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Meg kell alkotni
a gazdasági és egyéb megoldásra 
váró kérdések előtt a választói 
jog reformját. Ebben a kérdés
ben most már vétek az ország 
érdekei ellen minden halogatás. 
Belső életünk nyugalma és ezzel 
védelmi erőnk ellenségeinkkel 
szemben van kockán. A közélet 
bizonytalanságát el kell tüntetni 
és ezt másképen elérni, mint a 
választói jog megalkotásával, nem 
lehet. W ekerle sem tehet e te
kintetben egyebet, minthogy alkal
mazkodik a közhangulathoz és párt
érdekeken felülemelkedve, egyes- 
egyedül az ország érdekében va
lósítja meg az átvett program- 
mot. Es minél előbb befejezik a 
munkát, annál nagyobb jóltevői 
az országnak. Minál előbb tető 
alá kerül a reform, annál hama
rabb megkezdhetik az egyéb mun 
kákát, a gazdasági és pénzügyi 
helyzet újjászervezését.

Az átmeneti munkák vállalása 
maga egész embereket kíván. W e
kerle zseniálitása és kipróbált 
munkaereje az átmenet kellő elő
készítésében is óriást munkát ta
lál. Le vagyunk gazdaságilag ron- 
gyolódva, a tejjel-mézzel folyó Ká
naán koldusává lett a háborunak 
Jó gazdálkodás, a föld kincseinek 
ügyes és okos kiaknázása, termé 
nyeink megfelelő hasznosítása kell, 
hogy újra a világ egyik leggaz
dagabb helyévé tegyék ezt az is- 
t.n ild o tta  gyönyörű magyar ker
tet. Valutánk nevetségességig való 
értékzuhanása, pénzünk elértékte
lenedése olyan baj, ami katasz- 
trófális jellegű, de a gyors, he
lyes beavatkozás segíthet rajta. 
És nem utolsó kötelezettség erős 
kemény kézzel belenyúlni az ár
drágítás, az uzsora darázsfészke
ibe. Sebesen segiteni kell azon 
a hallatlan dolgon, hogy a pén
zünknek itthon nincs értéke, hogy 
itt, ahol megterem az áldott föld 
ben minden, szinte szabadon fosz
togatják uzsorával a közönséget.

A szociális alkotások terén 
olyan kötelességek várnak a kor 
mányra, amelyek egymagukban is 
elegendő munkát adnak,

A rokkantak, özvegyek, árvák 
ellátása, a hadisegélyek kérdésé
nek rend.zése, az általános nyo
mor enyhítése egyik oldalon és 
a vad, fékezetlen gazdasági haj
sza letörése a másik oldalon, 
osztály- és pártérdekektől tiszta, 
nagy kormányt követel.

Olyant, amely megérti a hi- 
vatását, aminél nagyszerűbbet soha

sors még nem adott, megmen
teni az országot és visszavezetni 
a boldogsághoz, amelyre belső 
kincsei, ha módjával használják, 
minden utat megnyithatnak.

„jfönöen századikat."
•  •

Széchenyi-Wolkenstein grófné 
é t  Széchenyi György gróf fő
ispán jótékonysági mozgalma.

•  •
Felhívás a szőlőbirtokosokhoz.

— aug. 28.

A vérzivatar, mely már negye
dik esztendeje veri villámaival az 
ember milliókat, változatlan erővel 
dühöng. A pusztulás démonjai irgal
matlan kitartással gyilkolják haioinia 
a legszebb reményeket és sátáni 
kárörömmel szaporítják az özvegyek 
árvák ezreit. Mar egész hadsereget 
lehet beiő-ük kiállitaui. Mar lobogó 
juk is van a sorsU.dozütt apátlauok- 
nak fekete mezőben messze világi- 
tóau izzó lángbstükkel e szó : nyo
mor. És a társadalom ama rétegeiben, 
ahol a jótékonyság szolgálatúba az 
emberszeretet angyalai fáradhatatlan 
buzgalommal toborozzák a híveket 
megragadnak minden kedvező al
kalmat, adakozása bírni azokat, aki
ket Teremtő anyagi javakkal dusau 
megáldott. Most a szőlőbirtokosokon 
a sor.

A második, szüreti eredmények
ben kedvező esztendő, hatalmas len 
düiettel vitte előbbre a szőiőbirlo 
kosok vagyonosodását. Soha nem re
mélt jövedelmet hozott a szőlő és 
eunek a nagy bevételnek egy sze
rény hányadával kérik az alábbijsziv- 
hez szóló szavakban, gr. Széchenyi- 
Wolkensteiu Ernőné és gr. Széchenyi 
György vármegyénk főispánja.

A világháború negyedik esz
tendejében „jótékonyság** és nyo- 
ruor“ mindig nagyobb küzdelmet 
folytatnak egymás ellen,— min
dig több a hadiözvegyek és ár
vák, — a nélkülözők és éhezők 
száma, ezért legszentebb köte
lessége a társadalomnak, hogy 
a jótékonyság zászlaja alatt küzd
jön l

A „Sátdraljaujhelyi hadijó
léti bizottság** 1916—17. telén 
közel 50000 korouát osztott ki 
résziot sürgős segélyképen, ré
szint 600 pár cipő és 102 000 
adag étel kiosztásával

Mikor egyrészt igaz lelkiörörn 
töltheti el minden nemes ada
kozó szivét, aki e nagy időkben 
a fájda'om enyhítéséhez hozzá- I 
járult, — mély aggodalommal is |

kell tekintenünk az 1917—18,-iki 
tél elé, mert hiszen a drágaság
gal a nyomor, a szenvedés, a 
gyermekhalandóság nőttön-nő,
— és éppen e szörnyű drága
ságban a társadalom egyrésze 
Ugyanúgy küzd az élet nehéz
ségeivel, noiot az úgynevezett 
„szegények."

A „Sátoraljaújhelyi hadijóléti 
bizottság*' elhatározta tehát, 
hogy nem vonja be a jótékony- 
sági akcióba a fixfizetéses tiszt- 
viseiőosztályt, de annál nagyobb 
bizalommal fordul a „Zeraplén- 
raegyei hegyaljai szőlőbirtoko
sok" osztályához.

Hála Istennek, úgy a tavalyi 
mint az idei szőlőtermés különös 
áldásban részesült, rójuk le te
hát hálánkat azáltal, hogy min
den századik hordó mustot a 
jótékonyság oltárára áldozzuk, 
kisebb szőlőkben megfelelő li- 
terraenuyiséget.

Arra kérjük tehát nagyságo
dat, hogy e felhívásunkra be
cses válaszát „minden századik 
hordó központi bizottságának" a 
sátoraljaújhelyi dohánygyári vö
rös kereszt kórház irodájába fo
lyó évi szeptember hó 15 ig be
küldeni szíveskedjék,

A nagyobb városokban, mint 
Sátoraljaújhely, Sárospatak, To
kaj, To'osva, /Tarozal, Táiiya, 
Szereuos, külön bizottságok esz
közök a must átvételét.

Tekintve azt, hogy mennél 
nagyobb a város, annál nagyobb 
a nyomor is, (nem lóvén a leg
szegényebb osztálynak se kertje, 
se baromfi*) az egész gyűjtés 
eredménye a Sátoraljaújhelyi 
hadijóléti bizottság pénztárába 
folyna be, de minden egyes kör
zet gyűjtéseinek egyharraada a 
kerületekben alakítandó hadigon 
dozó bizottságok utján, az ot
tani szegények javára lesz for
dítandó.

E nagyszabású hegyaljai jó
tékony mozgalomra, (amelynél 
a földmivelésügyi miniszter ur 
őnagyméltósága legmelegebb tá
mogatására is számíthatunk, pél
dául a sátoraltaujhelyi környék 
raustjátaz „Állami borpince" hor
dóiba raktározhatjuk e jótékony 
célra), már is több kötelező Ígé
retet nyertünk és már előre biz
tosíthatjuk a nenaeslelkü adako
zókat, hogy száz és száz letö
rölt könny és számtalan forró 
hálás ima fogja kérni reájuk és 
szőlőikre a jó Isten áldását.

Ismerve Tokai Hegyalja la
kóit, a felhívásnak meg lesz a re 
raélt nagy eredménye.

számtalan forró hálás ima fogja kém? 
az adakozókra és szőlőikre a jó Is
ten áldását.

A  k a s s a i
9. honvédek 
népünnepélye.

— aug. 28.
A ra. kir. kassai 9. honvéd pót 

zászlóalj tisztikara, a 9. honvéd gya
logezred elesett hőseinek özvegy- és 
árvaalapja javára szept. 2-án d. u.
2 órai kezdettel Kassán, a Széché
nyi ligetben nagyobbszabásu népün
nepélyt rendez, mely — miként az 
alábbi műsorból kivehető és az elő 
készületekből megítélhető — ará
nyaira és a programraszámok válto
zatosságára nézve felül fogja múlni 
a Felvidéken eddig rendezett min
den hasonló népünnepélyt. Az ün
nepély fővédnökségét Festi Lehel 
altábornagy őnmga, a védnöki tiszt
ségeket pedig Abauj-, Liptó-, Sáros-, 
Szepes- és Zomplénvármegyék no- 
tabilitásai és több országos hirü köz
életi nagyság vállalta e>, mely kö
rülmény magában véve szilárd biz
tosítéka az ünnepély erkölcsi és a 
nemes cé'ra való tekintettel vele 
egyenrangú anyagi sikerének.

A Széhényi-li getet ez alkalomból 
rendező-bizottság pazar díszbe öl

töztette. Mindenekelőtt szerabeötlik 
liget három bejáratán impozánsan 

kiemelkedő diadalkapu, ihletett ke
zek komoly müvészépitészeti pro
duktumai. Hasonló remek művészi 
stílben készültek a külöuféle pavil- 
lonok és sátrak, ezek között is fel
tűnik a jósda-sátor, amelyben két 
bájos tündér fogja a bőkezű tenye
rek misztikus vonalaiból a jövendőt 
kiolvasni: mikor indulnak meg a bé
ketárgyalások és hol lesz a béke 
megkötvo, kinek kell a frontra ki- 
mennie és miképen fog visszatérni 
stb. Aki a jövővel nem törődik, an
nak bő alkalma nyílik a jelen ezer 
és ezerféle változatában kínálkozó 
gyönyöröket és szórakozásokat raegiz- 
lelni. Üdébbnél üdébb hölgyek ara
nyos keze által a virágpalota ter
meiben kínált friss virágok illatában, 
a pezsgő-pavillonokban felszolgálandó 
tüzes pezsgő mámorában ki-ki nem
csak a jelen keserűségeit, de a bo- 
rongós múltat is elfeledheti. — Aki 
prózaibb eszmék után lelkesedik, 
aunak legkényesebb ízlését ki fogják 
elégíteni a bor- és sörszanatórium
ban árusítandó hüs italok, az álló és 
mozgó tábori konyhákban főzött la- 
oipecsenye és haroigulyás, a pompás 
fonatos, mint elsőrangú debreozeni
specialitások, hófehér kenyér, régen 

Száz és száz letörölt könny és | nélkülözött sóskifli és sóspereo.
t é m a  3  o ld a l



65, szám (2 ) F E L S O M A Q Y A R O R S Z A G I  H ÍR L A P Kedd, augusztus 28.

Lesz művészi kabaréelőadás a 
sporttéren, a 'leghíresebb ének- és 
zeneművészek, táncosok és zenészek 
fellépte katonai zenekar kíséretében. 
Az ünnepély tartamára mindenféle 
pótszemle fel van függesztve. Be
lépő-jegy ára 1 korona 50 fillér, ka
tona- és gyermekjegyé 1 korona. 
Jegyek előre válthatók minden do
hánytőzsdében.

A borzalmas világháború negye
dik évének küszöbén még mindig a 
leghevesebben tomboló harcokban, 
a dicsőséges véggyőzelembe vetett 
hitében lankadatlan kitartással s nem 
lohadó lelkesedéssel küzdő magyai 
csapatok csodás hősiességével csak 
egy ér fel: a társadalom bámuatos 
áldozatkészsége, raelylyel » houszere- 
tet oltárán megdicsőült hősük özve
gyei és árvái mérhetetlen fájdalmát 
enyhíteni, őket gyáraolitani és szinte 
pótolhatatlan veszteségüket csökken
teni törekszik. Ez a paratlau á do- 
zatkészsóg, nue'yet egyrészt a világ 
háború ütötte sebek folytonos sza
porodása, raá-részt az aliara és tár
sadalomnak a segélyezés terén egy
más közt a legnemesebb buzgalom
mal k fejtett versenye állandóan fo 
koz, még nem érte el a tetőpontját, 
sőt azon meleg odaadásnál és hálás 
szeretetnél fogva, mellyel a magyar 
larsadaioru a hősök hozzátartozói 
sorsának javítása körül önként, szí
vesen valialt küte ességét fwlkaro ja, 
biztou remélhető, hogy a társadalmi 
jótékonyság erőforrásai soha kiapadni 
nem fognak. Ezen erős bizoda műnk 
felment bennünket az alól, hogy az 
ünnepély puyagi sikerének e őtnoz 
dilására a nagyközönséghez serkentő 
szavakat iutézzünk, Ctupáu azon 
óhajunknak uduuk kifejezést, vajh* 
mindenki, aki bármely okból nem 
vesz vagy nem vehet részt a nem
zet titáui haroaiban, legalább fillé
reivel járuljon hozzá azoo mérhe
tetlen tartozás ht.c*ak porszemnyi 
letörlesztéséhez, melyet a nemzet az 
ő hőseivel szemben teljesen amúgy 
sem fog sohasem leróhatni.

Olcsó hús.
•  •

A kormány gondoskodik 
a tisztviselőkről és a 

munkásokról.
— aug. 28.

A tartós és egyre fokozódó hús- 
drágaság a lakosság ö sícs rét ge 
számára lehetetlenné tette a hússal 
való táplálkozási. Minthogy egyéb 
élelmicikk is csak nehezen szerez 
hető be, a szegényebb néposzlályok 
táplálkozása hónapok óta a rendes 
nél is rosszabb, aminek közegészség 
ügyi visszahatása már is sok tekin
tetben észlelhető. A hússal való táp
lálkozás lehetővé tétele végett Au-z 
triábau megvalósították aat a gon
dolatot, amit Németország más élel- 
raicikkekre vonatkozólag már a há
ború első esztendejében végrehajtod, 
hogy a szegényebb néposztályokat a 
napi áraknál olcsóbban látták el hús
sal, illetve egyéb élelmiszerrel is.

Az államköltsógen való olcsóbb 
húsellátás eszméjét legközelebb ná- 
luuk is megvalósítják és illetékes 
Helyen már megtörtént a döntés, 
hogy a különböző tisztviselő és mun- 
kásszorvezetek, valamint jótékony 
intézmények bevonásával olcsóbb 
húst juttassauak a jszegéuyebb, il
letve szerény keresetű osztályoknak. 
Egyelőre csak az elvi döntés történt 
meg, a végrehajtás részletei felett 
most tanácskoznak. Az egész akciót, 
az Országos Közélelmezési Hivatal 
ügykörébe fogják utalni és ez fog 
a technikai keresztülviteltől .gondos 
kodoi.

A megoldás vagy az lesz, hogy 
bizonyos szervezetek, testületek vagy 
hatósági fórumok utjau utalványt 
fognak adui bizonyos mennyiségű 
o osó hús vásárlására, vagy pedig 
szervezetekként, illetőleg szövetke
zetekként fog történni a természet
beni kiosztás illetve elszámolás. Az 
utalványokkal u piaci árnál lénye
gesen olosóbbau vehetik a kedvez
ményezettek előre kijelölt helyekeö, 
vagy esetleg az összes mészárosok
nál a húst és a kedvezményes ár és 
a piaci ar közötti különbséget a mé
szárosok az utalvány viaszai dúsa el
lenében az állam terhére kiutalt 
összegekből 'fogjak megkapni. Lehet 
azonban, hogy más módot választa
nak, da körülbelül ez lesz az alapja 
annak a rendszerűek, amelylyel az 
alíam anyagi segítségével o.osóbb 
hu.t fognak juttatni a szegényebb 
ui'prólegekuek,

Az o'csó hússal való ellátás 
egyelőre csak a nagyvarosokra fog 
Kiterjedni, i tt is elsősorban azokra 
az osztályokra, amelyek azelőtt rend
szerint hússal táplálkoztak, de jo 
.Hideg a magas húsárak m iatt a ig 
tudnak húshoz ju tn i. Euuek folytan 
elsősorban a tisztviselők ju tnak  ehez 
a kedvezm ényhez Azonkívül a ne
héz m unkát te ljesítők és a megálla
pítandó összeg ha táfá ig  mindazok, a 
kik erre leginkább reá  vaunak szo
rulva. liogy  ez az akció az államnak 
hány milliójába fog kerü.ni, azt egy 
előre még nem tudják, mert nem 
ismerik azoknak a szamát, akiket- 
as ilyen akció kötelékébe okvetle 1 be 
kell vonni. — A kormány, ép ezért 
egyelőre fix összegben fogja meg 
határozni, hogy erre a célra ál am 
pénzből m enuyit fordít és később a 
tapasztalatok  szerint fogja ezt az 
összeget vagy bővíteni, vagy korlá 
tozni,

Az akció minden valószínűség 
szerint az őszi hónapokban fog meg
kezdődni.

H Í R E K .
— Előfizetőink és olvasó

közönségünk tudom ására adjuk, 
hogy lapunk a jövőben, úgymint 
annak elő tte  szerdán éz szombaton 
a délelőtti órákban fog m egje- 
fenni.

—  Kinevezés A rapgyéspüspök 
Csilláé: Márton hejczei lelkészt sze
rencsi p ébáoosrá nevezte ki.

—  Halálozás. Részvéttel vettük 
a hirt, hogy a lad«raóczi kör érde

mes jegyzője, Soltész Gyula naunká* 
bau eltöltött ifjú életének 36. évé
ben rövid szenvedés után elhunyt. 
Temetése f. hó 28 án megy végbe.

— Beíráe a főgimnáziumban. Be
írások a főgimnáziumban szpt. 1 ón,
3 áu és 4 én lesznek, mindenkor 
9—11 óráig. Javító- és jpagánvizs- 
gálatokat augusztus 30 és 31 én Tart
juk meg, Szept. 5-ón Vóni sancte és 
osztályrendezés fél 9 ótakor ós O-áü 
törvónyolvasás 8 órakor, szept. 7-én 
renees előadás. Az igzzgatóság.

—  Igazgató-tanító. A megyés- 
püspök Bohuczky Aladár gálszécsi 
róra. kath. kántortauitót sikeres és 
buzgó működése elismeréséül igaz
gató-tanítóvá nevezre ki.

—  Az uj színtársulat. Fodor Osz
kár művészgárdája, amely az elmúlt 
szinióvadban sok kellemes és művé
szi estét szerzett közönségünknek, e 
napokban kezdi meg a székesfehér
vári szezont. A társulat sok értékes 
taggal szaporodott, akik közül ki 
ke*l emelnünk Mezei Mnrgitot, Né
meth Irént, Ardó Büskót. Harmat h 
Zsenit, Wirth Sárit, Krémer Jenőt, 
Döme Lajost, Simay Edét, Deák Lő- 
rincet. A társulat régi tagjai közül 
szerződésüket megújították : Falussy 
István. Majthónyi László, Varadi 
Izsó.

—  Iskolai beiratások. A helybeli 
polgári fiúiskolában * javitó-vizsgá- 
latok augusztus hó 30 an (I—II. osz
tály) és 31 én (III —IV. osztály) reg
gel 8 órakor lesznek, A beiratánok 
szeptember 4 ig bezárólag napouta 
9 órától 11 és fél óráig eszközöltet
nek. Az iskolai év megnyitása szep
tember 5-én reggel 9 órakor lesz, a 
rendis tanítás szeptember 6 án reg
gel 8 órk!>or kezdődik. — A status 
quo izr. anyahitközség elemi nép
iskolájában sz 1917—18. tanévi be 
itatás aug. hó 29., 30., 31 és szept. 
hó 2., 3. *-z 4 napjain naponta d. e.
9—12 óráig lesz a titkári hivatalban. 
Az eső három napou csakis a sta- 
tusquo hitközség gyermekei iratkoz
hatnak. A II ik fiú és leányosztá- 
yokba, valamint a 111-ik leányosz- 
tályba egyelőre csak oly gyermekek 
vétetn -k fel, kik a műit tanévben 
is ez iskolába jártak. A I-aő osztály
ba is csak korlátolt számban vétet- 
uek fel tanulók, — Az irgalmas nő
vérek vezetése alatt álló „CLroli 
neura“ ciraü leánynevelő tanintézet 
óvod*, elemi- és po'gári isko'ájában 
az 1917 —18. tanévi beiratások szep
tember 1—7 ig tartatnak d. e. 9— 
11-ig, e. u. 3—5 óráig. A felvételi 
és javitóvizsgálatok szpt. 1 én lesz
nek d. e. 10 órakor. Szeptember 10. 
rendes e őadás. — A helybeli róra. 
kath. e erai fiuskolaban a beiratások 
szept. 3—7-ig tartatnak meg és pe
dig d. e. 8—12 ig. Az I ső osztályba 
lépő tanulók születésüket igazoló bi
zonyítványt tartoznak felmutatni.

— Tüzek. Péntekről szombatra 
virradó éjjel Szabó Jánosáé Kisfa- 
ludi u'ca 28. szára alatti házának 
tetőzete ismeretlen okból kigyuladt 
és leégett, mig szombatról vasár
napra virradó hajnalon a Jókai utca 
30. alatti Deák-utcára néző átjáró 
ház lett a lángok martaléké. A tűz
oltóság — 8 ember és Friss Heimann 
parancsnok emberfeletti munkát vé
geztek. Gyors kivonu ásuknak és 
megfeszített munkájuknak köszön
hető, hogy különösen a Jókai utcá
ban az össze-vissza épített házikók 
tömkelegében sikerült a tűz tovater
jedését meggátolni. Érthetetlen a 
tűzoltósággal eme fontos biztonsági

szervvel szemben a hatóságnak és a 
polgárságrak az indolenciája. Nyolc 
emberrel óhajtja a város tanáosa 
egy 20000 lélekszámú város tűzbiz
tonságát megőriztetoi ugyanakkor, 
amikor nem is a messze múltban 
Gyöngyös példája áll szomoruau 
előttünk. Ha amitől az Uristeu őriz
zen bennünket, két helyen támadna 
tűz egyidőben, a tűzoltóságunk ölbe 
tett kezekkel volna kényszerült a 
vész terjedését nézni. Nyolc ember 
mozdulni is képtelen volna két egy- 
időbeni tűznél. A polgárság pedig, 
ahelyett, hogy a tűzoltóság segítsé
gére lenne, ízléstelen megjegyzé
sekkel és a tényeknek ellent mondó 
hamis megfigyelésekkel iparkodik 
munkájukat zavarni, ahelyett hogy 
a szabályrendeletnek megfelelően, 
a tűz körletében lévő szomszédos 
házak ablakait kivilágítaná. Ez sok
kal fontosabb, mint az alaptalau kri
tika.

—  Betörései lopás. Szenes Li- 
pót fórfidivatáru kereskedő üzletét 
ismeretlen tettes, araig a tulajdonos 
ebédelni volt, alku'cscsal raegnyi 
tóttá és onnan, a pénztárt feltörve 
90 koronát ellopott.

—  Foxterrler és taeskó kiállítás 
esz raükotorók versennyel egybkötve 

Budipesten szeptember hó 8 és 9 ik 
napján. A versenyen kutyáikkal vár
megyénkből részt vesznek : Báró 
Sennyey István Páczin, Sreraere Bá
lint Vinna, Mattyasovszky Kálmán, 
Görgey Géza Sátáraljaujhely, Fi- 
scher Ede Őrmező, Széli Gyula Bőd- 
rogszerdahely, C*eley Márton Cielej.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa, 
Szerkesitő: György Lajos.

Ház eladó.
A ndrássy-utcza 4. szám alatti ház 
mely 8 különböző lakásból áll,

eladó.
T ovábbá a sta tusquo tem plom 

ban egy férfi és női ülés eladó. 
Bővebb felvilágosítással szolgál

Bettelheim Gyula.

Eladó ház.
A Pálóczi-utcza 7. számú ház, 

mely 2 szoba, konyha éa m el
lékhelyiségből áll, eladó. 

B ővebbet ugyanott.

V id ék i úri k is le á n y ,  aki
a helybeli polgári leányiskolát 
iogia látogatni,

t e l j e s  e l l á t á s t  n y e r h e t
m agányos urinőnél, aki az illető 
növendéket zongora és német 
nyelv oktatásban is részesítheti. 
Bővebb értesítést a kiadóhivatal ad.

Zongorátbéreyk
Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek

• • • • • •

A  v ilá g  l e g d r á g á b b ,  d e  e g y s z e r s m in d  l e g j o b b  s z i v a r k a h U v e l y e i

O D I A N O - C  L U B  S P É C I  A  L I T  É “
Utánzatok vannak forgalomban! Q  , Sodorni való papír ára 20 fillér.
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