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A z árdrágító,
áriteUejtő le^na^yu.hb büntetése,
3mi bűnéér t  érheti, hat hónapi 
elzátris és b ^ t e e r  lnqrqna pénz
bírság. A háborít második, vagy 
harmadik évében az igazságszpjgil- 
ta tás sújtó keze beérhette aíial,  
hogy képentöriilte az árdrágítót. 
Ma, amikor megpróbáltatásaink 
ötödik esztendejébe léptünk, ami
kor nem állanak olyan nagy kész
letek rendelkezésűnkre,  mint tavaly, 
vagy gzeiőtt, ez a sqjtó kéz, az 
igazságszolgáltatás törje be az 
árdrágítók  gonosz fejét.

H a t  hónap és hatezer korona 
az ötödik esztendőben, amikor az 
árak' felszöktek az égig, senki 
jellemtelen,  lelkiismeretlen, vagy 
a pépz ördögétől megbakqnázou 
embert népi fog visszarettenteni 
attól, hqgy százezreket keressen. 
Az árdrágítás t  kihágásnak minősiti 
a törvény. Az eljárás nem fegy- 
házat, hanem enyhe toloncházat 
jelent. Hatezer  koronát pedig 
minden potóriu-s árdrágitó a piel- 
lényzsebébő! szór ki a* asztalra 
Ez nem a törvény szigora, ez a 
törvény szellemének kijátszása, teli 
szájjal való kiröhögése a szenvedő, 
türelmes és kizsarolt fogyasztó
közönségnek, mindnyájunknak 
azoknak főleg, akiknek hozzátar
tozói a fronton védik ezt az országot 
és magukra hagyatva, kész prédái 
annak a hajtévadászat.nak, amit az 
árdrágítók úgyszólván kockázat 
nélkül rendeznek ellenük.

Majd meggondolják az árdrá
gítók, ha egy évi fegyhiz és va 
gyouuk legalább egy harmadának 
elkobzása bii

A Hegyalja sorsdöntő napjai.
a  •

Szervezkednek a termelők és kereskedők.

önteti  cselekedeteiket! 
Majd meggondolják,  lia bűnük 
nem kihágás , amely elévül egy esz 
tendő alat t és nem tehetik, anji 
már jogszokássá vált, hogy az 
Ítélet után Ausztriában keresnek 
üdülést. Az árdrágítás  ma, ?z 
ötödik évforduló után árulás, a 
hadviselés érdekei ellen való vétqk! 
Nem vagyunk militaristák, e szónak 
német értelmében, de nem riad
nánk vissza attól sem, hogy az 
á'drágitók.at katonai bíróság elé 
állítsák.

Az árdrágító jnipden egyes 
ember, minden klizjiödő család 
életérdeke ellen tör, ne cirógassa 
hát ők,et,a törvény, ,pe m en teges
sék fel őket,  mert ezzel csak a 
nélkülöző emberek vérét  korbá
csolják fel, hanem éreztesse .velük 
a törvény könyörtelen szigorát. 
Sujtsp a bankot, a tisztességtelen 
kereskedőt éppen úgy, mint a 
nyomprkörül se t tenkedő  ügynököt

Azok a vészkiáltások, melyek a 
tafetii éídvkéuyk iueg.
mentése végett lapunk h a b j a i n  is 
elhangzottak, i\em voltak eredmény
telenek. 7húránszky László vármegyei 
főjegyző szeptember első napjára ér
tekezletre hivl$ össze a zempléuvár- 
megy ei gazdasági egy esület, szőlészeti 
osztályai, melyen a nagyszámú ty 
gokon kiviil is számos érdeklődő je- 
leut meg. Ott láttuk Berváth Béla 
ors*gy. képviselőt, Busa Barnát, Bér 
■eyiczy Béla gnzd. egyleti titkárt, He 

gedüs Sámior szőlészeti és borásnnti 
kerületi felügyelőt, Br. Waldbott 
Ödön, l)r. Reichard Salamon, Dr. Ssé 
hely Albert, Dr. Nyonrárkay Ödön, Kon
stantin Gésq, Df. Szabó Sándor, Dr. 
Kellner Soma, Waltherr László, Kin- 
sesy Péter, Hodossi Kiss Ernő, Illés- 

házi Endre, Grünbannt Simon, Kolozsy 
Ferenc, és Csajka Endre S|ő lőtér letelő 
két. G róf Széchényi Évn& betegség* 
miatt útim jtilephjetoLt ijieg, Anárássy 
Sándor gróf pedig levéibtíü csatiako- 
zott a mozgalomhoz. »

A* értekozl.eieii számos tanulsá
gos fei'áíóialas hangzott el és gok 
megszívlelendő eszme került megvi
tatásra. Azokat az aggodalmakat, 
melyeknek iapuuk legutóbbi számá
ban mi is kifejezést adtunk, az üst- 
szos megjelentek osztották. A bor
kivitel monopo'izálása és a szabad 
kareskt d ílern korlátozása egyértelmű 
a tokaji bortermelők tönkre tételé
vel. Éppen ezért a H. T. által tt-r 
vtízett szindikátus felállilásuba csak 
akkor lehetne belenyugodni, ha fel
tétlen biztosítékot nyújtanának arra 
nézve, hogy a szindikátus minden tér 
melő és f iúdén kereskedő számára 
nyitva áll és hogy ennek kebelében 

szabad verseny akadályozva nem 
s7. Meg kell jelenni a szindikátus 

értekezletén, meg ked győződni róla, 
hogy szándékaik megfelelnek-e a 
szabadkereskedelem elvének, s ha 
úgy találják, hogy nem, akkor min
dért rendelkezésre álló eszközzel, a 
szervezkedés minden módjával lelte- 
tétlenné kell teuui * hegyaljai ««8- 
líígaidák kifosiláeára alaku'ó szindi
kátus itteni működését.

Az értekezleten ezen kiviil egy 
régen vajúdó eszme nyert megvaló
sulást : elhatározták a hegyaljai bor
termelők szövetségének megalakítá
sát, mely a kereskedőkkel egyiiule 
tűén eljárva, arra volna hivatva, hogy 
a hegyaljai bortermelés és borérté-

Ne használjon semmiféle befolyás, I legyen, 
adják át  az árdrágító t  a börtönnek Részletes

kesités érdekeit egységesen intézze, 
„oknak  seóstéléja és védelmezője

tudósifásunk kövek

,a közmegvetésnek! Ikező:

Thuránszky László zz ülést meg- 
uvitváu, Be m át h Béla orszgy. képvi
selő ismertette a H. T. terveit. E ő- 
adtz, hogy 20 millió korona alaptő
kével egy szindikátust akarunk lé
tesítem, mely 4 borkivitelt intézné. 
Egy részvény vagy részjegy 200 ezer 
koronába kerülne, mely összeg jegy
zése mellett minden termelő és ke 
reskedő beléphet a szindikátusba, 
feltéve természeteben, hogy a buda
pesti nagy bankok és más érdekel 
tek az egész alaptőkét már előre le 
nem jegyezték.

Búza Barna szerint mindenkép 
sérelmes, hogy rólunk, nélkülünk h 
tároztak. Ukránjában nincs bor, egy 
liter dohos borért 50 rubelt fizetnek, 
s enuek dacára a mi pincéink tele 
vaunak borral. Miért? ugylétszik, 
egy szervezett magasabb hatalom gá- 
10' ja a borkivitelt, törekszik a b >rá 
rak lenyomására, és ezzel a hatalom 
mai a kormány sem tud megbirkózni, 
Nómetorsaág le akarja törni boraink 
árá^, és ezért nem engedi kivinni 
Svédországba, Hollandiába. Egyetlen 
szabad utunk Ukrániába vezet és ezt 
az utat eláll ja most egy szabadalma 
zott szindikátus, mely borainkat 
korouáért fogja megvenni és 50 ko 
rónáért fogja majd kiszállítani. Ez 
ellen tiltakozni kei1. Az értekezletet 
a szindikátus csak a sajtóban elliang 
zott tiltakozások határa alatt hivta 
össze, és remélhető, hogy ha tovább 
is erélyesen lépünk fel, akkor még 
segíthetünk a bajon. Indítványozza 
keressék fel küldütlségileg a kor
mányt és követeljék a kérdés [olyan 
rendezését, hogy a kereskedelem és 
a verseny szabad maradjon, s a kor
mány által előirt feltételek betartása 
mellett mindenki szállíthasson bort 
Ukrániába. Indítványozza továbbá 
hogy a szindikátus értekezletén 
nél nagyobb számbau jelenjenek meg 
Végűi eszközöljék ki a kormánynál 
hogy H. T. utasitlftssák a kérdésnek 
a hegyaljai érdekeltséggel egyetér
tésben való megoldására.

Szabó Sándor elfogadja Búza in
dítványát, de ezzel párhuzamosan ki 
vánatosnak tartja a szervezkedést 
nagy alaptőkével, termelők, bankok 
kereskedők bevonásával.

Kittcsessy Péter seintéu elfogadja 
az indítványokat, de a szervezkedés 
azonnali megkezdését sürgeti.

Grünbaum Simon sziutéu az azon 
nali szervezkedés mellett szól. A kor
mány valutáris szempontból nem 
nélkülözheti a hegyaljai bpr kivite 
lét. Nem sajnálja az államtól azt 
00 %  nyereségrészesedést, qaelyet 
H. T. szindikátusánál kikötött mi

gának, de a tapasztalatok alapján 
meri állit^u|, hogy az állam ebből 
a haszonból semmit se:$ fog kapui, 
mert az a szindikátus zsebébe ván
dorol. A hegyaljai szindikátust már 
csak azért is meg kell alakítani, 
mert e nélkül ki vagyunk téve an
nak, hogy boraink megh^misitv^ és 
más vidéke^ kevésbbé értékes borá
val keverve kerülnek külföldre, a 

mi termékeink jó híréi hosszú illőre 
tönkre teheti. Ha pedig a külföld 
parcikkeket ad az államnak a mi 

borunkért, akkor követeljük, hogy 
ezekuek az iparcikkekuek jelentékor))- 
részét közöttünk osszák szét.

Csajka Endre, Székely Albert, 
Kellner Soma, Hegedűs Fórenc, Ko- 
lozsy, lilésházi és Búza Barna ismé
telt felszólalása után az értekezlet a 
következő határozatokat hozta:

a keddi szindikátusi értekezleten 
föbbeu megjelennek és tiliakoz- 
nak a Hegyaljai borkereskedelem 
érdekei elleu tervbe vett akció 
ellen;

felírnak a kormányhoz, hogy a 
hordóuzsora megfékezése érde
kében maximálja a hordóárakat 
és a Hegyaljai borkereskedelem 
érdekében rendelje el — ha más* 
kép nem törhető le a hordó
uzsora — a hordók jF^kvi.fáJá^t;

megalakítják a hegyaljai borter
melők és kereskedők szindikátusát 
és e célból sürgősen fe lh ívást bo
csátanak k i  a Hegyalja Összes bor
termelőihez és borkereskedőihez.

életbelépnek
a felemelt vasúti tarifák

U] rend 1  vonatokon
Az összes magyar és osztrák ál

lami és magánvasutak igazgatóságai 
terjedelmes hirdetéssekkel teszik köz. 
hírré, hogy a felemelt uj tarifák 
szeptember elsejóu lépnek életbe.

Uj díjszabási füzetek ez alka
lommal nem kerülnek kiadásra. Az 
érvényes uj díjtételeket átszámító 
táblázatok alapján fogják kiszámttaui. 
Az átszámítás alapjául aa ez évi 
január elsejével felemelt és ezeu 
időponttól érvéuyben levő fuvardíj 
tételek seolgáluak.

Mint megirtuk, a szénkUldemé- 
nyék fuvardíját negyveu, az egyéb 
összes küldemények szállítási diját 
pidig hetven százalékkal emeltek fel. 
A köztisztviselők kedvesményezelt 
szállítási díjjal továbbítandó küld* 
ményeire nézve a szóbanfc 
detésben nincs inté^ketUs. f  
és ausztriai küteléki dijsaabij 
vetleu vasúti fuvjrdytfHj^ 
gyár és osa^r^k állami- és 
guták egyinásköqti forgaloi

ó hir- 
melföldi 
k (küa- 

a ma
gán v a- 

^au) to-

Lapunk mai Máma 2 oldal.
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vábbrft is érvényben in»r«du»k, tér- j korouának ni»gfi«»táiH »lél sínkit 
mésietesen * 4<), illetve 70 s«á«»lé aeiu nseut fel
kos emelés lioztáltalkulásávab

A« Useinküitsógpotlók intőimé- 
nyét végleg megszüntették, ennek 
helyébe állandó, pót'ók elnevezéssel 
uj illetéket létesítettek, mely éppen 
felét teszi ki as eddigi hasonló jel 
legü vasuti mellékilletéknek. A« ál
landó pótlék mindennemű gyorsáruk
nál 25 fillért, a teheráruknál pedig: 
darab, terjedelmes és gyüjtőáruknál 
15 fdlér, koosirakományu áruknál 8 
fillért Lest ki 100 kilogrammonként.

A« üzemköltségpótlék megszün
tetésének gyakorlati pénzügyi jelen
tősége különösen a rövid távolság
ba,, — szomszédos állomásokra — 
saállitott kü'deményoknél van, ame
lyeknél adott esetekben az üzera- 
költaégpótlák Összeg többet tett ki a 
múltban, mint maga a küldemény 
szállítási dija.

A háború alatt tűrhetetlenné 
fajult vasuti utazási állapotokat végre 
a kereskedelmi minisztérium, a vasúti 
hatóságok is megsokaiták. Rendsza
bályokat hoztak, amelyek alkalma
sak arra, hogy az atazási vi-ttaólé- 
seket legalább némileg korlátozzák.

Az első lényegesebb változás, 
hogy a 100 kiló méternél hosszabb 
útra szóló menetjeggyel az u ázást 
a lebélyegzést követő napszakban is 
meg lehet kezdeni.

Fontos ujitas az is, hogy az ed 
dig 0 és 1 koronás utánfizetés-ket a 
miniszter megszüntette és helyükbe 
10 koronás után fizetés, vagy más 
néven ; pótilletéket, büntetést lépte 
tett éleibe. A hat koronás birság 
eddig a rosszhisz illőséggel, jegy 
nélkül Wtnzókrft volt érvény bei .

Uj utazási rend.

Hogy mindenkinek módjában 
iegyeu menetjegyét megváltani, szi 
vés tudomására hozom a t. közönség
nek, hogy Sátoraljaújhely állomáson 

reggel induló összes vonatokhoz 
már reggel lut, a délben induló vo
natokhoz d. e. 11, z déluiáni induló 
vonatokhoz d. u. 3,4ft, az esti induló 
vonatokhoz este 7 órakor a személy- 
pénztárok kötelesek menetjegyeket 
kiszolgáltatni, mi mellett oly állomásra 
mely a kiindulási állomástól 100 ki- 
lómét étnél távolabb van, már az előző 
napszakban, tehát a délben és d. u. 
induló vonatokhoz reggel, az este 
induló vonatokhoz már délután meg
válthatják a jegyet.

A kedvezményes jegy váltására 
tisztviselőkre, katonákra és gyerme
kekre e rendelet nem vonatkozik. 

Sátoraljaújhely, 1918. szept. 1.
Gutmann,

állomástőnük.

Az állomásfőnök figyelmeztetése.
F. évi szeptember hó elejétől 

kezdve azon utas, ki menet jegy nél 
kül száll he — még ha a fo’yoson 
áll is — továbbá lm személy vonali 
jeggyel gyorsvonatba száll át, köte
les a meuetdij árának, illetve gyors 
vonatnál a meuetdij külümböceténeU 
kétszeresét, de legalább tiz koronát 
fizetni.

E  miniszteri rendelet alapján fel 
kérem a ♦. utazó közöuségef, hogy 
saját anyagi érdekében :

1. ) Menetjegyét mindenki már
a jegypénztárnál iudu'ás előtt váltsa 
meg. >

2. ) Ha olyan útra megy, melyet 
részben gyors, részben személyvonat 
tál kell beutaznia, akkor személyvo- 
nati jegyét csak azon állomásig váltsa 
meg, ameddig a személyvonat tényleg 
közlekedik, mert ha személyvonati 
jegyére a g>orsvonaton ráfizet, ez 
jóval drágább, mintha állomástól, hon- 
uaii a gyorsvonat közlekedik, külön 
gyorsvonali menetjegyet vált.

3. ) Ssnki ne szál jón át olcsóbb 
osztályú jeggyel magasabb osztályba 
még a koo-ii Tolyósojára sem, mert 
az, hogy az alsóbb osztályban hely 
nincs, a menetjegy ara közötti külön
bözet kétszeresének, de legalább 10\ a jégvihar.

H I R H K .
— Egyházmegyei hírek. F.scher- 

Co'brie Ágoston dr. megyéspiispök 
Mitnyákovius János tokaji és Sala
mon József monoki káplánt Kassára 
helyezte át hitoktatói minőségben, 
Götz Bálintot Szerencsről Tokajra, 
Gáspár Bélát Boldogkővára'járól Sze
rencsre, Krőzser Jánost Heniádnéme- 
tiről Bo'dogkftvárnljira, fnctinger 
György volt nevelőt Monokra he
lyezte át.

— Halálozás, uagylályai Szép 
ü . d  on ügyvéd, Ze nplónmugye tb, 
ügyésze, 48 as honvéd folyó hó 27-éu 
éjjel 11 órakor életének 87 iá évé
ben meghalt. Temetése Bodrogszer- 
dahelyen a református temp lomból f, 
hó 30 áu délután ÖV- órakor volt 
nagy réstv-'t mellett.

— Adomány. Dr. Fuchs Emil 
király heUutozi birtokos leánya 
esküvője alka'mábóí az elnökségem 
alatt levő hadigoudozó bizotlság 
cóijvira, vagyis a hndirokkantak, 
hadiözvegyek é» hadiárvak megvé
désére 1(>(X), azaz egyezer koronái 
küdött ,  amaly nemes adomány-rt a 
hadigondozottak nevében hálás kft- 
szönotemet nyilvánítom. Gr. Széchényi 
György fői-pán, mint a hadigondozó 
bizotlság elnöke.

— A hordókészletek lefog
lalása. A  hivatalos lap mai száma 
közli azt a kormányrendeletet, 
amely minden bor vagy szesz be
fogadására alkalmas hordót zár 
alá vesz. A  hordókészletet szep
tember 15-éig kell bejelenteni A  
rendelet megállapítja a hordók 
maximális árát is.

— Puzítitó vihar a tokaji szélűk 
hon. Nagy vihar vonult el au % 2o-óu 
délután Mezőzoiubor és környékén. 
SUrü jögfoihők tornyosullak a csak- 
lmuvr percekig tartó diónagyságu 
jég kezd-.tt esni, amely rendkívül 
nagy kárt tett. a szőlőkben. A tokaji 
íuőlőskertokbeu csaknem teljesen el 
pusztult az egész termés, a környéken 
pedig hetvenöt százalékos kártokozott

-  50,000 koronái zsebtolvajul.
A vakmerő zsebtolvajoknak újabb 
áldozata akadt tegnap Schvantzel 
Károly erdőbéuyei uradalmi intéző 
scemélyében, aki tegnap délután 2 
órakor érkezett a miskolozi tiszai 
pályaudvarra. Leszállva a vonatról 
kifelé ilídu't, hogy villamosra ülve, 
a városba menjen. A villamos meg
állónál nagy volt a tolongás s cmk 
nagynehezen sikerült neki a villa 
tilosra feljutui. Már a vi lantoson 
vette észre, hogy valaki kivette 
nadrágjának hátsó zsebéből 50 000 
koronát tartalmazó pénztárcáját. A 
meglopott uradalmi intéző feljelentést 
tett ismeretlen tettes ellen a miskolci 
rendőrségen s ugyanakkor nagy ju 
talmit helyezett kilátásba a tettes 
kézrekerilőjéiiok, vagy nyomravuze 
tőjének.

— A szabadsági kérvények bélyeg 
kötelezettlége. A honvédelmi minisz
ter köirjud delet adott ki, amely 
szerint legénységi egyéuek szabadság 
engedélyezése, vagy szabadság meg
hosszabbítása iránt beadott írásbeli 
kérvényei, akár a legénységi egyén 
msga, akár egy harmadik személy, 
nevezetesen a hozzátartozók valami) 
lyike nyújtja be a kérvényt, továbbá 
jegyzőkönyvek, melyek szabadság 
iránti kérelmeknek szóbeli előterjesz 
téso folytán a kérelemnek•nlintézése 
céljából felvétetnek, ivenkint 1 kor. 
bélyegköfelezetts^g alá esnek.

Szőrme-vásárlók figyelmébe!

azoknak soron kiviil való raegkü dése 
iráut az illetékes közigazgatá-d ható
ságok és póttestek sürgősen ruegke 
resendők. Meghagyja erélyesen a mi
niszter úgy a politikai, mint a kato
nai hatóságoknak, hogy tegyenek 
meg mindent ebben a dologban és 
minél előbb juttassak szabadsághoz 
az öreg népfelkelőket. Ennek ellen
őrzésére a miniszter a szabadságolt 
öreg népfölkelők számáról sürgős je
lentést kér.

Heltílos szerkesztő: landemann Miki# 
Szerkesztő: György Lajos.

Elsőrangú biztosító társaság egy uj, 
népszerű biztosítási ágnzut bevezetése 
céljából helyben

ve zé rU g yn ö k sé g e t
szándékozik létesíteni, melynek vezetésére 
és nz űzlotág terjesztésére alkalmasa úri
embert keres.

Ajánlatok BFixutn “ jeligére Hckstein 
Bernát hirdetőjébe, Budapest, VII. kér., 
fCrzBŐbot-kórut 33. sz. küldendők.

ffSIGORÍN“ |
csoda gyorsasággal irtja

Akinek elegáns szőrmokabát vagy 
szőrme-garnitúrára szüksége van, 
most o l c s ó n  szerezheti be

S z e g ő  S á n d o r
áruházának újonnan berendezett 
szőrineosztályaban, ahol az idény 
újdonságai szőrmékben, leány- és 
női felöltőkben már megérkeztek.

— Az öreg népfölkelők sürgőt
szabadságolása. Zemplén vármegye
aHspáni hivatalához leirat érkezett 
a honvédelmi minisztertől, aki az 1809 
évfo'yambeli népfelkelők sürgős, sza- 
badaágolásának a szükségességére 
hívja föl a vármegyei hatóságok fi
gyelmét. Elmondja a leiratban a 
miniszter, hogy az erre vonatkozóan 
mar korábban kiadott rendeletet secu 

katonai póttestek, sem egyes poli 
ijkai hatóságok neiu mérlegelték kel 
lóképpen és ahelyett, hogy a legna
gyobb odaadással igyekeztek vo'na 
megfelelni a rendelet szellemének, 
lassú és hosszadA'maa eljárásukkal 
egyes hatóságok legalább is ilíuzó- 
riussá tették a rendeletben az egész 
közgazdasága éppen úgy, mint az 
egyesekre nézve fontos előnyt. Ki
derül a miniszter leiratából, hogy 
egyes póttestek a rendeletben meg 
jelölt két évfolyamból még eddig 
egyetlenegy embert sem szabadságol 
tak a már korábban kiadóit renddel 
széliemében. — Ennek a késedelmes- 
kedésnek az azonnal való megszün
tetését rendeli most. el erélyesen a 
honvédelmi miniszter, aki meghagyja, 
hogy abban az esetben, ha a név
jegyzékek késedelmes beérkezése 
miatt a két évfolyam öreg uépfül- 
kelői nem volnának szabadságolhatók

a poloskátl
Kis Uvog 4 K. Nagy üveg 16 K. 

Feuskondő 2 korona.
Sátoraljaújhelyben kapható: 

KLU6ER JENŐ illatszertárában. 
Magyarországi főraktár:

REMÉMY-Eróyszertar P é c s .

Ügyes gépiró
Dr. Holló Andor ügyvédi irodá
jában (Molnár István u 6. I. cm.) 
felvétetik. —  Előnyben részesül, 
aki ügyvédi irodában már alkal
mazva volt.

Viszketegséget, Sömört, Kulit
a leggyorsabban elmulasztja a 
dr. Flosoh-féle eredeti, törvé
nyesen védett

Skaboform - Kenőcs
Nincs szaga, nem pis?.kit. Min
dig eredeti pecsétes Dr. Fiesoh- 
fólét kérjünk. Ára: 4, 6 és 10 
korona. — Sátoraljaújhely és 

vidéke részére főraktár:
Kádár Gyula gyógyszertárában, 

Sátoraljaújhelyen.
Vételnél a „Skaboform" védjegyre 

ügyeljünk.

Eladó
a sátoraljaújhelyi határ
ban, a városhoz közel 
fekvő 667 és 786 négy
szögöl szántó.

Cim a kiadóhivatalban.

CtUBSPECUUTE " S B S M B ™  
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Nyomatott Landesmann Miksa és T irsa  könyvnyom dáiban Sátoraljaújhely.
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