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Andrássy Gyula gróf.
Szokatlan örömmel olvasám a

• Magyar Hírlap* karácsonyi 307 
számában az Andrássy Gyula gróf
• Parlament és közigazgatás* cimli 
vezércikkét. — őszintén ajánlom, 
hogy olvassa el mindenki, a ki 
politikával foglalkozik, főleg pedig 
ha munkapárti.

Cikke elején mondja és bizo
nyítja a t. gróf, hogy a legköze
lebb múlt válságos idők tűzpró- 
báját a magyar parlamentarizmus 
gyengén állotta ki.

Sokan — úgymond — azt az 
elméletet állították fel, hogy a 
magyar parlamentárizmus nem 
törvényen, csak mintegy félszáza
dos megszokáson alapszik, az el
lene elkövetett vétség tehát nem 
büntethető s igy csak addig kö
telező mig a többség a király ál
tal is elfogadott programot alap
ján áll, ellenkező esetben helyén 
van a kisebbségi vagy párt nél
küli kormányzás is, mindaddig mig 
vagy megtöri a többséget, vagy 
ez programmja megvalósításának 
elhalasztásába meguyugszfk.

Alkotmányos fegyvereink ez 
ellen — még a budget megtaga
dás joga is — mondja a cikk — 
hatálytalannak bizonyultak,a többi 
közt azért is mert sokan külön
böző ürügyek alatt az ex-lexben 
is Fizetik az adót.

Legyen szabad itt két meg
jegyzésünket közbeszurni.

A z  egyik  az, hogy ha a parla
ment hatásköre nincs is a tör
vény világos szavakkal és § okkal 
körülírva, ott van a m iniszteri fele
lő sig  és ennek tulajdonképeni 
célja nem az mit az elmúlt évek
ben a m iniszterek  és szócsöveik 
gyakran hangoztattak, hogy az ő 
rendeleteiket az illető közegek 
vakon végrehajtsák ha netalán 
törvénytelen is, de az, hogy a 
miniszterek feleleletre vonultas
sanak, ka a kirá lynak rossz la ná 
csőt adnak. Adhatnak-e pedig 
rosszabb tanácsot a királynak an 
nál, hogy a nemzet nagy több
ségének akaratát, óhaját mellőzte 
sőt elnémítsa, elnyomja és a par
lamenten kivül álló, vagy csak 
kisebbségre támaszkodható kor
mányt bízzon meg ezzel?

Am ha a coalitiós parlament 
a nemzet hallgatag beleegyezése 
mellett nem is vonta felelősségre 
a Fejárváry kormány tagjait nem 
véljük azt következtetni, hogy egy 
szerencsés fordulat után bekövet
kezhető, szabadon választott a 
nemzet többségének valódi aka
ratát képviselő parlament hasonló 
elnézést gyakoroljon a Kliuen- 
Héderváry kormány tagjai iránt is.

M á sk  m egjegyzésünk  az, hogy 
oly törvény lenne hozandó, amely 
szerint ha valaki ex lexben, vagyis 
a budget megtagadás ideje alatt 
adót fizet azt a rendes viszony 
helyreálltával ú jra  fizesse  és az 
oly adószedők és pénztárnokok, 
akik az ex-lexben befolyt adó
kat a kormány rendelkezésére be 
szolgáltatják, hivatalvesztessel bün- 
tettessenek.

A fentiekben kifejtvén a t. gróf 
hogy válságos időkben parlamen
tünk és alkotmányunk fegyverei 
annak védelmére elégtelennek bi
zonyult igy folytatja :

A  parla m en t szavának súly t igy 
csak a megye adott,

Csak adott neki erőt, hogy a 
megyék reá hallgattak és hogy a 
közigazgatási tisztviselők mint an
nak választottjai a megyével tar
tottak és a megyétől függtek. 
Negyven éves centralizatió mun
kájának következése az, hogy in
kább a kormány dominálja a par
lamentet, mint a parlament a kor
mányt.

Ez nálunk sajnos nagyon igazi
Igen érdekes és bölcsen fejte 

geti ezután a cikk, hogy ámbár 
az államtu domány mai iránya a 
társadalmi viszonyok különösen a 
német befolyás alatt álló orszá
gokban a centralizatiónak kedvez
nek s ekként a kormányhatalmat 
kelleténél nagyobb mértékben erősi
t i i  nálunk ezt különleges viszo
nyaink még nagy óbb mértékben 
tették, (hogy a cikk saját szavai
val éljek) nálunk a kormányzati 
hatalom a szükséges mértéken át 
csapott, amelynek valóban alig 
van párja. A legnagyobb ügyek 
juthatnak és jutnak tényleg a mi
niszterig. A kinevezett hivatalno
kok száma is évről-évre szaporo 
dik, egyik főbajunk a túlságos 
centralizatió s a kormányok túl
ságosan nagy hatalma.

E tünetek azt teszik kötelessé
günkké, hogy gondosan kerüljünk  
olyan reformokat, melyek a kor
mány hatalm át még tokozzák, A 
közigazgatási tisztviselők kinevez- 
tetésc veszélyesen megnövesztené a 
korm ánynak már úgyis túlságos ka  
ta/m át. A megye volt a múltban 
a rendi alkotmánynak s vele az 
állami önállóságának védő bás
tyája s a közelmúlt is azt mutatta 
hogy megint csak a megye adott 
erőt a parlamentnek. Ha a köz- 
igazgatási hatalmat az ő kezéből 
kivesszük s a kormány által ki
nevezett tisztviselők kezébe adjuk 
akkor a parlamentarizmus élctgyü- 
kerét elvágjuk. A magyar parla
mentarizmus szempontjából tehát 
valóban rossz csere volna (lenne) 
ha a vele nagyon rokon megyei 
szervezet helyébe a miniszteri

szervezetet kapná, a parlmenta 
rizmus gyengítése annyit tesz, 
mint Magyarország állami létének 
veszélyeztetése.

Félek tőle — írja tovább — 
hogy keservesen megbánhatnék, 
hogy politikánkat a feltétlen b i
zalom  vezetné. 1 la midőn m indent 
megteszünk a végből, hogy a 
harm óniát a k irá ly  és nemzet kö  
zott generációkra biztosítsuk, a 
nemzet önkormányzatának alkot
mányos eszközökkel való megvéd- 
hetőségéről nem gondoskodnánk.

Mondja továbbá a gróf, hogy 
gyakran hallja az államosítást, 
mint a demokrácia követelményét 
emlegetni. — „Nem tudom de 
mocraticus-é ez a politika - -  
mondja — de azt tudom , hogy nem 
magyar és nem erősíti meg a sza
badságot és ez elég nekem, En a 
magyar nemzet nagy veszélyezte 
lését látnám . . . megvalósításá
ban s azért küzdeni fogok ellene."

Bocsánat t olvasóink 1 hogy 
cikkem saját szavaim helyett csupa 
idézetekből áll, de meg nem áll
hattam : sőt szeretném az An
drássy Gyula grót cikkét egész 
terjedelmében közölni a mi la
punkban is és mindenütt, hogy 
azt lehetőleg minden magyar em
ber olvasná, aki hazánk ügye 
iránt csak némi érdeklődéssel is 
viseltetik és olvasná mélyen gon
dolkozva és vésné a szivébe.

Legyen szabad végre egy ér
vet a magam részéről is hozzá 
adni, a mi ugyan a cikkben is 
feltalálható a sorok közt, de nem 
a sorokban — expressis verbis 
— mint mondani szoktuk.

A vármegyei rendszer vagy intéz
mény nem a koronától engedélye
zett octrojált törvényeken alapszik, 
de azt a nemzet a politikai éle
tében a szükség, a célszerűség, 
maga az élet fejlesztő ki. Epén 
innen van eredetisége, igazi ma
gyarsága, de innen van igazi 
életrevalósága is. Tökéletes ha 
sonmását más országokban nem 
találjuk. Ezért mondják ellenségei, 
a korlátlan hatalomra vágyó mos
tani miniszterelnök is, hogy alkot
mányunkat • modernizálni* kell. 
Lehet tehát alkotmány —■ meg
engedjük — a vármegyei intéz
mény nélkül is, de au nem lenne 
többé az ősi magyar alkotm ány!

Már pedig, ha egyszer az apá 
inktól öröklött ősi alkotmányról 
lemondunk ellökjük magunk alól 
a biztos talajt, az alapot, a me
lyen megállva, akkor ragaszkodva 
még 1849-i teljes leveretésünk 
után is nemzeti létünk újra fel
támadt. Ha azt ellökjük magunk
tól, csinálhatunk minden ország
gyűlésen egy uj alkotmányt, — 
majd amilyen az akkori Khuen

Hédervárynnk tetszik, — de ma
gyar alkotmányunk nem lesz többé. 
Es a teljesen keresztül vitt köz
pontosításban ellenségünknek csak 
a korlátlan hatalmi központi kor
mányt kell hatalmába keritenie 
s az ország az övé, ellenben ha 
ősi magyar alkotmányunk alapján 
állunk, 63 vármegyét kell meg
hódítania.

íme tehát e kérdésben lesz 
egy hatalmas támaszunk és ve
zérünk s azért azt mondjuk: él 
jen Andrássy Gyula gróf.

Matolal Etela.

f i közigazsatási bizottság ülése.
A szokáshoz híven, hát főn f. hó 

U-én tartotta meg megyénk közigaz
gatási bizottsága rendes havi ülését. 
A januári programúi valami külö
nösebb érdekességet nem ígért s 
tisztán beszámoló jellegűnek mond
hatjuk. A legjelentősebb az alispánt 
jeleníts:

Alispán! jelentés.
Az alispáni jelentésből kiemeljük

a következőket:
Közrendészet.

Sátoraljaújhely r. t. városban a 
személy és vagyonbiztonság általá
ban kielégítő volt. Lopás büntttte 
5, lopás vétsége 13 esetben, egyéb 
bűncselekmény 8 esetben fordult 
elő. Ismeretlen tettesek az önzetlen 
máv, gyártelepi állomásról december 
22-ről 23-ára virradó éjjel 180 koro
nát ugyanazon éjjel Weisz Sáruuelné 
Arpadutcai szaiócsboltjából körül
belül 330 korona értékű lisztet, cuk
rot és fűszert loptak el. A tettesek 
felderítése iránt széleskörű nyomo
zás van folyamaiban. Baleset beje
lentés 7 történt jelentéktelen sérü
lésekről. Öngyilkosság 1, öngyilkos- 
sági kísérlet 2 történt.

A tokaji járás főszolgabirája jelenti, 
hogy december 24-én éjjel Bodrog- 
olasziban Izrael Lipót ottani lakos 
két lovát szerszámostól s kocsival 
együtt ismeretlen tettesek ellopták. 
A nevezett községben ugyanezen 
éjjel betörés és lopás még 3 helyen 
követtetett el s az alkalommal ruha
neműket és élelmiszereket nagyobb 
mennyiségben vittek el. A csendőr
ség erélyes nyomozást folytat, de 
eddig minden eredmény nélkül.

A m erikába kivándorolt.
Saujhely rt. városból 7, a szerencsi 

járásból 11, a tokaji járásból 9, a 
sárospataki járásból 5, a saujholyi 
járás területéről 18, u bodiogküzi 
járásból 13, a gálszócsi járásból 20, 
a nagymibályi járásból 7n, a varamtól 
járásból 20, a homonnai járásból 20, 
a szinnai járásból öG, a sztropkói 
járásból 22, a mezőlaborci járásból 
15 egyén, összesen 300 egyén.

Amerikába visszatért Saujhely rt. 
városba 0, a szerencsi járásba 2Ü, 
a tokaji járásba 8, a sárospataki já
rásba 2, a saujhelyi járásba 10, a 
bodrogközi járásba 0, a gálszócsi já
rásba 10, a nagyraihályi járásba 7, 
a varaiméi járásba 30, a homonnai 
járásba 15, a szinnni járásba 29, a
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sztropkói járásba 8, a mezőlaborci 
járásba 27 egyén, összesen 184 
egyén.

Tűzrendészet
Tüzesetek az elmúlt hó folyamán 

a következő helyeken és számban 
fordultak elő a varmegye területén 
Sátoraljaújhely rt. városban 2 eset
ben a kar jelentéktelen. A szerencsi 
járásban Mád községben Lőw Jero
mos kárára. A szenvedett kár 2Ut) 
korona, mely biztosításból megtérül. 
A tokaji járásban Bodrogolaszi és 
Tárcái községekben 1 esetben. A kar 
az előbbeni helyen jolentékielei:, 
utóbbi helyen ÖOO korona, mely rész
ben biztosítva volt. A sárospataki já
rásban tüzeset az elmúlt hó folya
mán nem fordu.t elő. A saujhelyi 
járásban Lasztóo és Csörgő közsé
gekben. A szenvedett kár biztosítás 
folytán mindkét helyen megtérd.. A 
bodrogközi, gálszécsi, nagyiuihélyi 
és varaiméi járásokban tüzeset az 
elmúlt hő folyamán nem fordult elő. 
A hornonnai járásban Koskócon je
lentéktelen karral. A szirmai járás
ban a Tölgyeshegy község haturá
ban fekvő gr. Dessewffy-féiü erdő
sége, hol Kosenblum Ármin fakeres- 
kedö kárára 97 kor. 50 fill. értékű 
tűzifa éget el továbbá Mehesfalvan 
hol Cziiua János méhesfalvi lakos 
lakóháza melléképületekkel, takar
mánykészlete és 2 drb. szarvasmar
hája összesen mintegy 3ÖO0 korona 
értékben estek a lángok martalékául. 
Biztosítva a károsultak nem voltuk. 
A mezőlaborci jara&ban Szukó köz
ségben 27óO korona kárra'.

Közlekedésügy.

A utak a tartós esőzések foly tán 
felette megrongálódtak, közlekedési 
akadályok azonban sehol elő nem 
fordultak s u műtárgyak mindenütt 
jó állapotban vannak. A sárospataki 
járás lószolgabirájának jelentése szr- 
rinl a sarospatak—tiszakaradi ut Var. 
homok községen túli szakasza a foly
tonos esőzésen következtéből! anv- 
ny ira megrongálódott, hogy azon a 
közlekedés csaknem lehetetlenné vá t.

A variháza — roskóci uj ut építése 
jelenleg is folyamatban van. Az évi 
kuzmunka eredményéről a leszámo
lások a járásokban megejtettek. A 
vicinális utak hozzájárulási aranyai
nak megállapítására vonatkozó tár
gyalások befejeztettek. A közegész
ség allapota jó. Heveny fertőző 
megbetegedések aránylag csekély 
szaluban fordu tak elő az eíruult hó 
folyamán.

Mezőgazdaság.

Az őszi vetésekben a mezei poc
kok pusztításai észlelhetők, a tartós 
esőzések következtében azonban ezen 
kártékony rágcsálok már pusztuló 
félben vannak.

Az időjárás annyira enyhe, hogy 
a szautusi munkaiatok helyenként 
még most is folyamatban vannak.

A ragadós száj és körömfájás a 
vármegy e területen dacára a szigorú 
óvintézkedéseknél terjedőben van s 
eddig a gálszécsi, sztropkói és mező
laborci járások kivételével valamennyi 
járás fertőzöttnek mondható. Tartani 
lehet attól, hogy a husinséggel kap
csolatos felette nagymérvű allut ke
reslet következtében a betigség to 
vaterjedését u legszigorúbb évrend 
szabályok foganetositasa dacára sem 
fog sikerülni.

Közoktatásügy.

A tanítás a községekben zavarta
lanul folyik. A tanítók működé.e el
len panasz nem m iült fel. Az isko
lamulasztókkal azonban a megtorló 
ú\rendszabályok szigorúan foganaio- 
sittrtnak.

A cikókabaloi uj rk. hitfelekezeti 
iskolában a tanitus kezdetét vette 
Az iskolaépület átvétele alkalmával 
azonban kiderült, hogy a vadaiké/ 
a tetőzethez teljesen korhadt, gyeiig* 
gerendákat adott. Miért is a vál’a - 
kotó áltál kikötött árból 40K) ko
rona visszatartatott, a vállalkozó pe
dig kötelezve lett, hogy az iskola 
épületre u tavasz Leálltával a Ur -|

rajznak teljesen megfelelő tetőzetet 
adjon.

Az alispáni jelentést egyhangúlag 
tudomásul vették, miután a bízott- 
ágot alakították meg. Tudomásul 

vették Fejes István köszönő átiratát.
Dr. Sziriuay István és Somogyi Ber

talan ügyészek jelentésének meghall
gatása után Hurka György azon fe 
lebbezését tárgyalta a bizottság, me»y 
Molnár János volt sárospataki bíró
nak a sárospataki képviselőtestületi 
tagságúnak a megsemroisiteset tar
talmazta. Indokul hozván fel, hogy 
Molnár megválasztásainak idején vád 
alatt volt. Bár Eiserth István a fe- 
Icbbezés 'elutasítását inditvópyozta. 
a bizottság Hurka fclebbezésének 
helyt adott. Konstatáljuk, hogy e 
bizottsági határozat a közhely estes
sel is találkozik és a bizottság elfo
gulatlanságát minden magasabb fó 
rummal szemben élénkén igazolta.

Keneczky György radi körjegyzőt 
a bizottság állásútól felfüggesztette 
hivatali kötelességének elmulasztása 
miatt és a vizsgálatot elrendelte az 
illetékes főszolgabíró ellen is, mert 
a fegyelmi vizsgálatot nevezett 
jegyző ellen elmulasztotta

A szakelőadók, u. m. Eisenman 
Oszkár pénzügy igazgató, Pintér Ist
ván árvaszeki elnök, L)r. Locherer 
főorvos, Bercgfzaszy István Kir. tan. 
taufelügy elő, Hönsch Dezső műszaki 
tanácsos s Eiserth István főügyész 
h. jelentést adtak decemberi műkö
désük rő .

Végül a bizottság elismerését fe
jezte ki Schveitzer .János fogházfei- 
ügvelőnek, ki semmi lárads got nem 
kiméivé a legnagy obb rendet terem
tette a fogházban s éi(lenieket szer 
zott a rabok helyes és tervszerű 
munkáltatasavel is, különösen a sző- 
lőmutikáknal, Igen lelkiismeretes, tó 
fekvő s ügyes tisztviselőnk ismerte
tett el s érdemeinek e.ismeréséül ki
tüntetése végett f< lteijesztést intézett 
a bizottság az igazságügy i kormány 
hoz.

Hol vagy Kazy ?
Tisztelettel folytatjuk ezt a sze 

rény kérdést. Tgy pur ezer vál 
sáyj;al küzdő, elemi csapásoktól 
sajtolt szőlősgazda naponta is
métli ezt a bús leisóhajtást. Ne 
kik megígérték, hogy jégverte 
szőlőikre ősszel 15U, tavasszal 
400 korona kamatmentes kölcsönt 
lógnak kapni holdankint. Az ősz 
már régen elmúlt s a 150 ko
rona ma sincs. Maholnap itt a 
tavasz, de nem hogy a 4I.K.I ko
rona jönne, hanem még a 150 
korona se jött mai napig se.

A lóispan lapja már december 
elején kiírta, hogy jön, jön, jön 
személyesen maga Kazy cs a 150 
koron kát sajátkezüleg fogja ki
osztani. Hogy várták azokat a 150 
koronákat milyen epedve a sze
gény szőlősgazdák. De se pénz, 
se Kazy! l'oispán ur, h .t mi do
log ez? Már semmi segélyt se 
kaphat a szegény emberi Mikor 
kukoricát kulUcnck segélyül, az, 
elveszi a lóispán ur, mikor pénzt 
küldenek sege.yül, az nem jön.

Mi azirt sok szegény szőlős
gazda nevében israet lennhangon 
kiálltjuk,:

— Hol vagy Kazy ?

Felkérjük lapunk tisztelt előfize
tőit, hogy a december hő végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további küldésében akadály 
s fyen.

SZÍNHÁZ.
Úgy látszik, hogy a finálé csak

ugyan eloszlatja a múltban tapasz
talt elégedetlenségünket és a társu 
lat egy egész heti szép és változa
tos programmal akarja a közönség 
jó véleményét a mara számára biz- 
to>itani. Es ha u közönség ez esté
ben a szokottnál nagyobb számban 
jelenik iueg, úgy ez szolgáljon a 
vezetőségnek irányításul a jövőre s 
okulásul, hogy nem mindig a kö
zönségben van a hiba. Szombat este 
Puccini híres dalművét Toseát ját
szották. Már maga a vállalkozás tisz 
teletet érdemel. El nem hallgatjuk 
azonban, hogy az erők és eszközök
höz képest az előadás fényes volt 
.'•s a bar csekély, de raüértŐ közön
ség hálás tapsokkal honorálta az 
igyekezetei. Az előadást Zilahy Béla 
a miskolci színház igazgatója is vé 
gig nézte és a karmesternek elisme
rését fejezte ki. Toscu nehéz, de 
halas szerepét Solti Vilma kreálta, 
szándékosan említve ez utolsó szót, 
mert Solti nemcsak végigénekelte, 
de végig is játszotta szerepét. Enek- 
tudásáról, hangjáról, aítaluhan zenei 
intelligenciájáról már elmondottuk 
vélemény ünket s ez estén minden 
szép tulajdonságát értékesitette. Ca- 
varodossit So.ti Ernő énekeitu s kel
lemes tenorjával nagy hatást ért el. 
De jó vo t Székely Gyula is, bar 
rekedtsége érezhető volt, i

Vasárnap délután telt ház előtt 
ment a Go re Gábor Budapesten c. da
rab, inig este Molnár Ferenc került 
műsorra híres Liliomjaval. Csodás 
fantáziájú iuü ez, a népszerű irő 
pompás s eredeti ötleteivel tarkítva, 
élénk meseszovéssel, érdekes alakok
kal, akik között a főhős Linóm, a 
városligeti kiskirály, kinek Ju iához 
való szerelme még a túlvilágban is 
folytatódik. 8 tündén képben van 
az elmondva és igy az elüadas majd 
éjfélig tartott. A lollóst Aldory egész 
tehetségével és tudásával alakította 
és napról-napra meggyőződést szer
zünk arról, hogy Aldory a társulat 
legkiválóbb feltiszinésze. Soko dalu- 
sagábaii Csak Gáspár Jenő vetek td 
Intik, ki Ficsur szerepében ez este 
is kitűnő volt. Nagy hatást ért el 
ismét Markovics Margit, ki Ju i sze
repét úgy játszotta, mint ahogy ezt 
a szerző lelkében elgondolta, igy 
liát alakítása művészi vo t.

Hétfőn este mísotUf .r játszották 
az Iglci diá1 okát. Farkas Imre bú 
jós operettjét, a közönség tetszése 
mellett, mciy különösen a szép diák 
melódiáknál nyilvánult meg. Ezeket 
Székely érzéssel énekelte.

Feledi Boriska jutalomj.itóka. A
keddi estet igazi ünnepi hangulat 
uralta. Közkedvelt primadonánk, Fe
ledi Boriska jutalomjátéka lévén ez 
a.kálómmal. A klasszikus Liliben 
mutatkozott be, hogy igy még in 
kább meggyőzzön bennünket sokol- 
da uságával. llár nas alakítása való 
bán művészi volt. Az ifjú bakfist 
leányáimaival a valósághoz híven ál 
litotta elénk, elragadó volt a szerel
mes asszony alakításával éidekes 
kontrasztot létesít v j  a férj iránti 
Közöny bemutatásával. Es végül az 
emlékekből élő őszhaju nő szerepé 
ben eltudia feledtetni, hogy félórá
val ezelőtt rövid szoknyában állctt 
előttünk. Es amidőn igy illúziót te
remtett, behint réssel kell lennünk, 
hogy Feledi Boriska K»fórrólt mű
vésznő, kinél a baj, a játék ősének  
tudás egyesül. A külső kép méltó 
vo t a művésznő egyéniségéhez. Vi
rágcsokrokkal halmozták el, tapsvi
harokkal ismételtették meg énekszá
mait, értékes ajándékot nyújtottak 
at emléktárgyul. Partnere : Székely 
Gyula is elemében volt és úgy já
téka. mint éneklése mintaszerű volt. 
Gáspár a süket s fokozatosan fiata
lodó grófot kitünően játszotta. — 
llarom él de kés bemutató lesz e héten,
u. m. szerdán este a Testőr, Molnár 
Ferenc kiváló d irabja, csütörtökön a 
Bubikon, a fővárosban nagy sikert

aratott vígjáték és szombaton este 
Balga sziiz, Bataille szenzációs szín
müve. Érdeklődéssel nézünk ez es
ték elé.

Kod.
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H Í R E K .

— Dr. Dudás Gyula kir. tanfelügyelő 
meghalt Bizonyara megilletődéssel 
veszik e hirt tudomásul azok, kik a 
rövid szenvedés után elhunyt lio- 
monnai kir. tanfelügyelőt életében 
ismerték. Nálunk is hosszabb időt 
töltött, mint segédtanfeiügyelő s ál
talános közkedveltségnek, tiszteletnek 
örvendett ismerősei köreben, nagy- 
rabi esülték tanügy i körben, melynek 
szolgálatában egy negyedszázadot 
töltött el. Du Dudást nem csak a 
megye határain belül ismerték. Or
szágos hírű ember volt, ki különös 
történelmi munkálkodásával, érdemes 
müveivel s ciK keivel a „tudós* dí
szes jelzőjét kiérdemelte. Irodairui 
alkotásai nem is engedik emlékét a 
feledés tengerébe veszni. Mint em 
ber igen rokonszenves, előzékeny és 
végtelen szerény volt. Temetése ma 
volt Homonnán s általános r szvét 
kísérte utolsó utján. Temetésén meg
jelent Beregszász)’ István kir. tan
felügyelő is s még száiuo.-an L’jhely- 
ből.

— Az Ipartestület válsága Az ipar
testület válságos ügyében végre m eg
jött a legfelsőbb határozat. Mint ér
tesülünk, a miniszter a jelenlegi tag
sági díjnak kétszeresére 4 kor. 80 
fillérre való emelésével véli a hely
zetet megoldhatónak, a tagdijjak 
emelését azonban a testűiét autó 
nótniája alapján a közgyűlés határo
zatára bízza. Elutasítja egyben a 
miniszter More Dániel volt elnököt 
a jelenlegi vezetőség ellen emelt 
összes panaszával, az iparteslület 
helyett általa kifizetett 0087 kor, 
követelésével pedig a rendes bíró
sághoz utasítja, mert ez hatáskörébe 
nem tartozván, ebbe bele neiu foly
hat. Elrende i továbbá a határozat 
az ipartest illet pénzéből jogtalanul 
s nem ipartestületi célokra történt 
fizetések, vulaiuint a kávés folhasz- 
nált óvadékának visszatérítését s a 
zavaros helyzet tisztázására a vár
megye alispánját kéri fel. A min
den tekintetben érdekes, ám oly 
soká késett miniszteri határozatra 
külőmben legközelebb még visszaté
rünk s okfejtéseivel foglalkozni fo
gunk. Annyi már most is kétségte
len, hogy a miniszter pénzt egyál
talán nem ad, viszont pedig a vál
ságnak a tagságidijjak emelésével 
való megszüntetése aligha remélhető 
s igy a székház bizony mihamar 
dobra kerül.

— Nyilvános köszönet. Gróf W allis
Gyű áné ö méltósága 20 koronát 
volt szives adományozni a sátoralja
újhelyi izr. Nőegyletnek, tnoly no- 
messzivü cselekedetért ezúton mon
dunk hálás köszönetét. Dr. Rosent- 
hal Sándorné egy*. elnö.%,J Roth Jó- 
zsefné egyl. pénztárnok.

— Szakosztályi ülés. A Zemplén- 
vármegyei Gazdzsági Egyesület sző
lészeti és borászati szakosztálya log- 
küzelebbi ülését f. hó lö-an hétfőn
d. u. 2 órakor tartja meg.

Az ipartestületi elöljáróság rehabi- 
litalasa. Érdekes tárgyalás folyt le 
az elmúlt december 28-án a helybeli 
büntető járásbíróság előtt. Az ipar
testedet képviseletében ugyanis II o* 
r ic  z Sándor elnök feljelentést tett 
R a k o v s z k y  Sándor polgártársunk 
ellen, ki egy Ízben nyilvános bolyén 
többek előtt úgy nyilatkozott az 
ipartestület jelenlegi vezetőségéről, 
hogy ez az oly hírhedtté v ált szék
házban levő egyik lakás bérösszeg ét 
suttyomban felveszi s azzal el ne tu 
számol, A képtelen rágalom megto r-
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lást igényelvén, a kihallgatott D o 
m o k o s  Iraro tanú v.ilomása után 
Rakovszkyt a bíróság meg is bün
tette volna, ó azonban ezt be nem 
várta, hanem kijelentette, hogy <• 
nyilatkozatot nem a j e l e n l e g i ,  
hanem a m ú l t  elöljáróságra értette. 
Erre Dr. Cuzy panaszos ipartestület 
képviselője a vádat elejtette s az 
ügy békés elintézést nyert.

— Az izr. nöegylet hangversenyére
való meghívókat most küldi szét a 
rendezőség. Akik elnézésből nem 
kaptak meghívót ezúton kéretnek feh 
hogy abbeli igényüket jelentsék be 
az egyl. elnöknőnól. A mulatság igen 
fényesnek Ígérkezik. Az összes fo'd 
szinti és az emeleti páholyok na
gyobb része már elkeltek. Akik tehát 
a mulatságon résztvenni óhajtanak 
jól teszik, ha jegyeiket már most 
váltják meg.

— A toketerebesi kaszinó január 
hó 28-án cabaret estét rendez. A 
cabaretben szerepelnek : Stépán Ma
dárnév Oláh Mariska, Ráez Catnii ia. 
Rácz Sárika és ltépay Antónia ur 
hölgyek, Olehváry Aladár és Ernő, 
Kirtseh Vilmos, Stépán Aladár ér. 
Tost László urak. A cabaretet tánc 
követi.

— Az Izr. Betegsegélyzö Egyesület
f. hó 8 án a „Magyar Király “ külön 
termében igen sikerült estélyt ren
dezett tagjai számára. Pompás va
csora s jó bor mellett csaknem éjfé
lig volt együtt a 80 tagból álló 
társaság, mely jó hangulata közepette 
szépen áldozott a humanitásnak L. 
Az egylet céljaira körülbelül 250 K. 
tiszta bevétel maradt meg. Az est 
folyamán Reichard Ármint, az egye
sületnek tiz év óra buzgó elnökét is 
ünnepelték. Tartalmas felküszöntük- 
ben sem volt hiány. Elsőnek l)r. 
Ooldberger Izidor szólalt fel, ki 
Reichard Ármin elnök érdemeit mél
tatta. Szép loasztokat mondtak még 
Guttiuann Mór, Némethy Bertalan, 
Dr. Orosz Dezső, Kertész Ödön és 
Kelluer Sámuel.

— Nyilvános köszönet. A sátoralja
újhelyi »Máv. alkalmazottak köre* 
által saját könyvtárának b rendezé
sére 1910. é \i  december 31 én ren
dezett és erkö'csileg fényesen sike
rült szilveszteri táncmulatságon fe
lülfizettek : Rő/ner Tivadar 20 K . 
Rőzner Vilmos 15 K., Gróf Wailisné 
Guttman Ármin 10— 10 K., Steinhő 
fér Sándor 4 K,, Frankó Bertalan, 
Dr. Sebőn Hugó 3 —3 K , Bilanovits 
István, Klein Kálmán, Lőve Lajos, 
Tönyő Lajos, Szilágyi Gyula 2 - 2  K., 
Dévai Lajos, Fodor János, Horváth 
Elek, Hlinyanszky József, llurcHk 
Mihály. Janusek Zoltán, Kállay 
András, Komlót Lajos, Májer József 
Moszka János. Lovászv István. Pa- 
t>»ky József, Pusztay György. Stó 
fiáu Andor, Schemniczky N , Szabó 
József, Szeraán Vincze, S/.metana 
Lajos, Szabó János, Tóth Vilmos és 
Wilkovszky Kálmán L —1 Koronát. 
A rendezőség a felülfizetőknek, va
lamint a jelenvoltaknak ezúton mond 
köszönetét.

— A tarcali m kir. vincellériskola 
évzáró vizsgája decerabtr In 29-én 
tartatott meg, amely alkalommal 16 
tanuló képesittetett. Ezek közül még 
néhányan jeleset, végzett nem lett 
szerződtetve, akiket az igazgatóság, 
mint szerény igényű vincelléreket 
nyugodtan ajánllu a szőlőbirtokos 
uraknak.

— A nyilvános számadásra kötele 
zett vállalatok megadóztatására, úgy 
a tőkekamat adóra vonatkozó uj 
törvénynek életbe léptetését a pénz
ügyminiszter 1913 év január 1-ig el
napolta, mely ideig az eddigi tör
vény intézkedései maradnak ér
vényben.

— Hitközségi választások. A hely
beli orth. izr. hitközség december 
hó 25 én választotta meg a 40 tag
ból álló uj képviselőtestületet. A 
képviselőtestület deo 29 én válasz
totta meg a hitközség vezetőségét. 
Elnök lett I.ipsehitz Adolf, templom 
gondnok Deutsch Adolf, pénztáros ifj. 
Deatseh Simon, iskolaszéki elnök 
Alexander Vilmos. L őljárósági tagok 
Deutsch Mór, Bluinenfeld Einánuel, 
Roth József, Schieeiger Ignác. — Az 
iskolaszék január 2 án alakú t meg. 
A már tiz* <Lzer megválasztott elnök 
aki az Lkolaügv felvirágoztatása 
körül kiváló érdemeket szerzett, 
Alexander Vilmos szép szavakkal üd- 
vöz i az iskolaszéket, amelynek tag 
jai ugyanazok, mint a megfelőző 
ciklusban, arai annak a jele, hogy az 
iskolaszék működés? a közönség tel 
jes mege'égedés ’ vei találkozik. Is 
kou-j/éli tagok: ifj Deutseh Simon. 
Deutsch Sámuel, I.o:o Mihály, Lipschitz 
Adolf, Schwarca Ignác, Weinber^et 
Ignác (uj tag) jegyző Hazai Sámuel 
a tantestület képviselője Gruber Jenő. 
Az iskolaszék foglalkozott az isko
lát érdeklő több kérdé . sel, ezek közt 
a kir. tanfelügyelőség átiratával, mely 
az iskola tovább fejlesztése ilgyéb' n 
kér az iskolaszék elnökétől Liviid- 
go-itó nyilatkozatot. Az iskolaszék 
további működése elé nagy remé
nyekkel tekinthetni.

— Eladó borkészletek bejelentése. 
A Magyar Szőlősgazdák Orszáj s 
Egyesülete már 5 év előtt létesítette 
bornyiivántartó kimutatását avégb >1 
hogy az egyesületi tagok boraikat 
könnyebben értékesíthessék. Négy 
ízben lett már a lap kiadva és tíz
ezer példányban sokszorosítva, a 
hazai és külfö'di hornagykcro^kedŐK- 
nek, szá ódáknak, vendéglősöknek' 
és tiszti étkezd éknek megküldve. E 
réven évenkint igen sokan eladták 
boraikat. Tekintettel arra, hogy a 
szüret ezidén külföldön mindenütt 
igen rosszul sikerült úgy minőségi
leg, mint mennyiségileg a most meg
jelenő borjegyzékbe felvett borok 
iránt bizonyára óriási lesz az érdek
lőd s. Ez okból ajánlatos, hogy az 
eladásra szánt — de legalább is 10 
h ik toT er kitevő — borok hirdet-s 
végett a Zemplénin -gyei Gazdasági 
Egyesületnél rendelkezésre álló be
jelentési lapokon legkésőbb folyó hó 
végéig a M. Sz. 0 . IC. igazgatósá
gához bejt lentossenek. Ennél kistbb 
előjegyzésbe nem vétetik. Bej Kö
tési dij az össziuennyiség első 200 
ii t-je után nem fizetendő, ezenfelül 
mind n megkezdett 200 hl. után 1 
kor, 1000 hüg 4 kor. öOtO Iliig 24 
kor., mely összeg a bejelentess ' 
egyidejűleg az orsz. egyesületnek 
beküldendő.

— Lilias Ambrus Zoltán, aki a 
• Magyar Könyvtárnak* fennállása óta 
egyik leghívebb és legértékesebb 
munkatársa, ismét egy kitűnő novel- 
lás füzettel gyarapította ezt a jeles 
vállalatot. A „Lilias** — ez a fűzet 
eb-ó és legnagyobb elbeszélése — 
romantikus izü történet, melyb n 
Ambrus egy színésznő szerelmi ka
landját mondja el, azzal az Hevei - 
séggel, azzal a jellemző erővel, azzal 
a müvé.s:i nyelvvel, melyek neki oly 
előkelő helyet biztosítottak az uj 
magyar irodalom legjobbjai közt. A 
füzet a »Mag\ar Könyvtár** <*02. 
száma és árr. 80 fillér.

— Az idő. Ha az alvó fakir ma 
felébredne s mind n naptárt elrejte
nének előle, bizonyára azt hinné, 
hogy hu-vét előtti h'tben vagyunk. 
Mert hát januárban ily enyhe idő 
esővel és sárral hogy is lehet, Es ti 
szegény poéták, nektek ugyan be- 
fütyült a gondviselés. Nincs barát 
ságos fütött szoba, nincsenek kipi 
ruit arcok a jó mezőn, fagy és zúz
mara a múlté, a téli ébrándképek

már csak paródiául alkalmazhatók.
Es ha ez igy tart soká, akkor a bölcs 
képviselőtestület ismét összeülhet a 
jéggyár felállítását tárgyalni. Rossz 
időket élünk ! A természet már nem 
tori fejét meglepetéseken. Tavaly 
megtörtént az a csoda, hogy jég 
nélkül maradtunk, ez idén az már 
nem megy csudaszáinbu. Megszok
tuk már, hogy a szőlőin gyek évről- 
évre kopáran maradjanak és meg
szoktuk az embereket tizedelő jár
ványokat Az ország sorsának teljes 
intézése helyett a parlamentben ag
ráriusok és merkantilisták marakod
nak és egyéb téli sport hiányában 
liberális munkapárti zászlóra f- les 
küdütt honfiak ócsárolják a Kóbikat. 
A drágaság meg napról-napra növek
szik. Bizony bizony iossz időket 
élünk.

T A N Ü Ü Y .
K a r c o l a t o k

a tanítóegyesület 
közgyűléséről.

III.
Ismét lélekemelő részlet követke

zett : a pály adijak odaítélése. Min
dig öröm szá Ija meg a romlatlan 
keblet, valahányszor azt tapasztalja, 
hogy a valódi érd rn és tu iucs tö
rekvés elnyeri méltó jutalmát. A 
beérkezett 3 pályamű között egy 
volt olyan, amely minden tekintet
ben megütötte a mértéket : a Mol
nár Gyula pazdicsi állami tanítóé. 
A közgyűlés örömmel üdvözölte az 
ifjú, törekvő kartár.-at. Szo'gáljon 

j neki ez az erkölcsi e!i>mérés buzdí
tásul a jövőbeli is kifejtendő becses 
munkásságra.

Az alapszabályok kálváriájáról 
tett ezután jelentést az egyesü.eti 
igazgató. Első ízben azzal kii'dto t. 
i. vis?za a módosított a aps/.ubálv< - 
Kát a minisztérium, hogy azokba 
bizonyos rende.kezeseket vegy eiuk  
be. Amikor ezekkel kiegészítve azo
kat újból beküldi az e'nökség, akkor 
meg azzal kerülnek vissza, hogy' a j 
fent beiktatni kívánt pótlások ha
gyassanak Ki. Es ennek a fele sem 
tréfa, hantin csupa merő valóság. 
Nagy adag humor szorulhatott azokba 
a miniszteri hivatalnokokba, akik 
ezeket az ügyeket intézik. Es mi 
mégis a napi lapok vastag vonalai 
alatt keressük a jó izü dolgokat, 
holott az életben éppen a legna
gyobb komolyságra számot tartó 
helyekről ontják hőviben a humor 
sziumézét.

Az indítványok során több érde
kes tárgy került szőnyegre. Ezek 
közűi való volt a alaóköri ülés amaz 
indítványa, hogy kérjük fel az ille
tékes tényezőket a korcsmáknak va 
sárnap délutáni bezárására. Szegény 
korcsmák és szegény korcsmárosok 1 
Minden népboldogitás az ő vesztü
ket kívánja. Mintha bizony érne va
lami sokat, ha a korcsmák vasárnap! 
be volnának zárva. Hát nem lehet 
az italt megelőző nap is beszerezni ? 
Es akkor egy korcsma helyett min
den ház korcsma lenne. A pálinka 
teljesen megf< rtőztetue minden csa
ládi szentélyt. A gyerekeket féltjük 
az ital és a korcsmái élet romboló 
hatásától? Hiszen a gyermekeknek 
úgyis tilos e helyeken megfordul
niuk. Ha a szülők ezt tűrik vagy 
előmozdítják, büntetés éri ezért őket. 
A hatóság ellenőrző iogát és köte
lességét is jobban és sikeresebben 
gyakorolhatja igy, mint hogyha ott
hon fogyasztanák a szeszes italt, 
mert az ellenőrzésre hivatott ható
sági közegnek a családba nem sza

bad befurakodnia. Minek korlátoznák 
a lakosságot szabad elhatározásában, 
ha azzal még csak súlyosbítanék a 
helyzetet A közgyűlés e tárgyban 
neiu is helyezkedett az alsókör ál
láspontjára. De hiába is helyezke
dett volna. Amig maga az állam a 
főkorcsmáros, addig úgy sem egyezne 
bele. hogy vendégeit a saját korcs
májából épp a legnagyobb forgal
mai megengedő időben kizárja.

Kantor Mihály kartársban volt az
után módunkban gyönyörködni. Igen 
benne is, nemcsak az indítványában. 
De hogy is ne telnék egy tetőtől- 
talpig ideális emberben. Már pedig 
ő az. Ezt azzal bizonyította be ala
posan, hogy igaz szívből lelkesedik 
a Néptanítók Lapjáért. Nem ugyan 
a mostani alakjában megjelenőért, 
hanem azér*, mely a Benedek Elek 
szerkesztése idején megjelent. Szó
val és tollal igyekszik a feltámasz
tásán. Nemcsak az Egyetértésben, 
továbbá hivatalos megyei tanügyi 
lapunkban, mely Szabó Jakabot, aki 
e közgyűlés tanácskozásaiból is de
rekasan kivette az őt megillető részt, 
mint szívesen hallgatott szónok vallja 
szerkesztőj nek, hanem a közgyűlé
sen is emelkedett hangú, lelkes fi- 
lippikát tartott e lap érdekében. Hát 
lelkesedni mi is többen lelkesedünk 
e lapért, különösen annak Benedek 
szerkesztése idejében megjelent ma
gas színvonalon álló tartalmáért, de 
ahoz mégis kell egy kis irkölcsi 
bátorság, hogy ezt nyíltan is bevall
juk és hirdecsük A Néptanítók Lapja 
volt u. i. minden ha a tanítók „PrÜ- 
gelknabe“-ja. Azon egvet-egyet rúgni 
eddig igen népszerű dolog volt vé
ti ni meg annál népszerűtlenebb. 
Kántor Kollega mert síkra szállani 
érdekében, nyert is. Elnyerte azt az 
trküicsi győzHinet, hogy költői ma
gaslaton álló megokulasát a közgyű
lés magáévá téve egyhangú határo
zattal felirt a Néptanítók Lapja tar
talmas voltának visszaállításáért. Kár, 
hogy eredménytelenül.

(Vógo kivetkőzik.)

S Z T O J  KAI
Lúgos sós savanyuviz.

rekedtség, köhögés és nátha ellen. 
Cukorbetegségnél speciális 

gyógyszer
Főraktár Sátoraljaújhelyben :

Wilkovszky és Tóth cégnél.

B ú z a  B a r n a  országsa, rlo hires 
kitűnő lokaji borai kaphatók pulac- 
konkint özv. Thuranszky Zoltánná
dohány nagy tőzsdéjében.
5 puttonos asszu palackja 5 K fii
Kirakatai asszu n 4  n .
2 puttonos asszu n 3 „ „
édes szomorodni n 2 „ „
erős szomorodni n 1 n 50

ip o í. éri kitűnő peesenyebor literes
tabukban, l iu r jt  1 kor. 20 fill. A
palackot 10 fillérért visszaveszik.

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É  0 .

Kiadótulajdonos :
T.ANDESMANN MIKSA

„Jüeri leüélpapir, 50 levélpapír és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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3340 1910 vh.
Árverési hirdetmény.

A sátoraljaújhelyi kir. jb íróság 
1910. V. 4164 sz. jvégzése folytán 
a Sárospataki Hitelbank 700 korona 
követelésének és járulékainak behaj
tási végett 1911. évi január hó 
26 ín d i. 10 órakor Saujhelyben 
Zápolya-utea 28 sz. al. a vh. szen
vedő gépműhelyében és onnan foly
tatólag Kazinczy-utca 18 sz. alatt a 
vh. szenvedő lakásán elárverezem 
azon 20288 koronára becsült ingókat, 
melyeket a sátoraljaújhelyi kir. 
tszék 2851/1910. sz. végrehajtást ren
delő végzése alapján 910. V. 415 2. sz. 
végrehajtási jkvben felülfoglaltam s 
melyek a 910 V. 279/2 sz. alapfoe- 
lalási jkvben 1 — 3, a 909 V. 302 2. 
sz. alapfoglalási jkvben 1—10 s vé
gül a 909 V. 2507/3 sz. alapfoglálási 
jkvben 1—7 t. al. vannak összeirva, 
u. m. : cséplő, gabonatisztitó és 
egyéb gépeket, malomhengereket 
bútorokat, zongorát stb. |

Sátoraljaújhely, 1910. dec. 2G-án 
Rosner Imre, bir. végrehajtó.

Vételre kerestetik
5 — 10 holdas modernül telepitett

termő szóló
jó fekvéssel, borházzal a város kö
zelében. Árajánlatok „sző'őbirtok" 
ciru alatt a kiadóhivatalba kéretnek.

€ladó ház.
Az Andrássy-utca 66. számú 

3 utcára nyíló sarokház, mely 4 
lakosztályból e's mellékhelyiségek
ből áll, eladó.

Bővebbet ugyanott.

u
D o b a y.

Gazdasági eszközök.
Nagygéres (Zemplén ntl) gazdaságomban eladók .* egy 

erős hatos magyar állami cséplőkészlet, Deering-fólp marok
rakó arató, 1 fűkaszáló gép, mütrágyaszóró, szelelő rosté, répa 
vágók, daráló gépek, brietir, uranka tisztitó és szecska vágó. 
járgony, marha és tizede? mérlegek, 20 db. uj liordó, kazal 
ponyváik és használt zsákok, boronák, szekorok, szánkók, ekék 
és tárcás borona.

3280/910 vh. sz.

Árverési hirdetmény.
A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság 

910. V. 2208/2 sz. végzése folytán 
Nemdel Majer 40 kor. követelésének 
és jár. behajtása végett 1911. évi 
Január hó 17-ón d. e. 10 órakor 
ujhelyben Zápolya-utca 28. sz. al. a 
vh. szenvedő gépműhelyében elár
verezem azon 14275 koronára be
csült ingókat, mtlyoket saujhelyi 
kir. jbirósági 910. Sp, I. 810/3 sz. 
végrehajtást rendelő végzése alapján 
a 910 V. 2208/2 számú vh. jkvben 
íeliilfoglnltam s melyek a 910. V. 
1964 3. sz. vh. jkvben 1—12 t. a 
vannak összeírva, u. m. ; gépeket' 
hengereket, vasárukat stb.

Saujhely, 1910. évi dcc. 23-án.
Rosner Imre bir. vhajtó.

* *  SALGOTARJANI
Kószénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 

durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható. 

Superfosfát-műtrágya. Káli-só

LEGÚJABB.
Felhívom a figyelmét a mélyen tisztelt nagyérdemű kö

zönségnek Kazinczy utca 6. szám alatt a Polgári takarékpénztár 
épületében levő teljesen újonnan berendezett

fényképészeti és festészeti műtermemre.
A modern kor legtökéletesebb eszközeinek beszerzésével 

rondkivü i olcsó áron vagyok képes a legszebb kivitelű képe
ket előállítani, mellyel a legkényesebb ízlést is kielégítem.

Kérem áraimról és képeim finomságáról sze
mélyes meggyőződést szerezni.

A nagyérdemű közönség becses pártfogásut kéri,
Kiváló tisztelettel*

V A S  Ú T I CS J.
fényképész.

f LANDESMANN MIKSA ÉS TÁRSA könyvnyomdája. 1
f i

Eljegyzési és esküvői értesítések, 
névjegyek, báli meghívók és min
denféle nyomdai munkák igen iz- 
o léses kivitelben készíttetnek. ©

I Hirdetések jutányos áron vétetnek fel a kiadóhivatalban, j

Nyomatott Landeimann Mikia éa Táraa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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