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Föispánváltozás ?
Sátoraljaújhely, 1913. jan, 15-én-

Kellóleg nem ellenőrizhető 
hírek szállongnak arról, hogy a 
vármegyének egynéhány vezető 
főura akciót indított Meczner 
Gyula főispán eltávolítására. Meg-1 
elégelték , már azt a sok loltot. 
ami Meczner Gyula főispánságá- 
hoz tapad, s árnyékot vet a j 
vármegye hírnevére is. Megelé
gedték már a főispáni rokonság- \ 
nak a grasszálását is, és a főis- j 
pán menesztésével megakarják 
tisztítani a vármegye levegőjét, j

Nem csudálkozunk azon, hogy 
ilyen törekvések felmerültek.! 
Utóvégre nem lehet az — a! 
rokonságon s a közvetler.ül ér
dekelteken kivUl — egy zemp- j 
léni embere sem kellemes, hogy! 
ennek a szép múltú vármegye 
nek ilyen főispánja van. hgy 
főispán, akit nyilvánosan a sajtó
ban, adatukkal támogatva, hiva
talos Ugyszámokra hivatkozva, 
megbélyegző szennyes dolgok 
vádjaival illetnek, aki nagy han 
gon közzététeti, hogy a vádak 
miatt sajtópert fog indítani, s 
aztán a sajtópert nem meri meg 
indítani, megtámadott korreksé- 
gének védelmére nem mer a 
biróság elé állni, hanem ciniku 
san viseli magán a vádak foltjait 
sőt a sajtóban is megkiséríett 
védekezésének állításai is nyil
ván valótlanóknak bizonyulnak, 
— ilyen főispán semmikép sem 
válhatik díszére a vármegyének. 
5 különösen kényelmetlen lehet 
az egyéni korrektség iránt na
gyon érzékeny mágnások számá
ra. Nem csuda hát, ha szabadul
ni szeretnének tőle.

Mi magunk is úgy érezziink, 
hogy megváltás lenne a várme
gyére, ha ez a sokszorosan 
kompromittált ember végre el
távozna az éléről. Hisz az új
ságban került dolgok csak kis 
részei azoknak a „nem szép“ 
eseteknek, amelyek felőle köz
szájon forognak, s amelyek az ő 
tekintélyével együtt a iőispáti 
áliás tekintélyét is olyan mélyen 
leszállítják,

Mégis arra kérünk mindenkit, 
akinek erre befolyása van, hogy 
ne sürgesse most Meczner Gyu
la távozását. Nincs ennek ma 
semmi érdeme, A mostani poli
tika viszonyok közt a föispánvá- 
lasztás nálunk semmiféle közér
dek szempontjából nem kívána
tos.

Vagy elpusztul ez a mai pisz
kos kormányzati rendszer, s ak 
kor vele pusztul Meczner Gyula 
főispán is. Vagy megmarad, nieg-

örötösödik, állandó lesz, és ak-| 
kor hadd maradjon vele Meczner 
Gyula is. A Lukács-kormányzat 
megmaradása úgyis annyi bajt.l 
csapást, szégyent zuditana erre az 
országra, hogy ha azt kibírjuk, 
akkor ráadásul kibírjuk még azon
felül Meczner Gyula hatalmasko
dását is.

Nincs annak semmi értelme, 
hogy Meczner Gyula távozzék 
addig, mig Lukács László ntinisz 
terelnök marad. Csak hadd ma
radjon addig Meczner Gyula is. 
Soha még két ember az erkölcs
telenségben annyira össze nem 
pászolt, mint Meczner Gyula és 
Lukács László. Igaz, Lukács 
László mégis erkölcsileg valami
vel külörnb. Mert ő, ár csak 
nagyon kínosan s egy féleszten
dei késéssel, de mégis megindí
totta a pert Désy Zoltán ellen. 
De Meczner Gyulának eszébe 
sincs megindítani, pedig ő is hir
dette, hogy a vádakat becsüle
tére sértőknek találja s azok 
miatt sajtópert indít.

ülése.
A vármegye küzigazgatáí-i bi

zottsága e hó 13-án hétfőn délelőtt 
tar totta meg ez évben első ülését.

Az ülésen Meczner Gyula vil
lanygyári igazgató elnöklete alatt a 
bizottság választott tagjai közül 
gróf M öiáth Józsii, dr. Molnár Béla, 
Nagy Barna, Nénithi József, báró 
Senuyey Miklós és gróf Széchényi 
Ernő jelentek meg. Jelen voltak még 
Dókus G\ula  alispán, Thuránszky 
László főjegyző, Bernáth Aladár és 
lsépy Zoltán másod főjegyzők. dr. 
Mizsák József és Maüyasuvtzky Kál
mán aljegyzők dr, Szirmay István t. 
főügyész, dr. Tátray Dezső t. al 
ügyész, Pintér István arvaszéki el
nök, dr. Löcherer Lőriocz t. főorvos 
, ikár József thatósági állatoivos s 
az allami előadok közül Eiszenmau 
Oszkár pénzügyigazgató, Beregszá- 
-zv I-tváu kir. tanfelügyelő és Már

Hanem azért mégis egyfor-, ta Miklós kir. főmérnök, 
mák ők, s amelyik országban egy Az ülés megnyitása után a fő- 
Lukács László miniszterelnök le-i-pán bejelentette, hogy a földmi- 
hét, ott a főispánok nem is le- j velésügyi minisztérium Szilassy

György gazd. felügyelőt bízta meg 
a közigazgatás bizottság közgazda
sági előadói tisztével.

Következő tárgy a vármegye 
alispánjának a közigazgatás 1912 
évi december havi állapotáról szóló 
jelentése volt, a roeynek nevezete 
sebb részei a következők :

Ali spáni jelentés.

Móré Gyűli tb. főszolgabíró be- 
tegsége miatt hivatalos szolgálatot 
nem teljesíthet.

Az üresedésben volt homonnai 
járási számvevői állásra balga A f 
réd szinnai járási számvevő lett át
helyezve.

A szinnai főszolgabírói hivatal 
hoz kinevezett Alt Józset irodase- 
gédiiszt december hó 5 én állását 
elfoglalta

Stephán Béia czirókaófalui kör
jegyző betegsége miatt szolgálatot 
nem teljesíthet s helyettesévé Ko- 
lozsváry Sámuelt rendelte ki az al
ispán.

Az ugari segedjegyzői állásra 
Cbinorányi Lajos oki. jegyző válasz
tatott meg. Az utczási és keleni se
gédjegyzői állások még mindig be
töltetlenek.

A szerencsi járás fŐszo'gabirája 
Kovács József raezőzombori segéd 
jegyzőt és Forgács Miklós sajóhid- 
végi bírót 10—10 korona, Négyessy 
Hozső és Csathó József jegyzőket 
2—2 korona rendbírsággal sújtotta.

A sárospataki járás főszolgabi- 
irája Bányay Lajos vajdácskái kör
jegyzőt 4 kor. rendbírsággal sújtotta.

Ropócsy János körjegyző ellen 
a fegyelmi vizsgálat befejeztetett s 

i az iratok további eljárás végett hoz-
--------------  , zám beterjesztettek.

*) Búza Barna fenntartja ” R?""Ak' Lebovits Mór szentesi körjegyző, 
hogy erro » mogjogy ralié kW'tón. J  Kemeg j ino3 s7.,.ntesi 3S Kis Tői h

hétnek másfelék, mint Meczner 
Gyula.

Igaz, Andrássy Gyula nevezte 
ki. Ez volt feltétlenül Andrássy 
Gyula életének legnagyobb bot
lása. S blinüs gyengeség volt az 
akkori Zempléni képviselőktől, — 
első sorban Búza Barnától * — 
hogy ebbe belenyugodtak. De 
Andrássy korrekt egyéniségéhez 
sohase illet Meczner Gyula. 
Még Khuenhez se. Most aztán 
összetalálkoztak. Jött egy minisz 
terelnök, aki mindenben méltó az 
országosan kompromitált nevű 
zempléni főispánhoz. Hát csak 
hadd maradjanak együtt. Nem 
kell őket elválasztani.

Minek volna megerősíteni a 
vármegyében a munkapártot av
val, hogy a rokonságát kivéve 
mindenki előtt ellenszenves Mecz
ner Gyula helyett es tleg egy 
szimpatikus, egyénileg korrekt 
főispán kerülne ide, aki sok em
bert a maga részére tudna hó
dítani.

Már csak helyesebb, hogy 
maradjon Meczner Gyula addig, 
mig ez a kormány marad Hisz- 
szűk, hogy ne n tart már sokáig 
S akkor majd egészen más ér
zéssel fogjuk köszönteni a kor
mányváltozással. a közélet leve
gőjének változásával együtt be
álló főispánváltozást.

—o. m.

— A szerk.

László kisgéresi bírók elleni fegyel
mi eljárás folyamatban van, úgy
szintén a bolyi biró, Korchma Meny
hért. Vámos "Józsi-f, Kemechey Béla 
és Trócsáevi István körjegyzők elle
ni fegyelmi ügyek is.

Újabban fegyelmi eljárás ren
deltetett el Kemechey Béla radi 
körjegyző és Keller József nagykő- 
vesdi jegyzői Írnok ellen. Fegyelmi 
eljárás alatt á Í rnak Hladonik Jáeoa 
mezőlrtborczi és Halász Illés havaji 
körjegyző is.

Kemechey Béla radi, Lebovios 
Mór szentesi és Loy János leleszi 
körjegyzők rendbírsággal sujtattak,

Általában a közbiztonság álla
pota kielégítő volt, nevezetesebb 
bűneset a vármegye területén elő 
nem fordult.

Nevezetesebb tüzesetek voltak ,
Sátora'jaujhelvben 1 esetben; 

Sárospatakon 2000 kor. kárral, biz
tosítás utján megtérő1. Kisbán^an 
3350 kor. kárral, biztosítva volt. 
Telpócz községben 1 esetben 3745 
kor. kárral. A kár biztosítás utján 
megtérül. Sztropkón 3448 kor. kár
ral, biztosítva volt,

A szerencsi járás főszo'gabirájá- 
nak jelentése szerint. Fazekas Ist
ván saját vigyázatlansága folytán 
m“ggyuMadt és égési sebeibe bele
halt.

Amerikába kivándorolt összesen 
179 egyén. Amerikából visszatért 
összesen 100 egyén.

Útlevél iránti kérelem az el
múlt hó folyamán 374 érkezett be 
s 213 állíttatott ki. Visszautasittatott 
a m. kir. Belügy raiuiszter ur 
11*2000 1912 számú rendeleté alapján 
155. (mert katonakötelesek nem 
kaphattak u tleveet  )

Közlekedésiig).
A folytonos esőzések következ

tében az utak sok helyütt m gron- 
gá'odtak. Közlekedési akadályok 
elő nem fordultak.

A sárospataki járás főszolgabi- 
rájáuak jelentése szerint a rossz 
időjárás kü önüsen a sárospataki— 
tiszakarádi törvényhatósági ut tissa* 
karádi szakaszát nagyon megrongál
ta úgy, hogy ez sürgős javítást 
igényel. (Megint beölik a várme
gyének egy csomó pénzét ebbe a 
feneketlen karádi útban, arait — 
sok mással együtt — egyenesen 
Ujhely kárára s megrontására ké« 
szittettek’J 1

A vetések késtek az esős időjá
rás miatt úgy, bogy sok föld küld 
nősen várra ’gye felsŐjáráHaiban 
vetetten maradt. Némely helyütt a 
cukorrépa és burgonya kiszedése 
még december hónapban is tartott 
s c-iak nehezen volt eszközölhető. 
(Alig kiszámítható gazdasági károk 
származnak ebből.

A sárospataki járás főszolgabi 
rajának jelentése szerint a sárospa
taki és környékbeli fuvarosok és 
napszámosok a nedves tél miatt az 
erdei fuvarozástól és ennek jövedel
métől elestek, amennyiben az erdők 
a rossz utak miatt raegküzelithetet- 
nek s ezért ezen vid *k tűzifa hi 
ányában is szenved.

Közegészségügy.
A szinai járásban a főszolgabíró 

jelentése szerint a közegészségügyi 
viszonyok felette kedvezőtlennek 
voltak, amminyiben Utczáson 3, 
Harcoson pedig 4. hasihagymáe

L apunk  nmi «*Ama -4- oldal
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eset konstatáltatok. A szükséges 
óvintézkedések foganatosítva lettek, 
Esen kívül a járás több kézségében 
höighurut és kanyaró lépett fel 
azonban általában oly enyhe lefo
lyású volt, hogy különösebb óvin
tézkedésre nem volt szükség.

A mezőlaborci járásban laboré- 
főn fültőmirigy járvány uralkodik, 
a járvány jellege önindulató, lefo
lyása enyhe. Vidrányban is hasi 
hagymáz eset fordult elé. Óvintéz
kedések megtörténtek.

A vármegye többi járásaiban 
az egészségügyi viszonyok kedve
zők voltak, mert fertőző betegségek 
járványszerüleg sehol sem léptek 
fel s szórványosan is ritkán fordultak 
elő.

Az alispán jelentésihez elsősor
ban dr. Molnár Béla szólott hozzá. 
A fegyvertartásról szóló szabályren
delet előnyeit tárgyalta s arra kérte 
az alispánt, hogy a legszigorúbban 
hajtassa végre a szabályrendeletet 
s hagyja jóvá a főszolgabíróknak a 
fegyvertartási engedélyek megtaga
dásáról szóló határozatait. Az a is
pán Ígérte, hogy a szabályrendele
tet szigorral végrehajtatja, de azt, 
hogy a főszo'gabirák határozatait 
minden esetben jóváhagyja nem 
Ígérheti meg, mert már előfordult 
olyan eset, hogy vadászterülettel 
bíró intelligens embernek is raegtu 
gadta a főszolgabíró az engedély 
kiadását. (Ugyan melyik főszolgabíró 
lehetett az ?)

Báró ’Sennyey Miklós a bod
rogközi utak rosszaságáról szólott. 
Ezen utak nagyrésze télviz es olva
dás idején járhatatlan, a közit kidé? 
egyes községekben úgyszólván meg
akad. Nagyrozvágy, Kisrozvágy, 
Semjén és Öros községek mind n 
áldozatot meghoznak, hogy a nagy
gépei  vasúti álloraáshos jó utat kap
janak. Ehhez kéri a bizottság segit 
gégét. dr. Ssirmay István főügyész 
pártoló és Márta M'klós főmérnök 
felvilágosító felszólalásai után az 
alispán bejelentette, hogy a kérdé
ses utak kiépítése iránt az élőin- 
tézkedéseket már megtette, neveze
tesen az utak kiépítésére és fenn
tartására vonatkozó hozzávetőleges 
költségvetések kiadása mellett a 
bodrogközi j. főszolgabíróját utasí
totta, hogy hallgassa meg az érde
kelt községek képviselőtestületeit 
mi áldozatot hajlandók hozni. A ha
tározatok beérkezte után a várme
gye törvényható.-ági bizottsága az 
utak kiépítését a maga részéről 
anyagilag szintén támogatni fogja. 
A bizottság az alispán jelentését 
tudomásul véve, elhatározta, hogy 
mivel tulajdonképen egy vasúti hoz
zájáró ut kiépítéséről van szó, már 
most kilátásba helyezi a községek
nek. hogy határozataik beérkezte 
után a kereskedelmi minisztériumtól 
segélyt kér majd.

Több ügyek.
Az alispáni jelentés felolvasása 

és a felszólalások után a közigazga
tási bizottság albizottságai válasz 
tattak meg. Egy két kivétellel min
den albizottság a régi maradt.

Az ülés folyamán különösebb 
feleralitésre méltó ügyek nem igen 
kerültek tárgyalás alá.

A pénzügy igazgató jelentése 
szerint az 1912 évben egyenes álla
mi adóban : 293(3.020 kor. hadmen
tességi díjban : (33210 kor. bélyeg és 
jogilletékben 29(3210 kor. dohány jö
vedékben 1336963 kor. szeszadóban. 
2182013 kor. cukoradóban 11519212- 
kor. söradóban: 113225 kor. ásvány
víz stb. adóban 148138 kor. folyt 
be és más kisebb jövedékeket is 
beszámítva az összes bevétel 22 
millió 638 ezer korona volt.

A tiszti főorvos jelentése sze
rint a vármegye közegészségügyi 
viszonyai decemberben roszik vol
tak, járványos betegségek gyakran 
fordultak elő.

Az állategészségügy a törvény 
hatósági állatorvos jelentése szerint 
javult a múlthoz képest.

A kir. tanfelügyelő olvasta még 
fel azután jelentését s ennek kap

csán a bizottság felirattal fordul a 
vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumhoz. hogy a tanfelügyelőség hi
vatali személyzetének létszámát, a 
hoiuonnai kirendeltség megszűnte 
tése folytán felszaporodott nagy 
munkára való tekintettel meg két 
munkaerővé’ szaporítsa.

Hegyaljai ügyek.
Ma délelőtt ülést tartott a 

gazdasági egylet szőlészeti szak
osztálya a vármegyeháza kister
mében. A távollevő Ihuránszky  
László szakosztályi elnök helyett 
Meczncr Gyula villanygári igaz 
gató elnökölt.

Kíváncsian vártuk ezt az ülést, 
mert tudtuk, hogy szóba kerül 
benne a mazsolavám ügye> ami 
a tokaji borvidékre életkérdés, 
Ep ezért bizonyosak voltunk, hogy 
a tokajhegyaljai szőllősgazdák 
óriási tömegben fognak felvonul
ni s tiltakozni az egzisztenciáju
kat fenyegető merénylet ellen. 
No, hát fel is vonultak roppant 
nagy számban, össscsen hárman.

Mondja meg mindenki: nem 
megérdemlik-é a tokajhegyaljai 
szőllősgazdák, hogy elpusztujanak?

Az ülésen először is az ag- 
rárkölcsun törvényjavaslatot tár
gyalták, amit véleményezés vé
gett küldött le a kormány. A ja 
vaslat — mir.t tudjuk — a hegy
aljai szőllősgazdák agrárkülcsün 
tartozásait mai tőkeösszegükben 
25 évi kamatmentes törlesztésre 
osztja fel, Természetesen igen 
tetszett, nagyon hálálkodtak érte 
herényinek s Lukácsnak (az per 
sze eszükbe se jutott, hogy az 
egészet Darányinak es Wekkerlé- 
nek köszönhetjük.)

Az egészhez változatlanul hoz
zájárultak, mindössze annyi vál
toztatást  kértek, hogy a fizetési 
terminus januái  1-e helyett  május 
1-e legyen.

Aztán jött a mazsolavám. Per
sze felírnak a kormányhoz, hogy 
ne szállítsa le a mazsola vámját. 
Maga a villanydirektor lóispán is 
pártolta ezt a felírást, mondván, 
hogy ezzel csak szívességet te
szünk a kormánynak, mert erű- 
siijült a pozícióját, mikor Bécs- 
csel szentben értünk viaskodik. 
(Szépen viaskodik 1

Szóval — emlékezzenek rá — 
a mazsola vámja le lesz szállítva, 
s a Hegyalja meg lesz rontva. 
De megérdemeljük!

Még üdvözölték Serényit, hogy 
a vakbelét kioperálták, megkö
szönték Kazynak az agrárkölcsön- 
törvény1 (Darányinak nem kö
szönték meg), s ezzel Meczner 
Gyula bezárta a népes ülést s 
ment tovább kormányozni a me
gyét s villanygyárat.

N é p g y ü l é s .
A sátoraljaújhelyi szociáldemok

rata pártszervezet a Tista-Lukács 
féle torz választójogi javaslat ellen 
f. évi januír  19 én d. u. 3 érakor a 
„Munkás-Otthon" nagytermében nép- 
gyülést tart. A n-'-pgy ülés a polgár
ság részéről dr, Busa Barna lapunk 
főmunkatárs is fel fog szó'alni. Kér
jük po'gártársainkat, hogy a gyűlé
sen minél tömegesebben vegyenek

részt. A szociáldemokrata párt a nép- 
gyiilésre a következő falragaszt ad
ta ki:

M u n k á so k ! P o lg á ro k !

Magyarország dolgozó népe a 
népgy ülések szazain harcot üzent 
azok ellen, akik a szavazati jogtól 
való általános megfosztást akarják 
törvénybe iktatni.

Létérdekünk,hogy a dolgozó har
ci táborához csatlakozunk mi is Ezért
f. hő 19-én vasárnap d u 3 órakor

n é p g y  ü l é s t
tartunk a „MUNKÁS-OTTHON14 
nagyterűében (Széchenyi-tér 22. sz. 
volt ipartestületi székház.)

Napirend: Állásfoglalás a kor
mány választójogi törvényjavaslata tár
gyában.

A népgyüiés előadója: Dr. 
Bettelheim Ernő eívtárs A polgár
ság részéről Dr, Búza Barna ur fog 
a napirendhez szólni.

A népgy ülésre partkülünbség 
nélkül mindenkit meghív és elvár

sátoraljaújhelyi 
szociáldemokrata part.

akarja, minden h arci mozgalmat 
amely megakadályozza, hogy ebből 
az őrültségből törvény legyen. Moz
duljon meg az egész ország. A 
nemzet haragjának most erősnek, 
az ellenséget elsőpiőnek keli lenni. 
Most vagy soha, ez legyen a jelszó 
lla most engedünk, ha most ülbetett 
kézzel nézzük a vakmerő jograblók 
nemzetrontó munkáját, úgy helyre
hozhatatlanul sülyedünk évtizedekre. 
Nem lehet kiszámítani azt, a kárt, 
nem leltet bírni azt a hátramenést, 
ami abból következik, ha ezt a ja 
vaslatot törvényi) * iktatjuk. A lét
számoméi’s. a katonai törvények 
pusztítása kismiska ahhoz, amit ez 
a választójog okozna, ha azt léire 
hoznák. Megérett az ország a pusz
tulásra, ha most minden zokszó, 
minden eüenlállás nőikül hagyjuk 
ezt a Lo’ond riát megcsinálni.

Ellenlábast, harcot hirdetünk a 
végtelenségig.

Jöj j ön a harc
végszakadat anui. Ezzel a kormány
nyal szemben teljesen betelt a 
türelem mértéke. Minden eszközt, 
mind n fortélyt, még az trőszakos 
dorongo’ást is fel kell használni, 
hogy pusztuljon a helyérő1, mielőtt 
szörnyszülöttjét, a konzervativság- 
ban es maradiságban utolérhetetlen 
választói jogot az ismert eszközök 
kei keresztülhajszolja.

A munkások, a megtaposott, 
agyonliajszolt, jogfosztott munkások 
a legerősebb harcot hird tik. A 
legmerészebb és legnagyobb harci 
eszközhöz nyúlnak, az általános 
sztrájkhoz. Az egész országban 
prokiamáini fogják. Napokra térj d 
majd a munkabeszüntetés. Óriásuk 
mérhetetlenek lesznek az anyagi 
káros, de ez az eszköz érthető 
akkor, amikor a mostani politikai 
helyzet egyik legkimagaslóbb pont 
ja : a választójog eiuberu-s és szó- 
ciáiis kiterjesztése van napirenden 
s amikor a hatalmi őrjöngésben 
túltengő s „magáról megfeledkező 
többség még a meglevő jogokat is 
elakurja kobozni.

A polgári társadalomnak is észre 
kell végre valahára térnie. Meg kell 
látni, hogy ebből az országból 
évek ó‘a bolondot űznek az adó-1 
fizetők rovására. Látni keli, hogy 
& leghihetetlenebb és legtörvcnytu- 
lembb erőszakosságokkal kormá
nyozzák az országot. Látni kell, 
hogy egy li deg-gyógyintc*etben 
való alak korbácsa alatt nyög nem
csak az ország, hanem a többségi 
párt is. Es ez nem is ember, vak- 
merő fanatikus gőggel állandósítani 
kívánja a romlott rémuralmat. E h 
hez szükséges az, hogy a kormány
nak pessziónáiható, megveszteget
hető szavazó csordája legyen. El
venni még azoktól a független sza
vazóktól is a jogot, akiknek most 
van. Ilyen rémuralomnak megterem
tését tehát minden áron meg kell 
akadályozni.

Támogassunk mindenkit, aki a 
kormánynak gáncsot vet. Támogas
son mindenki, aki az oiszág javáj

Tisztelettel tudatom, 
Sátoraljaújhely és Zetti- 
plénvármegye n. é. kö
zönségét, hogy a

Schön S á n d o r
úr vezetése alatt álló 
sátorai j a  újhelyi
f ió k ü z le te m e t
1913. évi január hó 20-án

o esz i i  n t e t e m
amiért is az ott felhalmo
zott áru raktár teljesen 
ki lesz

á r u s í t v a .
női divat, fehérnem ű és 

szőnyeg áruház

Miskolcz.

Egy iparvállalat

n e h é zsé ge i.
Egy j '■hirnovü újhelyi iparvál

lalat, az „Első Sátora jaujhelyi llor 
dógyár a nyomasztó pénzviszonyok- 
ból kifolyólag fizetési nehézségekbe 
került. A rossz pénzviszonyokhoz 
hozzá járult még az idei rossz bor 
termés, ame’y miatt a gyár az előre 
elkészített kb. 8<>00 drb. hordót 
nem volt képes eladni s az a rak
táron maradt. A mi hordóra ez idén 
szükség volt, azt is régi hordókban

* 4
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szállították ide oly vidékről, ahol 
termés abszo.ut neiu volt,

A gyár aktívája jóval nagyobb 
Összeggel meghaladja a paszivákat 
és amit a hitelezőktől kérnek, az 
csak kisebb időre szóló moratórium 
amelyet valószínül g meg fognak 
kapni és amely iránt mostan vannak 
a tárgyalások folyamatban. Semmi
esetre sem tartjuk helyesnek a 
a gyárnak ez irányban nehézsége
ket okozni és a helybeli pénzinté
zeteknek minden móddal azon kell 
igyekezni, hogy ez a virágzásnak 
indult vál a lat a talpán maradjon. 
A gyár tulajdonosai minden tekin
tetben kifogástalan, szorgalmas ke 
reskedok, akik igazán önhibájukon 
kívül kerültek e helyzetbe és hisz- 
szUk, ha e nehézségek clmu nak, 
újra szép remény nyel nézhetnek a 
válalat jövője elé.

yíüatbiztosítás
J l b a u j ,  S á r o s  és Z e m p l é n b e n .

30 szövetkezet alakult meg.
Fischer-Coibrie Ágoston kassai 

püspök, a ki a kisemberek, a kis
gazdatársadalom életérdekeit mindig 
szivén viselte. 1912. októberében 
kör'evelet intézett az egyházmegye 
valamennyi espereséhez és plébáno
sához az allatbutositási ügy érdeké
ben.

Fölhívta a papság figyelni t a 
• Magyar Kölcsönös Alatbiztosiió 
Társaság mint szövetkezet* kötele
kében aiakué) községi állattenyésztő 
és ailatbiztositó szövetkezetekr *, me
lyek egy község lakosainak állatál 
lományat a köicsönösség elve alap
ján korato t felelősséggel biztosítják

Nagyon fontos érdekeket szo- 
gálnak ezek a szövetkezetek Fe.vi 
dékünk szegény nepe között, a kis
emberek védelmében, ahol egy egy 
tehenének elhu lása a kisguzdát sok
szor az uz.rara karjai ia hajtja, vagy 
az anyagi tönk szelére juttatja.

A püspök annak az óhajának 
adott körlevelében kifejezést, hogy 
a fa.vak lelkészei a fontos gazda 
sági él dák ü intézményt minden al
kalmas módon, »setieg népies elő 
adások tartásával népszerűsítsék s 
a kisgazdatarsadu inat u szövetke
zetek megalakítására buzdítsák. Ko 
zölte az ukciókezdesbez szükséges 
elemi tudniva'ökat, valamint azt a 
nagvban megköunyitő, ^kedvező kö
rülményt is, hogy a fö dmivelésügyi 
miuiszter minden szövetkezetét mar 
a kezdet kezdetén néhány száz ko. 
rónát kitevő államsegélylyel segít

A püspök inspirációjára csakha
mar az egyházmegye egész terüle
ten megindultak a szervezési moz
galmak s eddig a következő újabb 
a l a k ú . ásókról erkeztek jelentések ;

Abaujban : Alsóoicsvár, Bo dog- 
kőujfa.u, Felsőgagy, Fe.sőolcavar, 
Nugyida, Iiozgony.

Sárosban: Htthárs (lióksztrve- 
zettel Féchujfaluban), Kudo.ia, Ta 
poly banusfalva és Tarczaszentpeter.

Zemplénben: Cirókahosszumező,
Gesztely, Uórögiuye, Mád.

Ezideig Abauj, Sáros és Zem
plén területén összesen 3Ü helyen 
alakult meg az állatbiztosítási szö
vetkezet. Nagyértekii,Jiaszuos moz
galora ez. Kar, hogy Zemplén áll 
még benne a Ughatrabb. Kívánatos 
lenne, hogy itt is érdeklődjenek fe
lőle s terjesszék a nép vezet* sere 
hivatottak.

Helyreigazítás.
Partig Árpád szökéséről irt cik

künkre vettük éi  szívesen közöljük 
a következő helyreigazító nyilatko 
zatot :

Mint a sátoialjaujhelyi rendőr
ségnél a toloncügyek vezetésével 
megbízott rendőralkapitány Partig 
Árpádra vonatkozó való tényállást 
ismertetem.

Psrt ig  Árpád kolozsvári szárma
zású, 43 éves, rom. kath. vallásit 
ácssegéd múlt 1912 év október hó 
12-én a saujhelyi kir. törvényszék 
fogházából egy évi és 10 napi büntetés 
elszenvedése után szabadult és mi
után illetőségi helyére való utazás 
költségeivel nem rendelkezett, a kir. 
ügyészség vezetője egy fogházőr 
kíséretében a rendőrkupitányi hiva
talhoz utasította tlbocsájtó levelét 
azon záradékkal ellátva, hogy úti
költség hiányában kényszerutlevól- 
kiad.'tását vélem -nyezi.

Partig Árpádot én vettem át és 
utasítottam, hogy inig részére a 
kényszerutlevél kiállít tátik a hivatal 
előszobájában várakozzék. Partig 
azonban önkényüleg eltávozott és a 
várost elhagyta. Ezen körU'ményről 
illetékes hatóságát Kolozsvár város 
rendőrfőkapltányságát 4820rk.—912. 
számú átiratban fogházi eibocsájtó 
levele megküldésével értesítettem.

Partig Árpádnak fogházból tör
tént szabadu ása után egyedül csak 
az volt a bűne, hogy útiköltséggel 
nem rendelkezett, in rt ha az lett 
volna, a rendőrséghez nem is kerül, 
hanem szabadon haza utazhatott 
volna. Különben Partig Árpád m g 
azon esetben is, ha kényszerutlevél- 
lel útnak indíttatott volna, mint 
rendőri kíséret nélkül utazó egyén 
a kolozsvári útvonal bármely vasu*i 
áliomáíán leszálhatott és bárhova 
mehetett volna.

A va'ó tényállás ismertetése 
után a nagyközönség Ítéletére bízóra, 
hogy milyen szégyen h ram ik Pár 
lig Árpád szökéséből a rendőrségre.

Sátoraljuujhely, 1913 jan. 13.

Kclner Sámuel
rendőr alkapitány.

S Z Í N H Á Z .

Szombaton. „Kedves Augusztán.„ 
Lázas igyekvesaei liozza színre M ,- 
zey direktor a fővárosi színhazak 
tegfrisebb újdonságait, megelőzve 
evvel még oly előkelő színhazat 
mint a kassait is. A Kedves Augusz 
tiu került bemutatóra szombaton 
ezte (e hó 18-an lösz Kass.ui a be 
mutatója) Fan Leó legújabb ope
rettje, amely Berlinben és B . c.-beu 
óriási sikert aratott, úgyszintén Bu
dapesten a Népoperában is. A 
gyönyörű zeiiéju operetté címszere
pet Kadvanyi Dezső játszóim, szé
pén eneke.ve, de a játékáról ezuila 
m m  igen nyilatkozhatunk dicséret
tel. Mini máskor úgy ezúttal is 
Beuzuuy Manci teiupraiuenlumos, 
eleven, ügyes jatékuvai hódítóit, 
Szécsy Emma cstuos énekével. 
Nagy Imre is ügyes volt és a mi- 
uLzlur elnök szerepeben Somlyó. 
E tekintve attól, hogy sok réazieiel 
kihagytak es látszott, hogy kevés 
ideig készültek az eioadasra. eleg 
Ügyesen ment mindeii es a közön
ség jól lliu.utott.

Pa sár nap Kedves Augusztin má
sodszor, ezúttal jobban gördüléke
nyebben mint először.

Hétfő, Sápira másodszor. Saary 
Margit gyönyörű alakitusa lebilin
cselte a közönségei Bakó Lajos is 
nagyon jó volt.

Beleznay Margit jutalomjátéka.
Gyönyörű élvezetes estéje vo t 

az újhelyi színházi közönségnek. 
Akik e jö ltek  öt jutalrajatóka alkui 
mából ünnepelni, akik eljöttek pajzan 
kedvének, temperamentumának a 
a hamu asára, azok szer- telet is hoz
tak a szamara. U okorba, óriási, ha
talmas Csokorba kötve kapta teg
nap az újhelyi közönség szympat 
hiajának, szeretetéuek kifejezését. 
Taian sohasem talalt úgy egymásra 
primadonna és közönség és Beleznay 
Manczi. Sohasem játszott primadonna 
Ujheiyben úgy szívvel-lelekkei, úgy 
egészen a közönségnek, mint Belez
nay. Nem is maradtak egymással 
t,zeiuben hálátlanok. Pompás, igazán 
művészies játék, snajdig sikkes tánc, 
minden igyekvő*, egyolda.rél, más

részről meg szívből jövő ünneplés, 
percekig tartó taps és rengö^K vi
rág. Az újhelyi lelkes közönséget 
is nagyon ritkán láttuk ilyen lelke- 
s déssel színésznőt ünnepelni, és 
ehhez a pompás előadás sikeréhez 
a társulat minden egyes tagja i8 
teljes igyekvéssel hozzájárult. Még 
nem tartunk a bucsuzkodisnál, e őre 
kijelentjük. Iiogy Ujhely közönsége 
a jövő szezonban is szívesen fogja 
B jl iznayt viszzont látni és rémüljük 
hogy e vonzalom révén ő is szíve
sen eljön majd ide.

Tehát a viszontlátásra !

H Í R E K .

SZOMORÚ FARSANG

Még néhány rövid nap s ben
ne vagyunk a vidám, annyi 
élvezetet kínáló farsangban Az 
idén azonban Karnevál herczeg 
sem oly vig, mint máskor. A 
táncos fiatalság és mindazon 
iparágak űzői, akik a Karnevál 
Ut valamelyes üzleti kapcsolat
ban állanak, méltán haragudhat
nak a kalendáriurocsinálókra, 
amiért az id i farsangot oly 
rövidre szabták. Uralkodása 
ugyanis mindössze huszonkilenc 
napra terjed.

Nagyon rövid pünkü.-di király'- 
ság, de ebben a zűrzavaros vi
lágban, amely válsággal, hábo
rúval és ezernyi más nyomorú
sággal fenyeget ennyi is elég.

Szomorú farsang lesz az idén. 
Nem tudnak nincs kedvük vi
gadni az embereknek. Nyomasz
tó gond, sejtelmes félelem nehe
zült az emberek lelkére. A 
farsang szomorú beküszüutéso 
sok ieányiéiek szép ábrándjait 
tépte széjjel. A frak Kos gavallé
rok sem várják oly türelmetle
nül a vidám farsangot, mint 
máskor.

Mindenütt^ lehangottság, uz 
anyagi gond lép előtérbe. Na
gyot néznének öreg apuink, ha 
latnak, hogy az ifjúság sem 
használhatja fel a farsangot 
mulatozásra. Dehogynem hasz
na.hatnék. de nem lehet, változ 
tak az időn változtak az embe
rek.

Talán lesz idő, mikor még 
lesz. Magyarországon vig hosz- 
szu farsang. — Bar csuk most 
lenne !

— Kinevezés A m. kir. pénz 
ügy miniszter t isz ták  János nagyim
ba.yi kir. adóhivatali gyakornokot 
az Ipolysági m. kir. adóhivatalhoz 
adóiisztté, és helyébe díjas adóhi
vatali gyakornokká Ac-ady László 
debreceni lakost nevezte ki.

— Előadás a „Kazinczy körben.“ 
Oppilz Sándor nagy miha.yi kairauok- 
piebános spanyolországi tanulmány 
útjáról vetileit  képekkel f. hó 19-én 
d lutan 0 órakor eiőad.ist tart amely
re felhívjuk mindenki figyelmét. Az 
előadás érdekesnek és élvezetesnek 
Ígérkezik.

— Antal Erzsi Munkácson Aulai 
Erzsi, néhány evvel ezelőtt újhelyi 
primadonna, jelenleg Munkácson a 
Kreiuer Sándor tá rsu l táná l  játszik 
és mint ottani lapokból értesülünk 
a közönség legnagyobb megelége
désére.

— A macii főjegyző ügye. Hétfőn 
voit a Bálint János m.idi főjegyző 
jgyében a főtárgyalás a saujhelyi 
törvényszék előtt. A bíróság Bálint 
Jánost az okiratharoLitas alól föl
mentette s a királyi ügyészség jog 
orvoslattal nem élvén az Ítélet jog
erős lett, A főjegyzőt ezek szerint

a törvényszék kétségtelenül rehabili
tálta, s cselekményét nem tartotta 
olyannak, amely büntetőjogi felelö- 
■éggel járna.

— Az ipari munka kiállításra
vonatkozó közleményben a szives 
adakozók által adott összeg tévesen 
volt kimutatva. Nevezetesen : a ke- 
rosk. d ómi és ipar kamara 50 koro
nát, gróf Wallis Gyuláné 25 koro
nát, a kereskedelmi társulat 20 ko* 
rónát, Kincsessy Péter 30 koronát, 
Schmied Lajos rendőrkapitány 10 
koronát volt szives a kiállítók ju 
talmazására adni.

— Régi nóta Nálunk ahogy 
szállingózni kezd a hó, kezdődnek 
a láb és nyaktörések. A járdákról 
nem kaparják le a havat, h |  egy 
kicsit olvad és befagy, olyan sikam
lós mi idén, akárcsak valami francia 
vígjáték. Ajánljuk a rendőrkapitány 
ur figyelmében.

— lljabb adó. Ugyan mit adóz
tatnak iuég meg? Hiszen a minden
ható állam már minden néven ne
vezendő forrást felkutatott s a már 
százszorosán megadóztatott koroná
tól szazegyedszer is leszedte a tej. 
felt, De hat nem azért állam az 
á lám, hogy leleményes ue legyen. 
Eddig ugyanis a meghatalmazások 
amelyeket bizonyos személyek ad
tak valakinek, hogy nevükre a 
postán érkező küldeményeket átve- 
liessék, díjtalanok vo tak Jövőre azt 
s* m lehet már megtenni, mert úgy 
olvassuk, hogy az ilyen meghatal- 
iuazasért ezután évente 20 korona 
fizetendő a postának.

— A szeretteii cukorgyár a sze
gényekért. Szép tanúságot tett  róla 
n magyar cukoripar részvénytársa
sa;.', hogy munkásainak érdekeit 
mennyire megbecsüli. A ^tarsaiag 
ugyanis karácsonyi s újévi ünnepek 
aikalmaból 1200 koronát utált ki 
szegény gyermekek fe Tuházására. 
Ez összegből elsősorban a cukor
gyár áltál fenntartott iskolák tanu
lói kaptak ruházatot, az összeg egy 
részét pedig a szegény gyermekek 
felruházására a szerencsi allami is
kola igazgatóságához tették át.

T ő r v é n y s z é k .
Lelek kkufárok a bíróság előtt.

Többször büntetett  Kaliuovszicy Má
tyás a'.ott ma a bíróság előtt, hogy 
számot adjon azon lelketlen Uael- 
meirői, melyet elkövetett azáltal, 
hogy a magyar állam legjobb erőit 
aim Okának szolgaitassa ki vád
lott tagadott, és mert a tanuk meg 
m m  jelentek a bíróság a tárgyalást 
elnapoltál

Ezután következett 1 len er Gyula 
cekei lakos^Jelkiisiiieretlen tényke
dése, ugyanilyen cselekmény miatt 
a kir. ügyész a lefolytatott eljárás 
alapján módosítani volt kénytelen 
a vadat, mert a tanubizonyitás so
rán beigazolást nyert az, hogy a 
d • ikvensek pénzeit elvette és an
nak dacára, hogy a kivándorlókat 
\ issza-uppüilák, a pénzeket Bleuer 
vissza nem adia es mert vádlott  a 
tőtárgyalás elhalasztását kívánta a 
módosított vád folytán, az ügyész 
vádlott többször hasonló bűncselek
mény mialt történt büntetés és sú
ly o-.au módosított vád folytán az 
előzetes letartóztatást indítványozta.

A bíróság az előzetes ̂ letartóz
tatást elrendelte. u

Nyilt-tér.
Mindazon ismerőseimnek, kik 

feltjthetlen szeretett nőm te 
metésn alkalmával jelenlétükkel 
fájdalmamban osztozkodtak rész
vétükért ezúton fejezem ki 
leghálásabb köszönetemet.

Weiner Simon,

Kiadótulajdonos:

L A N D E S M A N N  M I K S A

/
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Kormá

nyozható

RÓDL1

Valódi

Svéd

SZÁNKA

Téli sportkedvelők figyelmébe!

Ródlik! Ródlik!
Mindenféle kivitelben kaphatók 
gyári áron
Windt Jakab és Lajos
b ú to rü zle té b e n  S a u jh e ly  K a zin czy -u tca  3 sz.

M E G H Í V Ó .

> <

I
i

ES

f i  „J tízp o rfi M a ré lp ó n z tá r  részvénytársaság*'
Sátoraljaújhelyben

1913 évi január hó 26-án 8. u. 3 órakor
XIX. évi

| rendes közgyűlését
tartja az intézet helyiségében, melyre t. részvényeseit | | |  

tisztelettel meghívja.

g

Q
CVS

8

A  k ö zg y ű lé s  tá rg y a i:

1. Az igazgatóság és a feliig) elő bizottság jelentése.
2. Az osztalék megállapitása s a nyereség felosz

tása tárgyában határozathozatal.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság felment, 

vényének megadása.
4. Egy igazgatósági és egy felügyelőbizottsági tag

nak megválasztása.
5. Esetleges indítványok.
Sátoraljaújhely, 1913. január hó 1G én.

A z  iga zg a tó sá g , éü

Az igazgatóság és felügyelő-bizottsági jelentés, valamint m  
az évi zárszámadás uyo'o nappal i közgyűlés elüti az intézet *£ 
helyiségében kifiiggesztetik. g§

Az alapszabályuk 51. §-a szerint a közgyűlésen csak azon M  
részvényes vehet részt, ki a közgyűlés megtartása előtt egv E3  

nappal saját nevére irt részvényt tesz le az intézetnél.

00*8(012. vb. 3 1013, Th.
Árveréii hirdetmény. Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. jbiróság 912. V. A saujhelyi kir. jhirt*ság í>12 V. 
1929|2 szárau végzése folytán Ham- 2012,1 sz. végzést folytán JFumen 
raerstag és társa 06 kor. követeié- ,e d Jenő ^329 Korona 62 fill. kő
iének és járulékainak behajtása vé- vetélésének o.- járulékainak behaj- 
g e t t l 9 1 3 .  január 22-én d. e 10 óra ,us;* végett 1913 évi januar hó 
kor Saujhely ben Wekerie tár 4 szám 24-én d e. 11 órakor Saujliely-
a. a vhajtást szenvedő üzletében ben Széchényi tér a végrehajtást 
elárverezem azon 1 1 0 2  koronára be- szenvt.dő üzletében, elárverezem azon 
csült ingókat, melyeket a budapesti U15 kor 80 f, becsült ingókat, me- 
VI. kér. kir. jbiróság 912 Sp. IX. !>»■.%» i a sátoraljaújhelyi kir. tvszék
3632,2 sz. vhajtást rendelő v* g- 23181,12 V. számú végrehajtást r. n- 
zósegalapján a saujhelyi kir. jbiré- delö végzést* alapján a saujhelyi kir. 
sági 912. V. 1919,1 számú vhajtási jbiiósági 912. V. 2012 1 szárau vég 
jkönyvben 1 — 6  t. a. lefoglaltam rehajtási jegyzőkönyven 1 —16 té- 
u. r a . : üzleti beretid-zést va.-pénz- telek alatt lefoglaltam u. m. üzleti 
szekrényt stb. berendezést rőfos árukat stb.

Saujhely 1913 ián. 4. Saujhely 1913 jan. hó 10-én.
Roznar Imre kir. bir. vh. Rosner Imre kir. bir. vhajtó.

M e g h í v ó . i
A Megyei Általános Bank |

ré szvé n ytá rsa sá g  A

1913. évi jebruár hó 2-áit 0. e. 11 és jó l órakor
az intézet helyiségében

rendes évi közgyűlést tart,
melyre a t. részvényeseket ezennel meghívjuk 
Sátoraljaújhely, 1913. január hó 10 én.

Az igazgatóság.

A közgyűlés tá rg y a i:

1. közgyűlési elnök választása.
2. Hitelesítők kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
4. A zárszámadások beterjesztése,
5. A tiszta jövedelem felosztása fölötti határozat.
6. A felmentvény megadása fölötti határozat.
7. Hét igazgatósági tag választása.
8. Indítványok.

Kossuth Feroncz utcai 10 számú február hó 7-«n délután 3 órakor
házam (közvetlenül az állami bor 
pince mellett)

n i á i t i s  1 -tö l k i a d ó .
Var. benne 4 lakószoba, 1 fürdő

szoba, veranda, kert és a szükséges 
mellékhelyiségek. Bővebb felvilágo
sítást nyújt SCHWEIÜER Kossuth 
Lajos utcza 24. szám alatt.

Özv. Roóz Adolfné.
Misko c Rosenberg-palola.

Bacskó köz.sóg házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási ár kétharmadánál alacso 
nyabb áron el nem adatnak:

Árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlanok becsárának 10  
>záza ékát, vagyis 10 0  kor. 80 fi', 
és 1 1  kor. 80 fillért készpénzben, 
vagy az 1881 LX. te. 42 §-ában 
j* :7 ett árfolyammá számított és az 
1881 évi november hó l én 3333 sz. 
«) alt kelt igazságügy miniszteri ren
delet 8 § ában kijelölt évsdűkképes 

r Lek pap rokban a kiküldött kezéhez

M indenféle

T - e j

Ny«tnat*tt Landtsniann Miksa és Társa könyvnyonidájSbau Sátoraljaújhely.

, letenni, avagy az 1881 L,X. te. 170 
h a szn á lt i é * / r te lm .  b-n a bái atpéiiznck a bi 

j r j a  j  »  m  ^  ... íróságnál elö'eges eh-lyeíésórőt  ki
á l l  V a n y Y a  C S  6 p u >  Holt szaluiyszcrü elismervényt át- 
s  <>• r  -  i szolgáltatni.letfaeiado. Borköz. üi!„.Cil.„. kir. jbirísi(? mint
ra k tá r  és H a n g y a  ra k tá r ' ‘-■iekkonyu hatáságnál uhu  övi no- 
.  vember hó 29-én.
építési m ü  ve ze tő s é g é - Valkov.zky s. k
nél.

S á to ra lja ú jh e ly  Kos* 
suth Fe re n cz-u tca  9  sz.

2986,1912 szára.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gá'szécsi kir jbiróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Klein Adolf és társa cég vogrehaj 
látóink Leskó Kova esik János vég- I 
rehajtást szenvedő elleni 10 2  kor.
1 1  fül. tőkekövetelés és járuléki iránt 
végrehajtási ü g y b e n  a saujhelyi ( S * -  S o m o g y i  E l o n a - U t c a )  
kit. tvszék, agálszécsi kir. jbiróság L s n k » 4 A 
Bacskó község határában fekvő a H a P W a * ° *  
bacskói 83 sz. tjkönyvben A I 1—8 1 
sor 97, 98, 158, 231, 308, 402, 469 
543 hrsz. u lu t  felvett ingatlanokból 
a B 7 alatt Lcskó Kova esik Jánost 
1 4 részben megillető jutalékra 1008 
koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban.

b. a bacskói 447 számú Íjkönyv- 
b ii A I. 1—2 sor 570,f 13,b 17 b és 
570,1)1 b 1 hrszám alatt felvett in 
gatiaogkbói a B 1 alatt L skó Ko
va esik Jánost fele részben megillető 
jUtaékra 118 koronában ezennel 
ineyállapitott kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és ho^y a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1913 évi

naponta frissen,
h g . W in d isch g rá tz La jo s  
sárospataki
u ra d a lm á b ó l k izá ró la g

Kiéin Gézánál,

E lje g y zé s i k á r 
ty á k a t, la k o 
d a lm i és báli

meghívókat
Ízlésesen k é szít

I n f o m  I s i  n  Társa
k  ö n y  v n y o m d á ja  

_  ______S á to ra lja ú jh e ly .
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