi tárt karokkal fogadott.
Mint kezdő turistát érthető izga
lomba hozott az első nagyobb ma
gasságba teendő kirándulás, melyet
számomra Gabi kilátásba helyezett.
Fürkésző szemekkel igyekeztem a
távol izzó levegőjébe nézni, kutatva
kerestem azokat a gyönyört ígérő
óriásokat, melyeket holnap sorra
meg fogok hódítani.
11a a föld minden szépe kocsink
előtt lett volna, akkor sem lehetett
volna szavamat venni Néma bámu
lattal néztem az én hegyeméit. Az
egész hegycsoport tisztán emelte fe
jét az ég kékjébe. Elől a Dóiba,
ruajd jobb felé a nagy Kivo ritkás
háta mintegy illő tisztelettel feküd
tek a Vihorlát raegkapóan szép,
merész alakja előtt. Soha sem felejt
hetem el, bár azóta ezeknél sokkal
magasabb hegyekbe tettem át czállásoraat, a Vihorlát daliás alakját.
Kiválik ez a szép hegy a többi kö
zül, mintha nem is volna közéjük
való: meredeken emelkedik ki, hogy
aztán magasan a többi fölött nézzen el.
Csak akkor tértem magamhoz bol
dog ábrándozásomból, mikor a kocsi
megállt s lo kellett száilani.
Másnap este 10 órakor indultunk
el vonaton llornonnára, hogy a Vihorlátot éjjel közelítsük meg. Hiába
apasztottam arcomat a kocsi abla
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törvénybe iktatták, azt hitték,
hogy zárókövét rakták le annak
az évszázados küzdelemnek, ame
lyet a magyar nemzet léte, fenn
állása és önálló államisága érde
kében folytatni volt kénytelen a
pragmatica sanctióból folyó jo 
gainak és kötelezettségeinek ér
vényesítése terén Két egyenlő
szánni testület kreálásával gon
dolták megóvni azt az egyensúlyt,
a melynek fenntartása nélkül a
közös ügyek (kültigy, hadügy és
ezekre vonatkozó pénzügy), meg
újuló súrlódások nélküli elinté
zése biztosíthatónak nem látszott.
E végből a delegációk jogkörébe
utalták a közös külügyminiszter,
a közös hadügyminiszter és a
közös pénzügyminiszter jogi és
politikai felelősségre vonhatásának
szabadságát. Nem üres fikciónak
szánták ezt, hanem alkotmánybiz
tositéknak teremtették meg abból
a célból, hogy a megjelöli ügyek
ben a két állam teljesen egy
forma és egyenlő érvényesülésé
nek, az u. n. paritásnak lehető
ségét biztosítsák.
A magyar nemzet nagy több
sége elfogadta a kiegyezést és
reménynyel megnyugvással tekin
tett a jövő elébe. Voltak ugyan
vezető államfértiaink között sokan
akik a delegáció intézményével
összekapcsolt intenciók őszintesé
gében és lojális megvalósításának
lehetőségében eleve kételkedtek
és ezt az intézményt, a mely se-

hogysem felel meg az önálló ezt a szervezetet valamiféle biro
magyar államiság attribútumainak, dalmi törvényhozó testület jelle
a leghatározottabban visszautasí gével ruházzák fel és a nagy kül
tó ták, az abban való részvételt földön ilyen téves közjogi felfo
megtagadták. Kossuth Lajos vég gás kialakulására adjanak ala
zetesnek ielentette ki a magyar pót.
nemzet függetlenségi és önálló
Uj helyzet állott elő, a mióta
sági küzdelmeire egy ilyen cent- a delegációban résztvesznek azok
ralparlamet megalkotását és azzal is, akik a 67-es közjogi alap elvi
szemben a legnagyobb óvatossá ellenségei. Több Ízben tiltakozás
got a tartózkodást, kényszerű történt ezen meg nem illető solrészvétel esetén pedig a legri lemnitások ellen és megindult a
gorozusabb ellenőrzést ajánlotta harc, hogy ha már a delegáció
nemzete figyelmébe.
intézménye fennáll, az ne csak
A kétkedő szavát figyelemmel parlamentáris eltemetője legyeu
hallgatta az ország de bízott és a teljes paritásra irányuló törek
remélt egy jobb kor elérkeztében véseknek, de a külügy és a hadés várakozással nézett a delegá ügy terén egyaránt fejlesztője,
ció intézményének beválása elé, előbbre vivője és érvényesítője
különösen abból a szempontból, legyen jogosult kívánságainknak.
hogy egy nemzet legfontosabb
Az idei delegáció korszakosjeéletszerveiben a nemzetközi kép lentőségü. Jönnek a véderőtör
viseletnél és a hadierő organizá- vény reformjával, a létszámfel
lásánál jogai és aspirációi nem emeléssel, a .szolgálati idő meg
zeti szellemben mennyiben fognak változtatásával, a katonai terhek
megvalósulni r
óriási tokozásával, a katonai be
Harminc évet meghaladó idő ruházások rendkívüli méreteivel.
áii fenn és működik a delegáció. Előtérbe nyomul a döntő kérdés
Kifejlődlek ezen idő alatt bizo mindezekért hol és miben van a
nyos olyan ünnepélyes aktusok a rekompenzáció a nemzeti jogok
delegációval kapcsolatban, a me és aspirációk kielégítése terén ?
lyek csak egy nemzet parlament Inkább, mint valaha bármikor
jé t és nem egyszerű országos bi élére állítódik a probléma, ér-e
zottságát illetik meg. Trónbe valamit a delegáció és mennyit
széd, ünnepélyes fogadás az ud ér ?
varnál, ünnepi ceremóniák és ebé
A feleletet erre a kérdésre
dek, mind olyan külsőségek, a megadják
a legközelebbi na
melyek a rendezők azon szándé pok.
kába engednek bepillantást, hogy

kaira, hiába akartam keresztül furakodni ezen a nagy sötétségei), nem
láthattam a tündér-hegyeket, elta
karta szemeim elől azt az est sötétje,
de talán még inkább a páratelt le
vegő, a felhős égbolt.
Horaonnán kiszállottunk s szép
ügyhöz méltó buzgalommal róttuk
a méreteket az országúton. Megszé
gyenítő dolog, de hozzá tartozik a
turistasághoz egy kis országul tapo
sás is. Irgalmatlanul sötét volt; tel
jesen beboru.t. Nagyon lehangolt ez
az átkozott felhősereg, mely vizet
Ígérve függött fejünk fölött. De azéit
szép volt ez az u t; borzalmas szép
ségeivel és siket csendjével megkapta
egész telkemet. Ismét ábrándozni
kezdtem, kissé kétkedve fogadva r»
szemekben megindult esőt.
Mint ilyenkor illő, egy bizonyos
állat türelmével türtük az esőt. Ha
nem később 1 Bővebben nem fejte
gethető okok miatt mindkettőnket
elővett az álom. Jobb tanya hiányá
ban két utszéli szalma kazal alatt
rendeztük be pazar kényelemmel
hálószobánkat. Azért mondom, hogy
pazar fénynyel, mert hiszen az ágy
puhaságát varázsoltuk elő a szalmá
val, takaróul a gallér szolgált, sőt
még párnára is tellett, igaz ugyan,
hogy ez a párna, jövendő álmaink
őre nem tollal, hanem ennivalóval,
s miegymással volt keményre tömve.
Hozzáfogtunk, hogy az esőt kibüjtüljük. Ment a dolog nagyon szépen.
Kellemesen ringatott álomba a ké
nyelmes ágy, do különösen hálótár-

sam eget verő szuszogása. Nehéz ál
mokra ébredtem. Azt álmodtam, hogy
egy nagy szörny, kit egy volt ta
nárommal zavartam mindig össze, a
mellett fekszik. Fejein rettenetesen
zúgott s kimondhatatlan kínokat
vedtera. Mikor felébredtem kicsiséggé
törpült az egész lidérc-nyoraás: át
ázott a ruhám s mert több viz már
nem fért a fülembe, a nyakamba
folyt. Nem muiadl más hátra, mint
hogy barátomat kirántsam a vízből
s inkább fussunk az eső elől.
Ismét útra kerekedtünk s szorgal
masan fütöttünk a romboló alkohol
lal. Lassan elhagytuk Nagy Kernenezét s Bodra felé közeledtünk.
En a tótot sokkal barátságosabb
embernek tartottam. Bodra falu ér
demet. baktere látva acetilén lámpá
sunkat, már messziről bátorította ma
gái éktelen kiabálásával. Azt hittem,
most végre látok egy éjjeli őrt alabárddal, nem sikerült, mert bizony
őkelme közönséges tót, kosztümben
hatalmas alabárdot kellően pótló
fütykössel várt reánk a falu első
kertjénél. Vizsga szemei és szemte
len kíváncsisága azonban hamar el
őállott, sőt olyan szívélyes kezdett
az öreg lenni, hogy raagyarázgatni
kezdte a falun átvonuló rettenetes
sáros utat.
Végre átestünk a köteles „Z Fa
nom bohoiuM-on is.
Aludt még az egész kis falu. Egy
két kutya vakkantása zavarta csak
ezt a ködös éjjelt, vigyázva a kis
portákra. Gyorsan átmentünk Bodrán.
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A falu fölött délkeletnek tartot
tunk s a Konyarszky patak mellett
húzódó utat követtük. Es az ut bo
róka bokrokkal behintett havas aljú
legelőn kapaszkodik fölfelé a 700
in. magas Föd Krizora hegynek.
Vagy 3 km. mentünk már, mikor
egy északnak nyíló kis völgykatlanba
értünk. Gyönyörű volt ez a hely.
A hajnal páratelt, ködttrhes leve
gője rátelepedett az égés* völgyre.
Csend, végtelen csend fogott itt kö
rül, az a különös nyugalmas csendje
a szabad természetnek, mely talán
épen absolut hangtalansága miatt
olyan villanyozólag hat az ember
lelkére. Aki ezt nem tapasztalta, an
nak sem lehet arról az értésről, me
lyet a természet e ritka jelensége
okoz. Nincs ekkor fáradság; elülnek
a kószáló gondolatok s tisztult fe j
jel, minden apró, máskor észrevehetlen benyomásra rendkívül fogéko
nyak leszünk. Miuden kis nesz, egy
madár felreppenése, talán egy le
hulló levél teljesen leköt, a gondo
latok mérhetetlen tömegét váltja ki.
A nap épen akkor bujt ki s a pá
rás levegőn át, mosolyagva nézhette
a két turistát. Amint a hajnal első
fuvallata végig sóhajtott a völgyön,
a nap arany csókjával végig csó
kolta a táj összes virágait: az éjjel
eső-cseppjei imbolyogva táncoltak a
hajnali szellő lágyan karjain. A nap
kelt s a vizes lombok erősen kiemel
ték a hasadó hajnal minden apró
színét.
Egy fenyves szélén telepedtünk

83. szám (2)
A züllött Sátoraljaújhely.
Sok mindennel verte meg az Isten
ezt a szegény, szerencsétlen ujhelyt.
Mintha a bosszú Istenének keze ál
landóan fölötte lebegne, mintha átok
szállott volna rá. Már évek óta fe
jetlenség uralkodik itt minden téren.
A rendezett tanács teljesen tanács
talan és rendezetlen. Minden fordítva
van itt, mint másutt, minden a feje
tetején áll. A város képviselőtestü
lete egy-két szájas, nagyhangú em
ber által vezetteti magát, akik min
den lehetetlen abszurd ideát, minden
haszontalanságot meg tudnak sza
vaztatni. Polgármesterünk is csak
amolyan műkedvelő. A többi hiva
talnok meg csak helyettesit. Társa
dalmi, kulturális intézményeink absolute nincsenek, hírét sem hallani.
Nincsen kereskedelmünk, nincsen
iparunk. A kereskedők 90 százaléka
szegény ember. Az iparosok el van
nak adósodva. A lakás, az élelmiszer
drága és rósz. Az adó terhét már
alig bírjuk és nagyon sok ember
válla szinte roskad alatta.
Még középületeink sincsenek és
a nagy nyomorúság igazán már szem
pillantásra meglátszik. A vármegyeháza elhanyagolt, ósdi épület, a vá
rosháza szintén. Ellenben van jóhirnevümk. Olyan jó, hogy ha idegenbe
kerülünk, restelkedve valljuk be,
hogy újhelyiek vagyunk. Es vannak
kávéházaink, lebujaink, minden ut
cában kettő-három. L- gtöb! nj i oo'ya
nők, ahonnau részeg legények, má
moros kasszatündérek hangos ricsaja
veri fül álmukból a szomszédokat.
Es van egy „modern" kultúrpalo
tánk a város kellő közepén, a Mol
nár István-ulcuban a városház- és
rendőrkapitányságtól alig 100 lépés
nyire. A város közzépontján szük
séges hivatalokat az Isten háta mögé
dugják. Valahová az Ujulcábu, va
lahová a Kecskére. Es a Tűzöl tó-térre
küldik a napipiacot, ahelyett hogy
az egyetlen közellevő igazan alkal
mas Dianua térre helyeznék. De hát
ott sukkal fontosabb valami van :
kultúrpalota. Úgyszólván a város
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szivében megtűrnek egy olyan in
tézményt, amely ugyan „szükséges"
rósz, de amelyet minden valamire
való helyen a külvárosba, a váro
son kívül helyeznek. Es engedélyt
ad a bölcs tanács, hogy ezen örömtanyát megujabbitsák, modernebbé
tegyék, ahelyett hogy oda utasittatnék a külvárosba. Egyetlen üdülő
pihenő helyünk a Dianna-kert két
oldalt van körülvéve örümtanyákkal,
akárcsak Komárom várfalakkal, hogy
a még fürdeni menők is, pirulva
haladjanak arra. Úrasszonyok, ser
dülő gyereklányok, akik fürdeni
mennek, utjukba kell ejteniük a
•kultúrpalotát*.
Nohát ez a varos szégyenére van
igy, ezt nem lehet sokáig, sőt kevés
ideig is tűrni. Ha valakit Ujhelyben
baleset ér, azt egész egyszerűen fel
rakják egy szemeteskocsira és végig
viszik száz gyermektől kisérve akár
csak valami szemetet. E sorok Írója
látott nemrég egy ilyen esetet, mely
minden érző embert megbotránkoz
tat. Van itt ebben a szerencsétlen
városban száz ilyen eset. Csakúgy
emlékezetből irok néhányat. Egy
szánalmas szerencsétlen fiú jár-kel,
rendesen a katholikus templom mel
lett, a legborzasztóbb betegségben
szenved, talán bélpoklos szegény és
borzadva kell vele nap-nap melleit
találkoznunk és aki latja, azon ok
vetlenül ^átfut a hideg. Es nincs
senki (nem tudom, hogy kinek a
kötelessége^ aki kórházba internál
tatná. Van itt egy szintén szeren
csétlen nimphomanikus leány, tisz
tességes szülők leánya, aki betegsé
géből kifolyólag minden Ujholybe
vetődő idegent az utcán megszólít
és nincs senki, aki útját ál auá, aki
gondoskodnék róla, hogy kórházba
kerüljön.
Mindezeket könnyű szerrel lehetne
orvosolni, de nem akarják, mert a
város urainak bizony sokkal fonto
sabb dolguk van. Hiába, már inkább
adót emelnek és felvesznek egy kél
milliós kölcsönt, hiszen az újhelyi
polgárok szó nélkül fogják fizetni.

Vér a síneken.
Szerencsétlenség a sze
rencsi vasúti állomáson.
j\ már szinte oly mindennapossá
vált vasúti
szerencsétlenségek
száma újból szaporodott egygyel.
Ezúttal a mi vidékünkön szedett
áldozatokat a gondatlanság. Két
em berélet esett áldozatául vasár
nap reggel egy tisztviselő gon
datlanságának, — két család si
ratja szomorúan elvesztett kenyér
adóját egy tiatal em ber künyelmü
szolgálatteljesitése miatt.
Es amikor nap nap mellett is
métlődnek ilyen, sőt ennél is sokalta borzalmasabb szerencsétlen
ségek, az államvasut még mindigrábízza a váltótorony kezelését
egy egészen fiatal, szolgálatba
még csak röviddel ezelőtt lépett
dijnokra, mert hát ez olcsó gaz
dálkodás.
A pénzszerzés, a takatékoskodás — de csak a tisztviselők bő
rén — fő az államnál is és azért,
hogy egyéb hasznntalanságokra
megtakarítsanak egy pár garast,
könyelmüen feláldozzák az utazó
közönség és a kísérő személyzet
testi épségét.
Deltát katonaságra és hirdetési
általányokra kell a pénz és ez
előbbre való mindennél.
A szerencsétlenségről egyéb
ként a következőkben számolunk be:
A sz e r e n c s é tle n s é g .

Vasárnap reggel a szerencsi állo
máson súlyos vasúti szerencsétlen
ség történt. A Budapest felől érkező
40b. számú személyvonat néhány
percnyi tartózkodás után 0 óra 24
perckor elindult a pályaudvarról.
A vonat eleje elhagyta mar az
állomást, mikor az utolsó két kocsi
az egyik váltó felett váratlanul kiugrjlt és felborult. A vonat azonnal
megállott és a kisérőszemélyzet, va
iamint az állomásbeliek a felbont1!
két kocsihoz siettek. Ez két teher
kocsi volt. Az egyikben közönséges
gyorsárukat szállítottak a másik egy
vasúti levelező kocsi volt, a mely
a hivatalos postát és podgyászkezelésre vonatkozó iratokat vitte.

meg. Bent az erdőben még korom egy jól ismert kocogás riasztott fel. lyen mi állottunk, mint egy tenger
volt a sötétség, innen még nem tudta Elragadtatva bámultam az erdő gyé bői kiemelkedő kiesi szigeten. Pár
kiűzni a születő hajnal, a nap gyenge mántjainak, a szalonkáknak változa lépésre már kezdődött a tejfehérség
sugara az éj fekete árnyát. Versengve to s, majd cikkázó, majd nyilalló röp s a reggeli szél kergetve hozta a
szívták a mdves, ozonos erdei le ködését. — Fegyvertelenül adottam, fehér felhőket a Krajnyáró). Fel
vegő éltet adó balzsalmát. Csak néha mit tehettem volna másat, botom csapta a gerincre s forgatva kavarta
vert ki nyugalmas ábrándjaimból az mal céloztam sorra csak ugy„ ka tépte, gyúrta széjjel, mig aztán át
orrom alá kerülő forró kávé i.luta. pásból" ezeket a hosszuesőrü mada dobta az ellenkező oldalra.
Bántott ez a kis civiláziú, de hamar rakat.
Vártam mi fog ezután történik.
Azután folytattuk az utat. Nem Kis idő múlva a végtelen fehér kar
túl tettem magamat rajta.
sokára
elértük
Valyaskócot.
Szegény
piton kis rést vert a szél szeszélyes
Ismét magahoz ragaszkodott a
hegyi hajnal ezer bája. Nem akar pátria ez a falu. innen még a pap kezo s én apró, napsugárban fürdő
tam elmulasztani mi'lió színének egy is megszökött. A derengő hajnal pár házikót láttam messze, mélyen
árnyalatát sem : lestem a minden rongyos házikóit még szánalmasabbá lábaim alatt. De ez a tümbrkép csak
pillanataan változó színeket s a teszi s csak jobban ösztökél föl a másodpercig tartott s a függöny le
világosodó hajnalt. Gyémántod volt magasba »a ti.-zta világba*, ebba az omlott. Azután más helyen nyílt
minden, ragyogott az egész termé egyedül szabad országba, hol nincs meg a fehérség s a kép ismét más
szet s az esőcseppek lelt*Igét ve ad semmi korlát, hol nincs kűlümbség, volt. Még néhányszor ismétlődött a
ták vissza kandikáló nap minden csak végtelen szabadság, a mind — fantasztikus látomány, majd ritkulni
színét szétszórva az egész vü gy ben. nekfülütt való fölülemelkedés.
kezdett a felhő sereg s a nagymiÜnnepelt a természet, csak az én
Később as Okruhla tetőt keresz hály környéki falvak egymás után
ülőhelyein, a mohás föld, volt csu teztük majd innen egyenesen a Vi tűntek föl.
rom viz.
horlát északi oldalara csaptunk s
Végre körültekinthettem. Óriási a.
Mig az emelkedő nap gömbölyű rézsutosan haladva értük el a ge a körkép, amit Vihorlát nyújt. Alat
arca sugaraiba vonta a határszéli rinccel hogy olyan helyen jussunk tunk a Shatrogon (1011) m ) lapos,
homokkő halmokat, a békés kis oro a tetőre, mely egyszerre engedi át erdős háta húzódik, szinte vezet a
szok szegény hazáját a Krajnyát, az egész kilátást.
Szinnai kü/ig (1007 m ) Keletre a
Nem szívesen fogadott ez az öreg Gyl gerinc, a váraljai hágó és az
minket hajnali homályban hagyott.
Láttam amint fönt északon gyorsan hegy. Ilyen korán hogy is mertük ungi Popvicuni hegység látható.
kergeti a nap felhő ellenségeit s háborgatni ? Fehér ködt.»karóba bur Mint fenséges alakok integetnek át
gy őzelme ragy ogó sugaraival ko*zo- kolózva álmosan nézett szét. Neki Ungból a szép zöld havasok sorra
ruzza lankás dombok ormait, addig vágtunk a köztiek s pár perc múlva mind, a Polonina-Ruma (1482 m.)
nálunk itt a magas hegyek közt a fenn voltunk a csúcson. Ilyen nagv Osztra-Hora (1405 m ) Starostina
didergő hajnal győz* delmeskt dő elő meglepetés még soha sem ért. A (1289 m ) ós a galíciai Kalics (1353.)
hat cosai, az átcsillanó fény kévék csodálkozástól hang sem jött tor havas. Hívogatva intenek. Nem is
birkóztak a makacs párával, az alat komra, zavartan n-ztem a semmit váraimra őket soká. Akkor még félel
tomos sötétséggel.
mondó feliéiségbe. Neiu volt itt, ég mes idegen ország, ma már vulaLent a völgyek fenekén még tel vagy föld, nem volt egyáltalán sémi menyi jó barát. Hálával is gondo
jes volt a nyuga’om, minden mélyen sem. Kis darab földet, a Vihorlát lok reájuk, hiszen annyi sok szép
jdudf. Most egy éles iziiszenés, majd c-ucsát (1074 m.) láttam csak, mely- napot, annyi örömet, de sok fárad-
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Holtan találtak a levelezőkocsi
romjai alatt Lastyánszky Márton
miskolci lovelezőkalauzt és súlyosan
megsérülve Kapzán Rezső budapesti
keleti pályaudvari levelezőkalauzt.
Lastyánszky holtestét a szerencsi
hullaházba vitték, a súlyosan sebe
sült Kapzánt pedig a reggeli vonat
tal Miskolcra szállították, ahol a
kórházban helyezték el.
A s z e r e n c s é tle n s é g o k a .

A szerencsétlenségről azonnal ér
tesítették a miskolci üzletvezetősé
get, melynek részéről Bacskay Dezső
balesetvizsgáló jelent meg a szerencsótleuség helyszínén. Megállapította,
hogy a szerencsétlenségnek idő előtt
történt váltóállítás oz oka. A szeren
csi állomásnak blokk-berendezése
van, vagyis egy központi váltóházi
kóból irányítják az állomás összes
forgalmi váltóit. A szerencsétlenség
órájában Bodnár Béni forgalmi dijnok teljesített itt szolgálatot. Beis
merte, hogy a váltót ő állította át
és könnyelműségből nem nézett ki
a blokk-ház ablakán, hogy a vonat
elhaladt-e már a váltó fölött, hanem
csak hozzávetőleg, a vonat rendes
hosszúságából ítélve gondolta, hogy
a vonat már elhaladt a váltó fölött.
Bodnárt felfüggesztettek a szoglalat alól, de nem tartóztatták le. Dé
lig eltakarították a romokat a sínek
ről. Közlekedési akadály nem állott
elő, mert a vonal két vágány os és a
másik sínpáron minden akadály nél
kül lebonyolíthatták a forgalmat. A
miskolci kórházba szán tott Kápzáu
főkalauz mindkét lábát elvesztette.
Mind a két szerencsétlenül járt vas
utas üreg ember volt, januárban töl
tötték volna be teljes nyugdíjra jogo
sító négyvenóves szolgálati idejüket.
H Í R E K .
— Kitüntetés. L ő w y Adolf sá
toraljaújhelyi kereskedő, kereskedelmi
ü'nükot, a kereskedőben terén szer
zett érdemei elismeréséül kereske
delmi tanácsossá nevezték ki.
— Miniszteri elismerés. A pénz
ügyminiszter a (/resti .lenő adótanácsos vezetése a!att álló városi adó
ügyosztálynak az 1909. évi odaadó
és sikt rés működéséért elismerését
fejezte ki és az ügyosztály személy
zete részére 120 korona jutalmat
adományozott. — Végro tehát egy
olyan ügyosztály, amely dolgozik.

ságot is okoztak nekem. De nem
panaszkodom, mit ér az öröm. a
diadal, 1 a meg sem kell érte szenvedni.
Délen Jásza, Portiba, Szobraim es
fürdője, meg sok más falu csillan fel
a tiszta levegőben. Majd belátunk a
Nyírségbe, délkeletre a tokaji nagyhegyig. Kiemelkedő pontjai az egész
körképnek a mi vulkánjaink, a mi
tüzes ború hegyeink, a Shagos hegy
(510 in.) Kis- és Nagy-Kopaszhegy
Sátorhegy. Mellettük mered fel sö
téten, mir.t két elválhatlan jó barát
a bányácskai Hallgató és Fekete
hegy. Érdekesek ezek ami hegyeink
Sok helyről láttám már őket, a Vi
horlát több pontjáról, az ungi hava
sok egy némelyikéről s mindannyi
szor, ha egyébként nem tájékozód
hatnám, szerintük is elmennék bár
hová, merészen, páratlan meredeken
futva fel a csúcsba kis csoportjuk
minden helyről föltűnően tör elő s
rögtön felismerhető.
Majd sorra jönnek : a Bisto fölötti
Tolvajhegy, tovább a Mihez, a Kő
hegy, a meredek Szalánci várhegy,
a dargói hágó ós a Kerekhegy. Ezek
mar régi barátok, üdvözlöm is őket.
Kank-IIerlány és a Makovica után
kis rész az Ondava völgyéből csil
láink fel, majd a Simonka (1092 m.)
és a Csergő szép csúcsait pillantom
meg.
Délen szépen sorakoznak Vámosbicska, Hamajna, piros fedelű bútor
gyárával, Fekéshaza s Nagymihály
a Hradek dombbal.
Itt kell megjegyeznem, hogy bar
a vinnui hegyek láthatók, a vinnai
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— Lelkészválasztás A kisráskahegyit ref. társegyházakban október
2-án folyt le a lel kész választás Tudja
Mihály és T/iuránszky Tihamér egy
házmegyei tanáesbirák, mint esperesi kiküldöttek elnöksége mellett.
A gyülekezet választó tagjai egy
hangú lelkesedéssel Horkay Lajos
helyettes lelkészt választották meg.
— Uj főiskolai tanár. A tiszáninneni egyházkerület folyó hó 12-én,
vasárnapi gyűlésében, a sárospataki
főiskola theologiáján megüresedett
egyháztürténelrai tanszékre Marton
János sátoraljaújhelyi vallástanárt
egyhangúlag választotta meg.
— Halálozás. K i m a y Lehelné, sz.
Cseley Kálnássy Mariska. Kimay
Lehel p. ü. számtanácsos neje f. hó
1Ü án hosszas szenvedés után elhunyt.
Temetése f. hó 17*én d. u. 4 órakor
volt nagy részvét mellett.
— A Felsömagyarországi Hírlap pere.
Abban a percben, a melyet a /•>/■
sóm as'yarorszagi H írlap inditottt Szé
kely Klek bankigazgató ellen, amiért
revolverezéssel vádolta egy pártva
csorán, a kir. járásbíróság f. hó 2<i-án
d. e. 9 órára tűzte ki az újabb tár
gyalást, amely re Székely Kleket elő
vezetés terhe mellett idézték.
— Várkonyl Flóris — operaénekes
Az Opera igazgatósága a távozó
Krdős Ilichárd helyébe Varkonyi
Flórist az aussigi városi színház
tagját szerződtette. A szép hangú
ifjú énekművész néhány évvel eztlőtt a budapesti zeneakadémián ta
nult és működésének első színhelye
a csernovitzi színház volt. Szerződése
e hó 15-ikétől kezdve egyelőre csak
egy esztendőre szól és első fellé
pése Lohengrin-ben lesz, a királyszerepében.
— A bodrogközi vasút. Br. Sennyey
Milkós és gr. Széchenyi László a
bodrogközi keskeny vágány u vasút
érdekeltségének elnöksége t. hó lt>.
d. e. 9 órakor Sárospatak város ta
nácstermében értekezletet tartott a
cukortermelés által érdekelt nagyobb
földbirtokosokkal, melyen a kisvasút
ügye is tárgyalás alá került.

— Fejedelmi vendég Sárospatakon A rendőrség széleskörű nyomozást nyék között jutottak el a szomotori
Fejedelmi vendég időzött mu.t hé- indított ez ügyben. A nyomozásnak állomásra, a hol a felvillanyozott ke
ten Sárospatakon Prince youssouff azonban eddig csak annyit sikerült délyek csakhamar elkeseredett harcra
Kárnál egyptomi trónörökes szemé megállapítani, hogy a tettes fiata késztették a katonasorba induló had
lyében, ki Windtschgrattz Lajos her labb 20—30 év körüli az iparos osz fiakat. Előbb összevesztek, majd tetceg vendége volt. Az elegáns meg tályhoz tartozó közép, vagy még legességre került a sor, a minek
ielenésU, megnyerő külsejű idegen ennél is alacsonyabb termetű sötét egy áldozata is lett. Az egyik újon
herceg szerecsen inasával és 2 mé barna, elől lehajtott kariiuáju puha cot larsai annyira megverték, hogy
ter 10 cm. magas vadászával élénk kalapot sötét barna csikós kabátot, a szomszédos csapi állomáson orvos
feltűnést keltett városszerte. Vasár ugyanoly nadrágot és cipőt viselő nak kellett ápolás alá venni. A másik
nap a herceg társaságában Mukkos- ügyén.
sajnálatosabb eset ugyanazon a vo
hotykára lovagolt, hol a hatalmas
— Letartoztatott szélhámos. A nagy- nalon történt, közvetlenül a mun
erdőket tekintette meg, hétfőn Par
kácsi vasúti állomás előtt. — Egy
iiéi a rándultak ki automobilon, hol mihályi csendőrség e napokban le ittas újonc olyan szerencsétlenül bu
tartóztatta és a nagymihályi járáskéső délutánig agarasztak, kedden
bíróság fogházába bekísérte Sváb kott ki az egyik vasúti kocsiból,
a gazdaságot mulatt* be hercegünk
Gyula foglalkozás nélküli katonaszö hogy a heyszinéu szörnyet halt. Az
előkelő vendégének s végül az ardói kevényt, ki szélhámosságaival több újoncok zempléni fiuk voltak.
réten lovas-polóval szórakoztatta. A
— Lopás. Klein 8imou bazáros
trónörökös a látottakról a legna embert megkárosított. Sváb Gyula 10-án doiben a terebesi vásárra ment
Milcsik János kelecsenyi tanító ok
gyobb elragadtatás hangján r.yilat- levelét ellopta és azt használta fel feleségével. A hazat gyermekeire és
1 ozott a vendégszerető házigazda csalásainál. Lengyel, Harcsár, Üemkó, cselédjére : 0 n d i s Máriára bízta.
előtt és megígérte, hogy lehetőleg \ incsik és más álnevek alatt be A cseléd azonban visszaélt gazdája
minden évben meglátogatja pataki járta ,a vidéket, mindenütt kisebb- bizalmával és annak távollétét arra
barátját. A herceg 2 pompás betaní nagyobb csalásokat és lopásokat kö használta fel, hogy baltával feltörte
tott lóval és egy hordó legnemesebb vetett el, mig végre Nagy Sándor a szekrényeket és közel 800 kor. ér
assznval ajándékozva meg kedves és Nagy J . nagymihályi csendőrök tékű ékszerét ellopta. A gazda felje
vendégét, f. hó 11-én a délutáni a bánóczi határban elfogták. Valla lentésére azonban elfogta a hűtlen
gyorsvonattal Budapestig kisérte.
tása alkalmával kiderült, hogy két cselédet a 2. sz. rendőr ép akkor,
S A C. és K. M T. E. football évvel ezelőtt Szatmáron egy özvegy amikor az elzálogosított ékszerekért
mérkőzésé (4 :0) Vasárnap d. u. tar tanítónőtől házassági ígérettel 2500 kapott pénzen sétakocsizást rendezett
totta a 8. A. (J. bajnoki labdarugó koronát csalt ki, de sikerült a csend- a főutcán.
— Verekedés. Vasárnap éjjel egy
mérkőzését a „Kassai Munkás Torna őrség k- zeiből elszabadulnia. Sváb
Kgylet“ I. csapatával. A mérkőzés Gyula ellen a vizsgálat a legnagyobb nagyobb társaság ittas fővel haladt
hideg, szeles időben nagyon kisszámú eréilvei abban az irányban is meg- végig az Árpád-utcáu. Közel a „Nép
közönség előtt Kondor Aladár (B. A. indu t, nem-e részes a múlt évben felkelő korcsmához, aztán összeve
iv ) szövetségi bíró vezetése mellett Eperjesen özv. Gliick Üávidnó ellen szett a kompánia és Politúr József
folyt le és a S.A G. fölényes győ elkövetett rablógyilko-ságban. Erre mészáros legény revolverből négy
zelmével végződött. A 8. A. 0. ezen nézve több gyanuok merült fel és szer ráiőtt Papp János ácslegéuyre,
szereplésével erős haladásáról tett közel áll a feltevés bünrészessége akit arcán és hasán meg is sebesitett.
bizony'ságot, mert hiszen a múlt évi mellett. Az elmúlt héten még há A verekedés ügyében vizsgálat fo
mérkőzések során az őszi találkozás zasodni is akart. Üemkó György lyik a rendőrségen.
— Miiegyetemi Diákotthon. (Mű
alka’mával 2- 1 arányban vereséget nagymihályi polgári iskolai tan. r
szenved- tt a K. M. T. K. csapatától neve alatt Zagonvi Gyula pályini egyetemi Segéiyegyiet Háza) aiapja
és a tavaszi fordutón is csak kis tanító vendégszeretetét élvezte és javára a budapesti uj Műegyetem
goal különbséggel tudott revanchot rövid öt napi ott tartózkodása után 1910, május 25-én ő Felsége a király
venni. A K. M. T. K. minden igye vendéglátó gazdája leányának kezét es József kir. herceg az egyesület
kezete kárba veszett, a 8. A. 0 . erős is megkérte. Kicsibe múlt, hogy a védnöke jelenlétében megtartott záró
védelmén a Il-ik félidőben is, ami jóhiszemű emberek lépre nem men kő elhelyezési ünnepe alkalmából
kor pedig széllel játszottak alig egy tek. A csendőrség tudomást szerez megindított gyűjtést rendező egye
párszor tudtak keresztülhatolni, de vén a szélhámosságról, az áltanár sület elnöksége teikéri azokat, a kik
támadásaik ekkor sem hoztak ered urat letartóztotta. Csalás és lopás gyüjtőiveiket még nem küldették be
ményt. A 8. A. (J. az egész első fél büntette miatt indult meg ellene az (ca. 00o/o) hogy mivel a gyűjtés a
időben, mikor hátszéllel játszott, a eljárás. A bíróság kü.önben 8vábot Budapest székesfőváros halósugi el
K. M. T. K. mezőjén dolgozott s e a katonai hatóságnak fogja kiszol lenőrzése alatt van és az ivek be
küldésének határideje szept. 1 én
félidőben az 5, 33 és 42 percben gáitului.
mar lejárt, iveiket lehetőleg hama
lő három goalt Gasparik illetve Mid— Sikkasztó jegyző Királyhelmeci rosan beküldeni szíveskedjenek.
vár maga. mint azt némelyek mond veczky. A Il-ik félidő 2-ik percében udósitónk Írja, hogy Had község fia
— Nietzsche aforizmák. A z >l)berják, nem látható, mert azt elfedi a Fekete mesésen szép lefutásából jut tal jegyzője, M a r ó c z Miklós nagy
a 8. A. C. még egy goaihoz. A K. {Lszeg el.-n k szt sántán megszökött moiiscn fogalma megalkotójának ne
Kiov ereszkedő háta.
vét már a mi közönségünk is eléggé
Keleten jól látható a Laborcmenti M. T. K. e félidőben többször támad, és va ósiinüleg Amerika fele vette ismeri, de munkait még eddigielé
mészkő vonalat, a chom és a Göd- de goalt lőni nem tud a 8. A. C. tá útját.
jobbára
csak a szakemberek fórrösi hegyek. Ismét jó pajtások. Mö madásai is gyengébbek és ezek sem
— Tűz Sárospatakon. Tűzi lárma gutják. A Msgyar Könyvtár, mely
göttük a baikói hegy vara és gyö vezettek a nagy szél miatt ered
a tudományos népszerűsítését is föl
nyörű kontúrjai furakodnak a ma ményre. A 8. A. C. a Il i k félidőben és harangzúgás verte fel pénteken vette programmjaba, igen üdvös dol
gasba, azonban erős elleufelet talál is főlényben volt. A 8. A. C. győztes este fél tiz érakor Sárospatak város
got cselekedett tehát, midőn Nietnak a Csicsval és Jeszenői várak csapatában Gasparik, Mcdveezky, Fekete csendjét. A nagy szélben kigyuladt zschét is felvette elterjedt vállala
bán: A Shagurátél északra haladva és a kis Kovács érdemei dicséretet, a Fazekassoron Szókéné háza s rö tába, még pedig olyan munkával
a Laboré ezüst szalagja szépen el Keresztúri a kapuban egy párszor vid idő alatt tizenkét lakóház lett a kezdve u nagy filozófus ismerteté
lángok martalékává a melléképüle
vezet az ország határúig, a B esze megérdemelt tapsot kapott.
sét melyei a teljesen laikus olvasó
dekig és a Zempléni Bogáráig v.
— Emberbörbe bujt bestia Nemré tekkel együtt. Kivonult az Akadó is megérthet és elvezhet. A »Menschgen, még csak egy-két hónapja ad miai Tűzoltó egylet a főparancsnok, liches, Alzumeuschliches" ciin afo*
Krajnyáig.
Mint különösen érdekes dolgot tunk hirt arról, hogy egy suhanó a tanitóképezdei ügyiét Diviacki rizma-gy üjleméuybői fordittatott le
kell megemlítenem, hogy igeit tiszta vadállati kegyetlenséggel vett erő liezső tanár, az önkétes tűzoltó egy egy füzetre valói; szellemes, mély,
időben kivehető a Branyiskó és a szakot egy fiatal U éves leány gye let Tiina Tibor főparancsnok, a vari eredeti, meglepő mondásokat, melyek
Magas Tátra, lent ptdig a Hor reken és imo mar ismét egy gaz tűzoltóság I’ager Arihur jószágigaz mintegy bevezetésül szoigálhatnk
ember állatiaskodásáról kell beszá gató vezetése alatt, kik is derekasan Nitzschu megismeréséhez. A fordítás
tobágy.
Nagy és rendkívül változatos ez molnunk. F. bő 16-án 11 líra tájban kivették részüket az oltás munkájá igen jeles 8chopfliu Aladár munkája.
ból. Mindazonáltal a nagy szél na
a |körkép. Talán sohasem tudnánk egy ismeretlen mesterlegény kiné
A lüzet ára 130 fillér.
tőle raegválui, de hiv a nagy ur, a zésű ember megszólította Grünfeld gyon kedvezett a tűz terjedésének s
így 8zőkéné, Lukovirs fazekasmes
korgó gyomor. Lesietünk a gerinc Henrik Árpád-utcai szatócs 4 éves
ter, Dudás András, Weiszberg Hen
ről egy jobb hazába, mert itt bi Ktelka nevű leányát és azzal az
rik korcsraáros, Takács János, Be
zony a spiritust sem tudtuk a nagy ürüggyel, hogy atyjához viszi a regi András, Dudás János füldmiveh ú g o n nőn s a v a n y u v ix
templomba magával csalta a gazem
szél miatt meggyujtani.
lök, Misley fazekas, Fodor földmivelő rekedtség, köhögés és nátha ellen.
Kgy szép emlékkel távozunk lel ber a gyermeket kezeinél fogva
és
Góüa
András
ács
lakóházai
teljesen
kűnkben, mely kell hogy nyomot kivitte a városon kívül, a közvágó leégtek. A nagy kár egy része biz
Cukorbetegségnél speciális
hagyjon minden ép ember lelkében. hídon tu\ a 8zedlák-féle szántóföldre tosítás folytan megtérül.
gyógyszer.
Keressük fel a hegyeket. Tanuljuk •s ott egy türekhalmazbau leteperte,
Főraktár Sátoraljaújhelyben ;
—
Újoncok
veszedelme.
A
munká
rajta
vadállati
módon
erőszakot
kö
meg tőlük mi a szép a nemes, men
W 1 L K O V S Z K Y és T Ó T H
jünk hozzájuk közéjük és sok igen vetett el, úgy hogy a gyermek élet- csi 05 i* liadkiegi szitő parancsnok
cégnél.
sok újat fogunk minden lépésnél ta veszélyes sérüléseket szenvedett. A sághoz is e hó 7 én vonultak he az
gyermeket úgy találták meg délben újoncok. A fiatal legények a feletti
lálni.
A szerkesztésért felelős:
elkeseredésükben,
lugy
a
szabad
Tanuljunk meg közöttük élni s a türekhalmazon vérében feküdve,
A S Z E R K E S Z T Ő S É O.
ígérem, hogy máskép fogunk élni ahonnau az „Erzsébet" közkórházba polgári élettől válniok kell, kissé
és gondolkozni. Föl tehát a hegyek szállították. Az első segélyt dr. többet öntöttek a garatra és mire a
Kiadótulajdonos :
Gönczi Dezső alorvos nyújtotta az élet- vonatra ültek nagyobb része már
országába — do okosan.
ves zélyesen sérült gyermeknek. —'ittas állapotban volt. Ilyen körűimé-1 LANDESMANN MIKSA

S Z T 0 J K AI

Behyna M iklós.

A Nagyszebeni Földhitelintézet törlesztéses kölcsönt nyújt
házakra és földbirtokokra. Bővebb felvilágosítás Dr. BURÖER
JAKAB sátoraljaújhelyi ügyvéd urnái kapható.

F E L S O M A G Y A R O R S Z ÁGI

85. szám. (4)

Szerda október 19.

HÍRLAP
12567/910

Tk. 7084/1910. szám.

vh. sz.

Á r v er é si hirdetmény.

Árverési hirdetményi kivonat.

A saujhelyi kir. törvényszék mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi,
hogy a Zemplénmegyei kereskedelmi
ipar termény és hitelbank és csatla
kozott társai végrehajtatónak Zambon Valentinó és neje végrehajtást
szenvedők elleni 0000 kor. tőkeköve
telés és jár.Jiránti végrehajtási ügyé
ben a saujhelyi kir. törvényszék
területén lévő, Saujhely r. t. város
határában fekvő, a saujhelyi 3244.
számú betétben A. I. 1 sor 140,1 hrsz.
247/b. ö. sz. ház udvar a beltelekbeii
B, 1—2 alatt Zarabon Valentinó és
neje Molnár Terézia nevén álló jószág
test 0000 koronában ezennel megálla
pított kiállási árban elrendelte és hogy
a fentebb megjelölt ingatlan 1 9 1 0 .

Van szerencsém a nagy
érdemű közönség szives tu
domására adni, hogy

lakatos
műhelyemet__ _
Vekerle-tér, Vörös ökör udvarába helyeztem át.
Elvállalok épület lakatos munkákat, tömeges cikkek
gyártását, szivattyús kutak javítását és újonnan szere
lését. Villany világítás és telefon szerelést és ezeknek
javítását pontosan eszközlöm.
Műhelyemet berendeztem Autogén hegesztésre
Törött géprészeket, hib.ís öntéseket, kazán és gőzhen
ger repedést, motor alkatrészeket, vasgerendákat, öntött
vasat, kovácsolt vasat, acélt és minden fémet műhelyemben
és vidéken gyorsan hegesztek.

évi november hó 7. napján d. e 1 0 ó r á 
jak or a kir, tszék árverési helyisé

gében megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron
alul eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlan becsaiának 10 százalékát
vagyis 600 koronát készpénzben vagy
az 1881. évi 00. törvénycikk 42. §-á
bán jelzett árfolyammal számított s az
1881 évi november hó 1-én 3333. szám
a.kelt igazságügyminiszteri rendelet 8.
$ ában kijelö lt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni
avagy az 1881. évi 00. t. c. 170 § a
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál ülőleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.
Sátoraljaújhelyben a kir. törvény
szék mint telekkönyvi hatóságnál
1910. évi aug. hó 3-ik napján.
Eperjessy s. k.,
kir. tszéki bíró.

Eladó
esetleg bérbe is adó a Lónyaiutca 7 szám alatt, egy 3 szo
bából és mellékhelyiségekből
álló ház kerttel együtt.
Értekezni lehet ugyanott.

€ladó ház.

Az Andrássy-utca 66. számul
3 utcára nyíló sarokház, mely 4
lakosztályból e's mellékhelyiségek-;
bői áll, eladó.
Bővebbet ugyanott.

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság
909. V. 2196/9 kiküldő végzése foly
tán Roth Bernáth 39 kor. 20 fitt. kö
vetelésének és járulékainak behajtása
végett 1910. évi október hó 21 -én
délelőtt 1 0 órakor Saujhelyben Jé kay-utca 6, sz. alatt a vh. szenvedő
lakásán elárverezem azon 197Ü ko
ronára becsült ingókat, mtlyvket a
saujhelyi kir. jbiróság 909. F. h.
379/1 sz. kiküldő égzés folytán a 909
F. h. 379/3 sz. végr, jkvben felülfoglaltams melyek a 909. V. 18G8/2 sz.
alapfoglalási kvekben 1—34, téte
lek alatt vannak összeírva u. m.
házibutorokat, zongorát, stb.
Saujhely, 1910. évi okt. 3-án.
Rosner Imre bir. vhajté.

Közeli kiránduló hely az

Erzsébet
kerthelyisége

Magam a n. ó. közönség b. pártfogásába ajánlva, maradtam
kiváló tisztelettel

Az „Acetylén" világí
tás sátoraljaújhelyi
egydüli képiselete.

közvetlen a nagy állomás
mellett. — Kitűnő meleg és
hideg ételek, saját termésű
borok, kőbányi sör. — Pon
tos kiszolgálás, szolid árak.

Vályi Bertalan,
lakatos mester.

Hetenként kétszer zene.

ÜGYES

HA ÖN
nem tud enni, ha ro<z
szül érzi magát, biztos
segítséget hoz az or
vosi ag kipróbált
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----------- feltűnő olcsó árban kiárusítja. —

1

Ezért mindenki helyesen és okosan cselekszik, ha e kiváló alkalmat felhasználva, szükségletét ezen
cégnél szerzi be.
Raktáron vannak: női és férfi ruhakelmék, vásznak, női és férfi fehérnemüek, menyasszonyi
kelengyék, szőnyegek és függ nyök nagy választékban.

Feltűnően olcsó árak.
Nyomaton
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Landesmann Miksa és T ar s a könyvnyomdájában

Satoraljaujhely.
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