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Más és más fegyverekkel küz
dünk mi és az ellenségeink. A 
mi fegyvereink azok, amelyek a 
háború tizenhárom hónapja alatt 
derekasan beváltak. A gyalogos
nak puskája, éles szeme, minden 
fáradságot elbíró, mértföldeket 
masírozó lába, a huszárok rettentő 
rohama, a tréfát nem ismerő har
minc és feles és a mozsarak óri
ása, a negyvenkettős. Az orosz, 
meg a francia a szájakkal vívja 
a harcot.

Két széj igyekezett tulkia- 
bálni. Az egyik szentpétervárott 
nyílt meg. A cárnak felséges 
szája volt ez, amelyből az a ke- 
vély kijelentés hangzott e l : Orosz- 
orssága harcot a végső győzelemig 
fogja folytatni. A hogy elmondta 
a szavai a dodonai jósok ketér 
telmü jövendöléseire emlékeztet
tek. Nem tudhatni, hogy Orosz
ország a maga végső győzelméig, 
vagy a német és osztrak-magyar 
seregek végső győzelméig akarja- 
e folytatni a háborút. Szabato- 
sabb volt a másik szájnak: Vi 
viani francia miniszterelnöknek 
beszéde. így szólt; Franciaország 
akkor köt békét, ha nemetország 
visszaadja Belgiumnak szabadsá
gát és a franciák visszahódítják 
Elzász-Lotharingiát a németek
től.

Közönséges emberek vissza
riadnának attól, hogy annyira 
elvessék a súlyokat, mint a hogy 
a cár Viviani teszik. Vajon nem 
a német és osztrák-magyar csa
patok vannak mélyen Oroszor
szág földjén, hanem az oroszok 
közelednek Berlin es Becs felé, 
hogy a cár a végső győzelemről 
beszél? Vajon nem az orosz se
regek azok, amelyek a rokitnói 
mocsarakon át, ismeretlen ha 
tárig hátrálnak s talán a néme
tek vonulnak vissza Szilézia föld
jén, hogy a cár hinni, nem : hi
tegetni próbál a háború sikerei 
felől ?

Es vajon nem Franciaország 
területének van egy nagy darabja 
megszállva? Hiszen a németek 
által elvett területekből se tud
tak semmit visszaszerezni a fran
ciák és ők azok, a kik Elzász* 
Lotharingiáról álmodni mernek?

Nem tudjuk : a rémületben 
futkosó oroszokba és a csüggedt 
franciákba tudnak e lelket verni 
a cárnak és Vivianinak lármás 
szavai. Nem tudjuk; mit üt helyre 
a két fenhéjázó beszéd a harci 
kudarcokból, amelyeket az entente

szenvedett. Azt azonban tudjuk) 
és látjuk, hogy se Németországba, 
se nálunk nincsen szükség a 
végső győzelem hangoztatására, 
meg arra, hogy mit fogunk hódí
tani. Nagyszerű csapataink győ
zelemről-győzelemre haladnak: 
hogy melyik lesz a végső, győ
zelem a soknak végén, aziránt 
minket nem gyötör a kétségbe
esés.

az a nemzet, amely a kudar
cok alatt is folyton a győzelem 
reményeiről és kilátásairól beszél, 
a maga reszketését akarja tulki- 
abalni. A kiabálás alatt nem akar 
nak se hallani, se látni semmit, 
ami őket kijózaníthatná elnémít
hatná; csak harsognak, harsog
nak a győzelemről, mintha bíz
nának benne ; ha sokáig emlege
tik, majd csak eljön.

A porosz-francia háború vé
gén, néhány nappal a francia ve
reséget megpecsételő béke után 
rnág mindig győzelemről kiabál
tak á írancia politikusok és ujsá- 
gok^ Talán most is már közel 
lennea győzelmet orditók kataszt 
rófája? Annyi bizonyos : ahol 
a fegyverek s erepét az öblös 
torkok és a tekintélyes ajkak ve
szik át, ott már elvesztették a 
háborút.

fiit csinálnak 
a városházán?

A város lisztellátása. — A 
pénzügyi bizottság küzdel
me a h. polgármesterrel —
A felmentettek behívása.

Nem szívesen és épen azért csak 
ritkán foglalkozunk mostanában a 
városháza dolgaival; mert hiszen az 
általános nözet ma az, hogy a jelen 
viszonyok amúgy sem alkalmasait 
a városházi feimelegitett Székely- 
uralom megszüntetésére ; bármily ál
talános is tehát az ellenszenv a h. 
polgármester működésé és az ő re- 
zsimjének jellemző tünetei iránt, 
ezidöszerint tűrni beli és hidegvérrel 
várni az általános helyzet megválto
zására, a háború utáni időre, amikor 
majd ez az uralom az események 
kényszerítő logikájánál fogva önma
gában kell, hogy összeomoljon és egy 
uj korszaknak helyet adjon.

A város tehat, — ismételjük ; 
egyelőre, — fásult közömbösséggel 
viseli a közelleuszenvuek örvendő 
Székely uralom nyűgét, s mi is csak 
időnként szólalunk tel s tesszük ró- 
vasra a városházi gazdálkodás egy- 
egy jellemző esetét, amely különö
sen foglalkoztatja a közvéleményt.

A legutóbbi napokban ismét sok 
szó esett a városházáról; mondanunk 
sem kell, hogy nem epou hízelgő 
szavak. Sok szó esett eiőszor is a 
lisztellátás kapcsán, amely ügyben 
a h. polgármester szereplése ismét 
kemény kritikákra adott alkalmat.

Előre kell bocsátanunk, hogy 
ebben az ügyben kemény küzdelem

jután a pénzügyi Lizottság tagjainak 
sikerült a h. polgármester terveit és 
számításait keresztülhueniok s igy 
most mar túl vág) uak azon a ve
szélyen, hogy a varos lisztellatása a 
h. polgármester akarata szerint ol
dassák meg; azonban mégis följegy* 
sesre érdemes, hogy milyen állás
pontot képviselt ez ügyben a h. pol
gármester, aki áliitólag olyan uagyou 
hathatósau szivén viseli a város ér
dekeit.

A pénzügyi bizottság többségé
nek kezdettől fogva az volt az állás
pontja, hogy miután az ajáulattételre 
te.hívott szerencsi és nagymihályi 
malmok nem reflektáltak a város 
lisztelíalásara, a város ruházza rá az 
altala kapott terménybevásáriási en
gedélyt újhelyi megbízható terméuy- 
KereskedoKre. A h. polgármester 
kürünuszakadtáig ellenezte ezl s ele
inte egy harmadik malmot portált, 
melyet azoubán a bizottság ajánlat
tételre felhívni nem volt hajlandó, 
mert meggyőződése szeriut ez a ma
lom nem olyan magas őrlésű, hogy 
a várost a megkiváut finomabb liszt
fajokkal elláthassa. Mikor aztan a h. 
polgármester latta. mo t az egysztr 
aaaraiat ily irányban semmiképen 
nem ludja keresztülvinni, olyan ki
jelentést tett a bizottság előtt, mely 
uyiivan leleplezte, hogy neki az 
összeférhetetlenségről, s arról, hogy 
mint a városnak bar csak helyette
sített, de mégis első tisztviselője 
mivel tartozik a varosnak, egysze
rűen fogalma sincs. „Bízzák, — úgy
mond — a liszté Hátast a Mezőgazda- 
sági Bankra, megcsinálja az

Ezt a kijelentést persze olyan 
általános felzúdulás fogadta, s dr. 
Ha a s  Brtalan, a pénzügyi bizott
ság elnöke nyomban o-y elesen ki- 
tauilotia a h. polgármestert arról, 
hogy neki, mint a Mezőgazdasági 
Bank igazgatójának ilyen indítványt 
lel sem szabad vetnie, hogy a h. 
polgármester jónak látta sietve taka
ródét fújni s ez egyszer belenyugodni 
abba, hogy akaratát nem sikerült 
keresztül erőszakolnia.

így kapták meg a koncessiót a 
Blutneufeld Adolf és társa, Reichard 
Mór és fia és a ürüubaum Simon 
cégek, akik 4000 korona kezelési 
költséget fizetnek a városnak, az 
őrlést a sárospataki malomban vé
geztetik és a lisztet négy helybeli 
lisztnagykereskedőnek adjak át. Ezek 
Dtutsch Iferskó fia, Kroó Gyula, 
Ganz Lázár és társa és Iieinitz Ele
mér, kik aztán a lisztet a kiskeres
kedőknek továbbítják. A nagykeres
kedők 2 kor. 20 fillér, a kiskereske
dők pedig 2 kor. 80 fillér hasznot 
kapnak egy mázsa liszt után s igy 
lettek a maximális árak a falragaszok 
szerinti összegekben megállapítva.

*
A közvélemény beszéd-théraái 

között sokat szerepel most a város
házi behívások dolga is. Természe
tesen seukisem azt kifogásolja, hogy 
egyeseknek be kell votiulniok, mert 
hiszen e tekintetben mindnyájan 
egyek vagyuuk, hogy első most a 
katonaság, s a katonai szempontok 
mellett minden más szempontnak 
háttérbe kell szorulnia. Igen ára, de 
a lapunkban is nemrég ismertetett 
miniszteri rendelet szerint nyilván a

kapunk mai szama a oldal.

hivatalvezetőn, a jelen esetben tehát 
a h. polgármesteren áll a behivhatók 
névszerinti megjelölése. És épen as az 
érdekes, hogy kik lettek egyszeriben 
nclkiilózhetókké a n. polgármester sze
riül. Hal lobbek Között a városnak 
epeu a legjobban dotált fótisztviselői; 
az arvaszeki ülnök és a városi tiszti 
ügyész, — egyidejűleg azonban azt 
is halljuk, hogy ezek az állások ha
marosan inasokkal be lesznek helyet
tesítve, vagyis a város épen ezeket 
a magasan dotált állásokat fogja 
dupiau fizetni. Még valahogy meg 
lenetne értem, ha az illetők kikép
zett katonák volnának, de mind a 
kelten B. osztályú uépfelkeiők s 
ugyanakkor, amikor ők uólkülözhe- 
toake nyilváníttatnak, továbbra is 
uelkülüzhetetleuek maradnak a vá
rosházán kisebb ügykörrel biró ki
szolgált kalouuk.

Szinte halijuk az ellenvetést, 
hogy itt a h. polgármester diszkre
cionális jogarói vau szó; ámde a 
Közönség nézete szerint az adófi
zető polgároknak abba is vau uóini 
beleszólásuk, hogy a polgármester 
az ő diszkrecionális jogait a közér
dekűek megfelelően kezeli e, vagy 
pedig azokat is melléaszerapoutok sze
rűit érvényesíti. Már pedig az egész 
város felfogasa az, hogy a jelen 
esetben ismét nem a közérdek szem
pontja vo.t irauyado, hanem egész 
más tekintetek, amelyekről szebb- 
uei-szebb verziók forogunk köz
szájon.

f i második hadiestély.
Sebeok S ári és Polónyi E lem ér
fellépése az ú jhe ly i színházban.
A Hadi Estélyek kilüuő rende

zőségére és különösen az agilis főren
dezőkre, lsépy Zoltánra és dr. Bajusz 
Zoltánra ueiu lehet nagyobb dicsé
retet mondani, minthogy a tegnap 
este megtartott második Hadi Es
téllyel nemcsak megduplázták, de 
még túl is licitálták az elsőnek si
kerét, mely pedig szintén rendkívüli 
volt. A teguapi estély oly magas 
színvonalon állott, amely a világvá
rosi mértéket is megüti. Oly kiváló 
művészek, mint Sebeok Sári, Poló
nyi Elemér, Sokaler Mihály egy 
estén való felléptetóse, amihez még 
számos, megfelelően előkelő műsor- 
szám járult, a legraffináltabb ízlésű 
nagyvárosi közönségnek is szokat
lan csemege.

Áttérve az estély részletes is- 
merterésére, — melyet az idő rö
vidsége miatt terjedelmében korlá- 
látoznunk kell, — ezúttal is a mű
vészi ízléssel beállított élőképek 
méltatásával kell kezdenünk, ame
lyekkel ez alkalommal különösen 
bőkezűen bánt a rendezőség s négy 
sorozatot mutatott be. A már m últkor 
kiemelt gyönyörű élőképeken kívü l 
az uj levelező lapokat Oláh Rózsi, 
Waltherr Marianna, Kellner L illy , 
líadány Mártha, a kis Gárdonyi-
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testvérek, Négy Audor és Pintér 
Viktor sseraólyesitették a már ismert 
gyönyörű ólő leveleső lapoknál nem 
csekólyebb hatást érve el.

Sebeők Sári a műsornak úgy as 
I. mint II. részében fellépett s tü
neményes hangjával és óuekmüvó- 
ssetével elragadta a közönséget, 
amely szűnni nem akaró ovációk
ban részesítette a művésznőt.

Polányi Elemér bravúros zon
gorajátéka ezúttal is elementáris si
kert ért el s tauuságot tett az európa; 
hirü zongoraművész nagyszerű kva 
litásairól.

Sokaler, a fiatal hegedűművész, 
az újhelyi közönség kedvence, ez
úttal is az elismerés minden jelétől 
elhalmozva adta elő a műsorán sze
replő zeneműveket.

Berger Józsefnó uj költeménye
ket szavalt nagy drámai erővel, 
amely a közönséget lenyűgözte s a 
legmelegebb tetszésnyilvánításokra 
késztette.

Ezuttel is pompásan hatott a dr. 
Bajusz Zoltán által irt s nagysze
rűen rendezett háborús jelenet, 
amelyben ezúttal Mattyasovszky Kál
mán tett tanúságot pompás művészi 
és színjátszói képességéről, — úgy 
szintén a múltkori nagy hatást vál
totta ki ezúttal is az ügyes gyér- 
mektrófa, amelyet Radó Manci, Ke 
leti Mártha és Gortyay Tibi adtak 
elő frappánsul.

A minden izében nagystílű hang
versenyt most is a múltkorihoz ha
sonló telt ház és díszes közönség 
nézte végig a legmelegebb hangu
latban.

H Í R E K .
— Áthelyezés. A földmivslés- 

Ugyi miniszter aihely ezte Bodor Gá
bor erdőtanácsost Varannóról S a új
helyi hivatal főnöknek, Antotóczy 
János erdőraérnök gyakornokot pe
dig áthelyezte Csíkszeredáról Sátor
aljaújhelybe.

— Enyedy Andor installációja. 
Miután az ujnelyi ref. egyház uj 
lelkész megválasztásának megerősí
tése után véglegesen úgy döntött, 
hogy nem a nagyrozvágy i, hauem az 
újhelyi paróchiát foglalja el, vasárnap 
iktatták díszes hivatalába hívei 
szeretetének lelkes megnyilvánulása 
mellett. Virágokkal dúsan díszített 
kocsin vonult be a7 uj lelkész 
Ujhelybe, ahol vasárnap délelőtt s 
ref. templomban szép beszéddel tar
totta meg beköszöntőjét. Délben s 
Vadászkürt éttermében baukett volt, 
melyen melegen ünnepelték Enyedy 
Andort. A bauketen, melyen meg
jelent Payer Ferenc róra. kath. 
esperes-plébános is, mintegy 140-en 
vettek részt.

— Gyász. Súlyos csapás érte 
G ö d ö r  Sándor szerencsi vasúti 
vendéglőst. Ifjú leánya G ö d ö r  
Margitka e hó 25-én életének 15-ik 
évében hosszas szeuvedés után el
hunyt.

—  Tűzvész az Árpád utóiban. 
Könnyen veszedelmessé válható nagy 
tűzvész ütött ki vasárnap délutáu 3 
óra tájban az Árpád utcán. Nyomárkay 
Kálmán egyik hazának teteje gyulladt 
ki eddig ismeretlen okból s mivel a 
padláson nagy mennyiségű széna volt 
felhalmozva, a tűz gyorsai! elhara-
Í ó d z o t t .  A tűzoltóságnak Friss 

l e i m a n n  parancsnok vezetésével több 
ó r a i  megfeszített muuka után sikerült 
a  t ü z e t  lokalizálni s nagyobb vesze
d e l m e t  meggátolni. A kar mintegy 
2—3000 korona, mely biztosítás révén 
m e g t é r ü l .

— A he lybe li rém. ka th . f iú is k o lá 
ban az 1915/10. tanévi beiratások 
szept. ó tól 11-ig tartatnak meg és 
pedig d. e. 9—12 ig. Igazgatóság,

—  Tizes honvódtisztek újabb k i: 
tüntetése. A hivatalos lap teguapi 
száma közli, hogy a király az ellen
ség előtt tanúsított vitéz magatartá
sukért a következő 1 0 -es honvéd
tiszteket tüntette ki: Paravicini Jenő 
százados és Bányai Gyula tartalékos 
hadnagy a hadidiszitmónyes 3. oszt. 
katonai órdemkeresztét kapta; Szent 
györgyi Béla századosnak, dr. Kónyi 
Lajos ezredorvost.ak, Petrik Ernő 
főhadnagynak és Zucker Károly fő
hadnagynak újólag legfelső dicsérő 
elismerését (signuru laudis) nyilvá
nította.

—  N ópfölke lök iroda i szo lgá la t 
bán. A Külügy-Hadügy Írja, hogy 
az újonnan bevonult, csspatszolga- 
latra kevósbbó alkalmas nópfölkelök 
közül kiválasztják azokat, akik szám
vevő szolgálatra osztják be. E ren
delkezés már augusztus hó 15 ón 
életbe lép, ueyauis eddig kell a 
póttesteknak a rendelkezésra álló 
csapatszolgálatra kevésbbó alkalmas 
népfolkelőket b jelenteni a katonai 
parancsnokságnak, megjelölve az 
illetők előképzettségét és polgári 
foglalkozását. A számvivő segéd 
szolgálatra alkalmas uépföikelőket 
azután beosztják hivatalokba.

— T itk o s  irásu  magánlevelezések. 
A Külügy-Hadügy értesülése szerint a 
postahivatalokat felszólították, hogy 
a részükre érkezett titkos Írással Írott 
leveleket a postaigazgatóságnak 
azonnal adják át. A postaigazgató-

j  e leveleket az illetékes katonai 
parancsnokságnak továbbítja, ahol 
azután szigorúan megvizsgálják az 
egyes eseteket.

— G yümölcsfák. A folyó óv őszén 
kiadható gyürnö csfaoltvúny készletre

kezeiőség szeptember 15-ig meg
rendeléseket. Kedvezményes áru 
fákért a minisztériumhoz címzett kér
vények szeptember 15-ig ugyanott 
benyujthatóK. Kívánatra bővebb fol- 
világo.'itás a tarcali m. kir, áll. fa 
iskola kezelösége.

—  B örtönörök  lesznek a bíróság i
szolgák. Az újhelyi bíróságokhoz 
érdekes igazságügy miniszteri rendelet 
érkezett. A rendelet arról intézkedik, 
hogy a törvényszéki és járásbirósági 
szolgákat felfegyvérzik s börtönőri 
szolgálatra osztják be, a hivatal- 
szolgák teendőit a háborúban men- 
rokkaut katonákkal végeztetik. Az 
igazsagügyrainiszter r«.ndeleta kifejti, 
hogy a munkashiány enyhítésére 
több ipartelep és mezőgazdasági üzem 
a raboknak a munkára való igénybe
vételét kérte. A m niszteriura a tér 
melés zavartalan befejezése érdeké 
ben nem zárkózhatott el a kérelmek 
elől s a legcsekélyebb büntetésü 
rabokat munkák végzésére rendelte 
ki. Mi sem természetesebb, minthogy 
az igy kirendelt rabok őrzésére jóvá 
nagyobb őrszemélyzet szükséges, miül 
akkor, amikor a rabokat fogházakban 
őriztek. Ehhez járu t még az.^hogy 
a börtönőrök nagy részét, kin a 
katonaságnál többnyire altiszti rangot 
értek el, katonai szolgálatra hívták 
be, aminek következtében az őrző 
személyzet pótlására van szükség.

—  E lveszett 10 drb. F. A. m> 
nogrammos ezüst evőeszköz az 
Andrássy-utcától a S'u'ler Anta!- 
utca végéig terjedő vonalon. A meg- 
ta á ó a nagytrafikban 1 0  kor. juta
lomban részesül.

— Egy szegény asszony, aki 
minden támasz uéiaül all, lapunk 
utján kéri a közönséget, hogy munka
adással támogassak. E.vállai házhoz 
va ó fehérnemű varrást. Címe : özv. 
P á v u g  Jánosné, Itákóczi-u'ca 59.

Szakképzett
molnár és gépész csörgői 
malom részére a z o n n a l i  
belépésre alkalmaztatik. Reflectán- 
sok jelentkezhetnek Reisman 
Sándornál Sátoraljaújhely, 
Bajza-utcza 26.

Keletgaliczia felszabadítása.
Budapest, aug. 30.

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:
Orosz hadszíntér :

Pflanzer-Baltin és Bothner tábornokok hadseregei 
tegnap a Strypáig nyomultak előre. Az ellenség több 
terepszakaszon megkísérelte, hogy az üldözést meg
akassza, de mindenütt visszaüztük. Különösen a Koron- 
pier pataknál kellett rendkívül makacs ellenállást meg
törni. Böhm Krmolli tábornok csapatai Zloczowtól ke
letre Bialykamien-Toporowes-Redzichon vonalában csa
patokkal erősen megrakott hadállásokkal kerültek szembe 
megtámadták az ellenséget és a harcvonal számos 
pontján visszavetették. Wolhiniában Luck felé előrenyo
mult csapataink újra tért hódítottak, Swiniuchy és más 
makacsul védelmezett községeket ragadták ki az ellen
ség hatalmából. Bialowieskaja-Puszcza területén csá
szári és királyi csapatok Szereszowonal megverték és 
Pruzam irányában üldözik az oroszokat.

Olasz hadszíntér:
Az olaszok tegnap az egész tengermelléki harcvo

nalat változatlan erősségű tűz alatt tartották, gyalogsá
guk több helyen megkísérelte hadállásaink megközelí
tését és kisebb támadásokkal is próbálkozott, de min
dig visszautasítottuk.

1IÖ F E K  altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A vert oroszok üldözése.
Berlin, aug. 26.

A  nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Keleti hadszíntér:
Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Below tábornok 

csapatai a Friedrichstadtől délre levő hídfőért harcolnak. A 
Nyementől keletre folyó harcokban Eichorn vezérezredes 
hadserege elérte az Olitától északkeletre fekvő vidéket. Itt 
újabb 1 óOO oroszt fogtunk el és hét ágyút zsákmányoltunk. 
Qeosono irányában rohammal elfoglaltuk Lipseket. A Bohr 
mellett az ellenséget a Sidra-szakasz feladására kényszeritet- 
tük és áthaladtunk Sokolkán. A Bialistoktól északkeletre és 
keletre elterülő erdőségek keleti szélét több helyen elértük.

Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja : A Bialowi- 
eska erdőben a Narew felső folyásánál való átkelésért har
colunk. Woyrsch vezérezredes német és osztrák-magyar 
csapatai Suchapolnál az erdőség keleti szélén és Szereszow- 
nál kiverték az oroszokat állasaikból és az ellenséget ke
ményen üldözik.

Mackensen tábornagy hadcsoportja: Az oroszok, hogy 
hátsó oszloprészeinek visszavonulását a Pruzanytól keletre 
elterülő mocsaras vidéken keresztül lehetővé tegyék, tegnap 
a Kobrintól délre eső területen Poddubno vonalában még 
egyszer felvették a harcot. Megvertük őket, noha már elvo
nuló csapatrészeket is újból harcba vetettek. Nem használt 
nekik az a minden idők haditörténetében páratlanul álló el
járásuk sem, hogy menekülő seregeik védelmére hazájuk 
népének főleg asszonyait és gyermekeit, akiket visszavonu
lásuk alkalmával magukkal hurcoltak, ezerszámra támadó 
csapataink elé hajtották.

S z a b a d a lm a z o t t  é s  t ö r v é n y e s e n  v é d e t t

v e t ő m a g - c s á v á z ó s z e r
ANTISPOR A - VIT A "
«son4 Hazai és külföldi szaktekintélyek 

megállapították, hogy az A n t i s p o r a -  
V ita  a z  ö s s z e s  v e t ő m a g f é l é k ,  d e  
e l s ő  s o r b a n  a z  ü s z ö g  által hazánk
ban állanuóan fenyegetett búzának 
c s á v á z á s á r a  a  le g m e g f e l e lő b b  é s  
ig y  a  m e z ő g a z d a s á g b a n  

n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

Kilója 1 kor. 40 fillér.
Részletes ismertetővel és használati uta
sítással szolgálnak a vezérelárusltók:

S C H W A R Z  É S  T A U B E R
nagykereskedők, NAGYKANIZSA.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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