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Optimista
érzéssel remélhetjük, hogy a bé
ke kinyílott kapuja nem fog e red 
ménytelenül becsukódni. A ren-' 
dületlen, reményteljes bizalom mel 
lett azonban egy kevéssé óvatos-1 
nak kell lennünk mert azen ten te ' 
furfang, ravaszság, terror, rosszin
dulat és főleg a csengő arany bi
zonyára tovább dolgozik O lasz 
országban, a kiszámíthatatlan meg
lepetések hazájában. F é ltik  ma
dár a béke galambja, gonosz 
szándékú emberek legkisebb zaja 
is elriaszthatja.

Mindazonáltal jogosan biza
kodhatunk, hogy ez idén fehér 
karácsonyunk lesz, A háború hal 
doklik, bár a béke azt óhajtva 
várt utód még nem született meg, 
Ezokból a polgári okosság, a 
haza iránt való kötelesség azt 
követeli, hogy lábhoz tett fegy
verrel, de puskaporunkat szárazon 
tartva, nyugodtan, komoly mél
tósággal, felkészülten várjunk min
den eshetőségre.

Mi már néhányszor megtettük 
a magunkét, a reánk erőszakolt 
háború folyamán többször kinyi
latkoztatták béke készségünket, 
érthető ürömmel halljuk tehát az 
ellenséges táborból jövő béke 
hangokat.

Csodálatos, hogy már a han
gok távoli hallatára is nagyon 
sokan vannak, egyének ép úgy 
mint politikai párt csoportok, akik 
a kilátásban eredményt a saját 
számlájuk javára szeretnék Írni. 
Hogy ők csináltak a békét, amit 
tudvalevőleg minden jóérzésü em
ber óhajtott és tehetségéhez mér 
ten dolgozott annak megvalósí
tásán.

Igazuk bizonyságául az érvek 
sorozatában) azt is felemlítik, hogy 
az egyengetés nehéz munkáját a 
köz ársaságiak és a népparlament 
végezték.

Az ujjongok elfelejtik, hogy 
Franciország köztársaság és a 
háborús uszítok legdühö-.ebbje 
éppen Poincaré, a köztársaság 
radikális miniszter elnöke.

A fanatikus hívőkkel szemben 
a tények épen az ellenkezőt bi- 
zonyitájk. Az első békeáramlat 
ugyanis épen monarchikus állam
ból indult ki. Ifjú királynak IV. 
Károly tronralépésekor kiadott 
manifesztumában legfőbb óhajá
nak nyilvánította vissza szerezni 
népének a béke áldásait, ér a 
német kancellár, úgyis a monar
chia külügyminisztere és a ma
gyar parlament valamennyi párt
jának vezére többször fejezték ki 
a központi hatalmik békeké-zsé- 
gét, hajlandóságát.

Meddő munka tehát vitatkozni 
azon, ki csinálja a békét és a 
létrehozás dicsősége kinek a nevé
hez fog fűződni. Csináljak az bi
zonyos, még pedig a világtörténelmi 
kényszerűség inicitivájábol, Orosz
ország.

Mi reánk csak a feladat vár, 
türelemmel, reménykedéssel, vér- 
tezetten várni.

[ novemberi
közigazgatás.

— d«c. 12.
Zimplénrármogye közigazgatá

si bizottsága hétfőn Urtotta rendes 
havi illését — Széchenyi György 
gróf főispán távo'létében — Dókus 
Gyula a'iipáu elnöklete alatt.

Napireud előtt 

elnöklő alispán örvendetesen emlé
kezett meg arról, hogy a vármegye 
főispánja ma tartj.t esküvőjét. Eb
ből az a'kalotaból elhatározta a bi
zottság az alispán javaslatára, a 
vármegyo köztiszteletben és közsze
retetben álló főispánját Üdvözölni 
és őt arról alábbi táviratban kiérte
síteni.

Méitósagos
Gr. Széchenyi György uruak 
Zemplén vármegye főispánja 

Reál-tanoda u»ca 8. Budapest.
A köiigazgatá&i bizottságnak 

ülésre egybigyült tagjai megem
lékezve arról az örvendetes ese
ményről, hogy Méltóságod ma 
tartja házasságának ünnepét, tisz
telettel és szeretettel üdvözli mól- 
tóságlokat azon kívánságának ki
fejezése mellett, hogy Méltóságod 
és Hitvese mai örömuapja egy hosz- 
szu zavartalan boldog élet kezdő 
napja legyen ,

Zemplén vármegye közigazga
tási bizottsági nevében

Dókus Gyu'a, alispán.

Az alispánl jelentét

a személyi ügyek tárgyalásánál m *g 
em'ékezik arról, hogy a vármegye 
főispánja a kinevezett iroda segéd
tisztek közül Kádár Jánost szolgá
la tié tó l a központba, Lohocny Gá 
bort a sátoraljaújhelyi járási főszol
gabírói hivatalhoz, Dragovits Jánost 
a bodrogközi járási főszolgabírói hi
vatalhoz osztotta be. — Petrócz 
községben Kurocska Mihály bíróvá 
vá’asztatot't. Rádely Dezső módi 
adóügyi jegyző elhalálozott. Kula 
P ü  tállyai vezetőjegyző állásától 
fölfüggesztetett. Nagy István és Pa- 
tooki Andor jegyzők rendbírsággal 
sújt ittak.

A közegészségügy

a vármegye főorvosának jelentbe 
szerint ma már kialégitfl. A karosai

-*»•- L ap un k  mai szám a 5  oldal.

hasi hagymáé járvány terjedése meg 
lett akadályozva. A vizsgálat meg
állapította, hogy a karosai viz hasi 
hagymát baktériumaival fertőzött. 
A víznek bármiféle célra való fel- 
használása a község és a környék 
lakosainak a legszigorúbban raegtil- 
tatott.

KOzrendészet, katona Ügyek, 
közlekedésügy, adó, vallás

éi közoktatásügy.
Tüzesetek voltak : Olasaüszkán, 

DeregnyŐa, Berettőn, Merészpatakon, 
Likiícsin, Horaonuán, Koskóozou, 
'Porpolókán, és Kálnarosztokán, Her- 
uáduémetiben és Tiszaluceou.

A ra. kir. honvédelmi miniszter 
azon intézkedése, — raelybeu elren
delte, hogy a katonai szolgálatra 
alkalmatlannak talált egyének kö
zül, azoknak egy meghatározott szá
mú mennyisége fegyver nélküli ka 
tonai szolgálatra bevonassák, — 
vár megy oszerte foganatosíttatott.

Úgy az állami valamiut a kié
pített törvényhatósági közutak, 
figyelemmel a rendkívüli körülmé
nyekre, általában véve kielégítően 
jó karbau vaunak, forgalmi akadály 
sehol sem fordu t elő. — A hadi- 
színtér folytán megrongált utak vég
leges helyrehozatala folyamatban van.

Az adóbehajtások folyamatban 
vannak.

A tanítás — kivéve a felvidék 
azon községeit, ahol ax oroszdulás 
miatt isko'a épület niuos, — várm.e 
gyeszirte rendben, miudeu feunaka- 
dáiy nélkül folyik. A sátora'jauj- 
helybeu fellépett vörheuy járvóuy 
miatt város összes óvodáit, elérni 
iskoláit, fiú- és leány polgári iskolái 

járvány megsziiutésig » vármegye 
a ispánja bezáratta.

Mezőgazdaság.

Az őssi szántás- vei Ás munká 
latai, a november hóban is tartó 
igeu kedvező időjárás mellett, teljes 
erővel végeztettok, s a beérkezett 
jelentések szerint általánosságban 
befejozettnok mondhatók. A vetési 
területek nagyságú mindenütt eléri 
a tavalyit és a vetések szépek. Te
kintette! az errekre menő hadifogoly 
elvonásokra, — amiut azt mér alis 
pán ft rou’t hóban is jelentette, rész
letesen indokolt előterjesztés tett t 
fö'draivelé.sügyi miniszterhez, kicse
rélési rendszer utján, 1000 újabb ha
di fogolynak engedélyezése iránt 
Megismételt kérelemre, az elmúlt 
hóban egyszáz o’asz hadi fogolyt 
bocsátott a földmivolósügyi minisz
ter a munkabizottság reudelke 
télére.

Ügykezeiét.

A közpouti közigazgatási hiva 
talokban az ügymenet az összeg al
kalmazottak megkettőztRtott szor
galma és jelentékenyen felemelt

hivatalos órák mellett is csak a leg
nagyobb megerőltetéssel végezhető 
el, mert a közigazgatási teendők 
folytou szaporodnak, a személyzet 
pedig egyrészt a bevonulások miatt, 
másrészt az itthon levők kimerülése 
és mind gyakoribb betegeskedéie 
miatt időről-időre kevesbbedik.

Panasz egy orvos ellen.
Dr. Kende Miksa gálszécsi or

vos ellen Vojtkó György panasszal 
élt. Nevezett, beteg édesapjáhoa több 
ízben hívta az orvost, aki azonban 
dacára abbeli Ígéretének, hogy azon
nal megy, a beteget csak másodnap 
reggel látogatta meg, araikor már 
az öreg Vojtkó kiszenvedett. Az or
vos ilyetén kötelességét nem telje
sítette, miért is Dókus Gyula alis
pán dr. Kende Miksa ellen elrendelte 
a fegyelmi eljárást megelőző vizs
gálatot. Dr. Kende ez elleu a köz- 
igazgatási bizottsághoz felebbeaett, 
azt állitván, hogy a kérdéses időben 
maga is beteg volt, orvost raagáhoi 
azonban azért nem hivott, mert nin
csen Gilsaécseo megbízható orvos. 
Az előadó kéri az alispáni határozat 
helybenhagyását, már azért is, mert 
dr. Kende nem mondta Vojtkónak, 
hogy beteg, sőt biztatta, hogy el- 
ruegy. Molnár Béla, dr. Löcherei 
Lőrinc kérik a bizottságot a feleb- 
brzésnek helyt adni, mert Kende 
doktor a iegelfoglaltabb orvos, aki 
kötelességének eddig miudenkor ele
get tett. A közigazgatási bizottság 
elutasítva a feiebbezést, helyben
hagyta az a ispáui határozatot.

A pénzügyigazgató és a 
bodrogközi jegyzők

közötti ügy a bizottságban ezúttal 
ismét szóba került. A péuzügyigaz- 
galó jelentésében felemlítette, hogy 
a bodrogközi jegyzők, az ártér- 
adók behajtása tárgyábaui átiratát, 
azok válaszra sem méltatták, nem
hogy a behajtástszorgalmazták volna. 
Br. Sennyey Miklós bizottsági tag 
felszólalás^ alapján megállapítja a 
bizottság, hogy a kiélesedett nóaet- 
eltéréB egy erőseu kisziuezett hír
lapi tudósítás alapján indult, mert a 
pénzügyigazgató csupán a behajtá- 
sok kés- do'mességét nehézményezte, 
és előadásában csupán a jogos kritikát 
gyakorolta. Dr. Szirmay István len
dületes beszédben szállt síkra a pénz- 
ügyigazgató érdekében. Helytelennek 
és meg nem állónak tartja a bizott
ságban elhangzott jogos bírálatokat 
az érdekeltek által felülbírálui és ki
fogásolni, Javasolja, hogy a közigaz
gatási bizottság, a Nagy Tamás kir. 
pénzügyigazgatót hivatalos eljárásá
ból kifolyólag ért támadásokat a 
leghatározottabban utasítsa vissza, 
tiltakozzék az ellen, hogy tisztviselők 
a közigafási bizottságban tett hiva
talos ny i'atkozatukért a bizottság 
tagjait kérdőre vonhassák vagy azt

/
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hírlapi polémia tárgyává tehessék. 
A javaslat többek pártoló hozzászó
lása utáu szósseriot határozatba 
ment át.

Apróbb ügyek
és előadói javaslatok letárgyalása 
utáo a bizottsági ülés véget ért.

M l  koronát
meghalad „a Minden századik" 

mozgalom eredménye !
Őfelsége a  király

19 hit. bort adományozott.
Az az általános mozgalom, mely 

gr. Széchenyi-Wolkenstein Ernőuő 
vezetése alatt „Minden századik.*4 
címmel néhány hóuap előtt megin
dult, hála a vezetés nagyszerűségé 
uek és a közönség áldozás készségé
nek gyönyörű szépen fejlődik.

Nap nap mellett mind újabb 
adakozások történek, úgy hogy az 
akció a reméltnél sókkal fényesebb 
eredményt fog tudói felmutatni.

A végrehajtó bizottság mely
nek többek között Kanta Józsefu'*, 
Molnár Béláné, Nyomlárkay Ödön
né, Nagy Béláné, S/üassy üyörgyDé, 
Steinböffer Sáudorué, R*dó Ödönné, 
ilÖnsch Dezső Kincsessy Péter, Dr. 
Iioiuyay Béla a tagjai, a legizéle- 
sebb agiUciót fejtik ki és arról ha
vi értekezleteken szoktak a nemes 
lelkű vezető Grófuó elnökletével a 
nyilvánosságuak beszímolni.

Legutóbb f. hó 10 én tartottak 
értekezletet, a mikor is ehiöknő gr. i 
Széchenyi-Wolkensttia Eruőnó hó
dolatteljes hálával jelentette be, 
hogy őfelsége a király a mozgalom 
oéljaira 19 hit. bort kegyeseu ado
mányozott, a mely bor mennyiségét 
a most alakult Tokaj hegy aljai bor- 
kiviteli részvénytársaság a jótékony 
célra való tekintettel kedvezményes 
áron megvett.

A bejelentés után a bizottság 
összeállította azok névsorát akik 
adományokkal az akció sikerét elő
mozdították. A Dévsort, raihályest 
a vidéki bizottságok is beterjesztik 
a hozzájárulok díszes sorát, hirlapilag 
nyilvánosságra hozzak.

Megjegyezzük, hogy az adako
zók névsora a főudvarmesteri hiva
tal utján Őfelségéhez szintén fel 
lesz terjesztve.

Elhatározza a bizottság, hogy 
január hó folyamán elszámolta cél
jából, az Összes vidéki fiók szerve 
zetek bevonásával értekezletet tart 
a mikor a befolyt összegek hová 
fordítása iránt is történik intézkedés.

Az előjelekből Ítélve az akció 
eredménye 200.000 koronát meg fog 
haladni, rualy öszegből városunk sze 
gényei részére legalább 100.000 ko
rona fog jutni, a mi elenyészően 
csekély azok számához képest, akik 
segítségre szoru'nak.

Az értekezlet befejezéséül me
leg hálával emlékezett meg az el
nöklő grófnő azokról a kik munká
jához segítségül vannak és kérte 
jóindulatú támogatásukat a jövőben 
is.

A békéért
Most minden, amit goudo’unk 

és arait teszüuk, a békéért történik. 
Először a katonai fölény kivívásá
nak, azután megóvásának szólott 
mindet) erőfeszítésünk. Hogy rendre 
ezt a kettőt megtudtuk szerezni és 
véglegesen biztosítottuk a magunk 
számára, már csak idő kérdése volt, 
hogy mikor nyomul az előtérbe és 
válik akluílissa maga a végcél, 
annyi á'dozatunk legfőbb rugója — 
a b'ke. Most már kopogtat az ajtó
kon s nekünk újabb és fokozott ál
dozatokkal tennünk kell róla, híg / 
véglegesen és diadalmasan meg is 
valósuljon.

A jegyzés alatt álló hadikölcsön 
hordereje ebben a ránk nézve any- 
ilyira kedvező uj háborús fordu'at- 
ban torony magassággal f ilébe nőtt 
valamennyi előző hadikölcsön jelen
tőségének. Az orosz békeajánlat az 
erők egyensu'yát araugvis teljesen 
a mi javunkra billentette. Ha már 
most ellenségeinknek azt is tapasz
talniuk kell, hogy a végső győze
lemre irányu'ó egységes és szilárd 
elszántságunk melleit teherbírásunk 
s ennek jóvoltából harci készültsé
günk a háború negyedik évében sem 
csorbult semmivel, sőt még kiadó- 
sabb mint eddig bármikor, akkor 
semmi kétség beunc, hogy makacs
ságuk, mely még egyedül tartja 
ben iik a leiket, lassanként szi jtén 
eleroyed s a tehetet;enség valamenyi 
nyiöket rákényszeríti az oroszok 
őszinte beval ására, hogy nem bír
nak velünk, jöjjön hát aminek jönni 
kell : a béke.

Hí ra-gakarjuk tartani mindazt, 
amit mérhetetlen vagyoni, vér- és 
életá dozataiuk árán máig elértünk, 
a legendássá vált katonai dicsősé
günket, hazánk terüeli sérthetetlen
ségét és az ország-vi ág előtt bebi
zonyosodott nemzeti nagyrahivatott- 
ságunka*, úgy sorsunk e döntő for
dulóján egytől-egyig minden raigyar 
embernek a gáton e helye. Tegyük 
teljessé ellenségeink önbizalmának 
összt omlását és me^feleralitésüket 
azzal, hogy a magunk reudületleu- 
ségéből a hedikölcsönre való jegy 
zéssel kivétel nélkül valamennyien 
és minél deraaustrá óbban példát 
adunk.

H Í R E K .
— A főispánunk esküvője

folyó hó 10-én ment végbe Buda 
pesten. Az osztatlan szeretet és 
tisztelet középpontjában álló főis
pánunkat, gr. Széchenyi Györgyöt 
lenti alkalomból mondhatnánk az 
egész vármegye felkereste szeren- 
csekivánataival, evvel is kifejezést 
adva ragaszkodásának, a melyet 
rövid itt tartózkodása dacára főis
pánunk kivívott magának.

—  Vaskereszt. A király meg
engedte, hogy P.dlavicini György 
őrgróf, turtalékos huszárkapitány, a 
roiriszterelnökség államtitkára a né

met császár által adományozott vas 
keresztet elfogadja és viselj?.

— Felmentési ügyekben, tekin
tettel a munkahalmazra, a főispání 
hivatal felvilágosítással csakis kedden 
délelőtt 10—12 óra közölt szolgák

—  A  tankerületi főigazgató elő 
léptetése. A király Mázy Engelbert 
dr. kassai tankerületi főigazgatót az 
V, fizetési osztályba nevezte ki. A 
kiváló tanügyi férfiú jól megérdemelt 
előléptetésének hírét őszinte örömmel 
re&isz'ráljuk. Az előkelő helyet, 
melyre az ország főigazgatóinak 
sorában a király kegye állította, uá 
la valóban seukisem reprezentálhat
ná méltóbban.

Értesítés. A helybeli statusom 
izr. anyahitközségben az 1918—1920 
években működni hivatett képvise
lőtestület választása folyó deczem- 
ber hóban esedékes. E czélból a 
szavazatképes hitír. tagok névjegy
zékét a hitk. elöljáróság megválasz
totta és december hó 11-étől bezá
rólag dec. 18-áig a hitk, irodában 
közszemlére tette. Esetleges felszó 
lam'ást ugyanezen határidőig, vagyis 
december 10-ika d, u. 6 órájáig 
ugyancsak a hitk. irodában kell be- 
ny ujtsui.

—  Szilveszterre és karácsonyra 
meghosszabbítják a zárórát. A közön
ségnek az az óhajtása, hogy Szilvesz
terre és karácsony estélyére a ven
déglők és kévéházak záróráját hosz 
szabilsák meg, úgy látszik, tel
jesülni fog. Jól érlesiüt helyen h re 
járt, hogy a napokban megérkezik a 
belügyminiszter rendelele, mely erre 
a két estére kitolja a zárórát, még 
pedig éjfél után egy óráig.

—  Rendelet a sertósforgalmi Iroda 
felállításáról. A hivatalos lap legutúb- ! 
t>i közli a kormány rendeletét a j 
Sertéhforgalmi Iroda felállításáról 
Mától kezdve hizlalásra beállított ser 
tések felett a tulajdóuos kizárólag 
a közélelmezési miniszter utasítása 
szerint rendelkezhetik. Ez alól csak 
egyetlen kivétel van : a saját háztar
tási szükségletek cé’jára hiz’alt ser
tés A közélelmezési miniszter koriá. 
tozó rendszabályokat léptethet életbe 
az egy-egy személy által elfogyaszt
ható sertéstermékek mennyiségé
nek raegállapithatására vouatkozolag. 
Ugyancsak ő szabályozhatja a ser
téseknek szállítását is. Az ő iGaspása 
szerint működik az Országos Sertés- 
forgalmi Iroda, a mely a hízott ser
tések nyilvántartását és a forgalom- 
bahozatal tárgyában szükséges teen
dőket végzi, h í  iroda mellett véle
ményező tanács működik. A rendelet 
megszegése hat hónapig terjedhető 
fogházzal büntethető.

—  Uj nap, uj forma, uj szenzációk!
Ez a jelszava az egyetlen magyar 
heti könyv újságnak. A maradandó 
értékű könyv és az aktuá is, friss heti
lap mi- den előnyét egyesíti a Képes 
Újság, amely december 11.-től ktdd- 
tői kezdve uj alakban jelenik meg 
A zsebben hordozható, pompásan 
kezelhető forma és az általánosan 
kedvelt keddi megjelenési napra valló 
átléiés újabb biztosítékai a páratlan 
népszerűségnek, amelyet a Képes 
Újság eddig- szenzációs számai meg
szereztek. A szenzációk albuma lesz 
a Képe-t Újság könyvterjedelmü ka
rácsonyi száma melyhez 2 ingyen

lev.-lap lesz raejiékeive és ára 1 ko 
róna lesz. A Képes Újság megjele
nési napja ezentúl állandóan kedden 
lesr.

Felelős szerkesztő: Landeamann Mlkaa, 
Szerkesztő: György Lajos.

Gáli Vlimo# saujhelyi klr. járáabiróiági vég- 
____________rehajtó Irodájából,

373/1917. vb. sz.

Á r v e r é s i h ir d e tm é n y .
Dr. Lic'itensteiu Jenő saujhelyi 

ügyvéd által képviselt Haraszthy 
Viuc/e végrebajtatóuak 1300 kor. 
tŐse ennek 1917. év dtezember 1 
uapjától járó 6% kamata és eddig 
Öszszesen 376 kor. 8J lillér perkölt
ség erejéig, amenynyiben a követelés
re időközben részfizetés történt, an
nak betudásával, a saujhelyi kir. já
rásbíróság 1917 P k. 1793. sz. ki
küldő végzése folytán a végrehajtást 
szeuvedőnól 1917. évi juaius 2 án 
biróilag lefogla l és 3Ö9Ö koronára 
beoiüll ingóságokra az árverés el
rendeltetvén, a fe.ülfoglaltatók kö
vetelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zalogjot nyertek Nagy- 
kázmórbau 34. szám a. le
endő megtartására 1817. óvl dec. 22- 
én d. e. 10 óráját tűzöm ki, amikor a 
foglalás alatt levő bútorok sertózek, 
baromfiak és egyéb ingóságok, a 
legtöbbet Ígérőnek, készp nzfÍ2 6té* 
melleit, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Sátoraljaújhely, 1917. decz. 6.
Gáli VI moi

kir, bir. végrehajtó.

Gáli Vilmos sátoraljaújhelyi kir. járás-
birósági végrehajtó irodájából.

363/1917. vh. sz.

árverési hirdetmény.
Dr. Markovits Manó sátoraljaúj

helyi ügyvéd által képviselt Mező
gazdasági Bank végrehajtatónak 322 
kor. tőke, ennek 1915. évi okt. hó 
30 napjától járó 6°,o kamata és ed
dig összesen 129 kor. 35 fillér perkölt 
ség < rajéig, amennyiben a követelésre 
időközben részfizetés történt, annak 
betudásával, a sátoraljaújhelyi kir. já
rásbíróság 1916 Pk./3516. sz. kiküldő 
végzése folytán a végrehajtást szen
vedőnél 1910 évi szept. hó 5-én 
biróil 'g lefoglalt és 1250 korouára 
becsült ingóságokra az árverés el
rendeltetvén, a felülfoglaltatók kö- 
követelése erejéig is, amennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek, 
Sátoraljaújhelyen R-koczi-utca 65 
sz. a'att leendő megtartására 1917. 
dec. 17 én d. u. 2 óráját tűzöm ki, 
amikor a foglalásalatt levő bútorok, 
zongora és egyéb ingóságok, a leg
többet Ígérőnek, készpénz fizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Sátoraljaújhely, 1917. dec. 3.
Gáli Vilmos

kir. bir. végrehajtó.

/  i

aján latok
ismét érdekelnek. Mennyiség és 
ár megjelölésével kérek ajánlatot
Moskovits Emil, Budapest 
V kér. Klotlld utcza 22. sz.

-Iliit*
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Vigyázat: Utánzatok vannak forgalomban I

i n n i
Sodorni való papír óra 39 fillér.
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