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Gróf Zichy János
odahagyta nyolc idinagával a mun- 
kapirtot, belépett a W ekerle- 
kormány tám ogatásira a 48-ai 
alkotmánypártba, éa e lépést egri 
választóihoz intézett nyílt levél
ben okolja meg.

Hatalmas kommeatárja e levél 
az ország helyzetének, s a ránk 
váró nagy feladatoknak, hogy le- 
kUzdhessiik a veszedelmeket, amik
től létünk, avagy nemlétünk függ, 
rávilágít a levél a legjobb haza
fiul erők tömörülésének szüksé
gére és közéletünk nj kijegece- 
dési folyamatára, melynek célja, 
hogy a küzdelem készen és erős
nek találjon minket, ha a törté
neti Magyarország legszentebb 
hagyományainak megvédésére kell 
összefognunk a szétbontó, felfor
gató erők áramlatai ellenében.

Régi történeti pártok, fényes 
szellemű államférfiak vezetése alatt, 
amilyen gróf Andrássy, gróf Ap- 
ponyi, gróf Zichy Aladár, Wekerle 
miniszterelnök hivó szavaira tö
megesen csatlakoztak az uj ala
kuláshoz. Hogy ez a kristallizáló- 
dási folyamat immár a munkapár
ti táborban is megindult, s VVe- 
kerle zászlaja alatt a 48-as alkot
mánypártban tömöríti össze előbb- 
utóbb minden igaz hazaiit : ez 
gróf Zichy Jánosnak és társainak 
mostani spontán csatlakozásából 
megállapítható. E csatlakozás ál
tal az uj 48-as alketmánypárt 
egy rendkívüli Kvalitású államfér
fin szellemi támogatásával szapo
rodik.

Gróf Zichy János politikai 
krédója két évtizedes közpályája 
alatt minden az volt, hogy ha az 
uj idők múlhatatlanul meghozzák 
e világnak a szociális átalakulás 
szükségét, a gyakorlati politikai 
feladata, hogy az átalakulásnak, 
elibe menjen, vele leszámoljon és 
egészséges kompromisszumot kös
sön, ha minden időkre konzervá
landó legszentebb javainkat biz
tosítani akarja a jövőben.

Ezért sürgette gróf Zichy Já
nos már régen a választójognak 
általánosítását, s ezért kívánta 
már évek előtt a magyar törté
neti pártok közt ama koncentrá
ciót, melynek elég '.ereje lesz arra, 
hogy a magyar-osztrák kiegye
zésnek mentői több nemzeti tar
talmat s országos közéletünknek 
foganatos szociális szellemet ad
jon.

Most Wekerle kormányzati 
program újában s a 48-as alkot
mánypárt genezisében megvalósu
lónak látja gróf Zichy János mind- 
azt, amit 6 az ország javára ki-

vánt eddig. De azért jön spontán 
elhatározással, hogy ez alakulás
hoz csatlakozzék s e programot 
támogassa.

Nyílt levelében rámutat

nál éa kétszeresnél hetvenegy kilo 
grammos, árpánál hatvannégy kg. oh, 
tengerinél október végéig szállított 
morzsolt tengerinél és burgonyánál 

arra^ étkezési óéira szolgáló, kézzel váló
hogy az uj választójogi reform is legalább tyúktojás nagyságú
már kompromisszum a nemzeti-1 készséges, érett sár és földmentes 
konzervatív s a radikális-szociális burgonyára, a a többi terményeknél
irányzatok között és épp azért 
ragaszkodni kivin ez egyezményes 
mü minden elvi rendelkezéséhez, 
mert az engedékenység a mü 
sorsába kormány hitelébe ke
rülhetne. A helyzet pedig — gr. 
Zichy János nyíltan kimondja — 
immár az, hogy a mostani nem 
zeti kormányzat bukása esetén a 
radikális végletek uralma, a for
rongó bizonytalanság órája kö
vetkezik, amibe a történeti Ma
gyarország belepusztulhat.

Gróf Zichy János nyílt levele 
nem csak az egri választóknak 
szól, hanem az egész ország vá
lasztóközönségének. Ébredjen a 
nemzet helyzetünk komolyságának 
tudatára és cselekedjék akként, 
ahogy az ország legjobbjai javal- 
ják. De tegye halasztás nélkül, 
mert — ez grót Zichy János in
telme a nyilt levél végén —  ma
ga a késedelem is veszedelmet 
okozhat.

60 korona
az uj búza ára.

•  •

A z  uj te rm é n yá ra k .
— febr 27.

A hivatalos lap szombati szárra 
az 1918. évi terra-'nyek Jegma a-abb 
áráról kormányrendeletet közöl. A 
rendelet szerint az árak az egész 
ország területén egynégosen vannak 
megállapítva és 100 kg. tiszt*,-u:yrs 
a kővetkezők :
Búza 80 K
Buaa, kétszeres, árpa. zab, kftlss, közén- 
ségos (lófoguatb.)éd karart tangeri 52 , 

Faj tengeri 60 „
Pohánka 150 ,
Bah 100 „
Borsó 120 „

egészséges, száraz, megfelelően 
tisztított árura vonatkoenak.

A kevésbbé jóraioőségii áruért 
megfelelően alaosonyabb árt kel; fi- 
aetni. A búza legmagasabb ára hek
toliter buiykiltünbüaetuek minden 
teljes kilogrammja után hetvennyo c 
kilogrammig huss fillérrel, uyo cvan- 
egy kilogrammig tizenöt fillérről 
emelkedik, viszont ha hetvenhat ki 
logratum sulyminőségnél kisebb, a 
sulykülönbüzetuek minden megkez
dett kilogrammja után hetvenhárom 
kilogrammig húsz fillérrel, azonkívül 
hetveuegy kilogrammig harminc fil
lérré! csökken, ha pedig a búza két 
százaléknál több idegen keveréket 
tartalmaz, a keveréknek minden 
megkesdett egy-egy száaaléktöbb- 
iete után a megállapított legmaga
sabb árból száz kilogramonkóut tuz- 
szöuüt fillért le kel) vonni. Ugyan
így intézkedik a rendelet a rots, az 
nrpa hektoilter-óUlynüiöübözetére vo- 
batkozóiag követelhető áremelkedés, 
illetőleg arcsüKkenés tekintetében is. 
Oiyau burgonyáért, amely nem ól- 
Kez .“i célokra szolga^ vagy Tündi
iéiben előirt minőségűek nem felei 
meg, három koronává! alacsonyabb 
árt szabad követeim. A tengeriért kö
vetelhető legmagasabb ár a szállítás 
időpontjához módosul, és pedig úgy 
a közönséges, mint a fajteugerire 
nézve, és a rendelet részletesen in
tézkedik, hogy az 1918. évi október 
végétől 1919. évi május végéig ter
jedő szállítási időpouthoz képest mi
lyen árakat lehet követelni. A bur- 
gouyara nezve, ha a szaiiitás 1918. 
évi november után történik, a ren
deletben megállapított térítést kell 
megfizetni.

A rendelet többi része büutető 
intézkedéseket fogla ja magiban és 
csak az 1918. évi termesből szárma
zó terményekre vonatkozik.

Lenes# 150 „
Lóbab 90 „
Takármányboroó 90 „
TakarmánybiikkOny 140 „
KápoNztaropoa 120 „
Réparepco 120 „
Vadrepco 55 ,
Kender, len, tök 4* napraforgómag 150 ,
Goinborkamag 100 „
Mák 350 „
Cukorrépa 14 »
Takarmányrépa 8 #
Tarlórőpa 23 ,
Burgonya 18 ,

A kormány által megállapított 
legmagasabb árak búzánál hetvenhat 
kilogrammos sulyminŐHégü egésaié-

Gróf Esterházy Móric
—- vő legény . A tőketerebesi vá
lasztókerület országgyűlési képvi
selője, voü miniszterelnök, aki je
lenleg mint tárcanélküli miniszter 
a kultfcszügyeket vezeti, a politi
kától távol álló, kedves esemény- 
nyei lepte meg az országot. A 
magyar politikai életnek szinte 
páratlanul rokonszenves alakja 
szerda óta , vőlegény. Eljegyezte 
gróf Károlyi Gyula volt aradi fő
ispán éa neje, gróf Károlyi Me
linda leányát.g.» rostált bu.ár. von.tkosn.k, roz>-_______

Lapnak mai száma 2 oldal.

' . .  % !>*

Visszaélés
a hadifoglyokkal.

•  •

A földmivelésügyi miniszter 
rendelete.

-  fabr. 28.
A földraivelésügyi miniszter a 

következő rendeletet intéste Zemplén 
vármegye alispánjához :

A hadifogoly munkások alkal
mazása körül az utóbbi időben mind 
gyakrabban fordultak elő visszaélé
sek, amelyeknek lehető megakadá
lyozása céljából a hadügyminiszter 
műit év december hó 28-áa kiadott' 
rendeletével az illetékes katonai ha
tóságokat megfelelően figyelmeitette.

A hadügyminiszter idézett in
tézkedése szerint :

1. Gyakran ismétlődő eset, hogy 
azokat a hadifoglyokat, akik fogoly
táborokból, vagy előbbi munkahe
lyükről megszöktek, ezógak, ma
gánosok fölfogadják és munkájukat 
különösen jól fizetik, ilyen módón 
a hadifoglyok a fogolytáborok nyil
vántartásából kimaradnak és a fo
golytáborok többnyire csak akkor 
ért-sülnek a munkahely megválto
zásáról, amikor a munkaadó as illető 
fogoly részére ruházat kiutalásért 
fordul, vagy pedig, ha fegyelmi ok
ból keresi meg a fogolytábort.

2. Számos esetben előfordult, 
hogy egyesek a hadifogolytáborok
ba visszatérő hadifoglyok utján a 
táborban foglalkoztatott iparos hadi
foglyokat magasabb bér igéróaóvei 
szökésre biztatják.

3. A rendkívüli raunkáshiányra 
való tekintettel a fogolytábor parancs
nokságok fülhatalmaztattak, hogy 
azokat a hadifoglyokat, akik a tá
borban valamely célból össze gyűj
töttek, vagy ott ezek átmenetileg 
tartózkodnak, a környékbeli gazdák
nak időlegesen bármikor visszaron- 
batóau kiadhassák. — A munkaadók 
ezzel azonban sok esetben visszaél
nek, araenuyiben megtörtént, hogy 
a hadifoglyokat fölhívásra idejében 
nem küldték vissza, vagy a vissza
küldést szán-szándékkal annyira kés
leltették, hogy a táborparneapoksá- 
gok a hadifoglyokat az eredeti ren
deltetési helyre idejében nem szál
líthatták el.

Előfordult az az eset ia, hogy 
a munkaadók nem azokat a hadifog
lyokat küldték viasaa, akiket a tá
borparancsnokság átmenetileg nekik 
kiadott és vissaakövetelt, vagy pedig 
kevesebbet és a hiányzókat saökéaael 
mentegették, amely kifogást maguk 
a hadifoglyok megcáfolták.
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Mintán m i  a Ti.»»aélá.ak nem
esik lehetetlenné taeeik e hadifog
lyok nyilvántartását, hanem úgy a 
katonai, mint aa állami áldotok hát
rányára Tannak, — fölhívom aa alis
pán urat, hogy saját hatáskörében 
minden alkalmas mádon hasson oda- 
hogy a fönt elősorolt visiaaéláseknek 
alejo Tétessék s aa említett visasa- 
éléaek megsaflntetése oéljábál ssilk- 
aég esetén a már régebben kiadott 
rendelet értelmében a legérvénye- 
sebben járjon el.

2 r i p o r t .
A Megkövezett
•sáp asizbny.

A műit óv tavaszán meg-raeg- 
ujujó U|teietek tartották folytonos 
rettegésben és látás izgatottságban 
Megyasió lakosságát. Alig múlt el 
nap egy-egy ttlieset nélkül. Néme
lyik napra meg esett három is. Még* 
csak a vasárnapi istentiszteletet is 
■«egeatarta. A tüzesetek mindig a 
község ugyanazon részén ismétlődtek 
meg. A nép figyelui kezdett, so
kan még az éjszakát is ébren töltöt
ték. A tüzesetek kitörése alkalmá
val tanúsított különös magaviseleté 
következtében Orbán Zsuzsót fogta 
gyanú alá a nép. Meglinoheltók, 
csendőr kezébe adták, majd bíróság 
elé állították, A tanuknak egész so
rát idézték be a bíróság elé. Az 
eredmény az lett, hogy Orbán Zsu- 
■sót a bíróság bizonyítékok hiányá
ban felmentette s egyben a vizsgá
latifogságból azonnal szabadon bo
csátotta. — Nosza lett rémület 
hadd el hadd Megyaszóu, amint Or 
bán Ziuzaó hazatért. A felbőszült 
nép részint az újabb tüzesetektől 
való félelmében, részint az úgy vélt 
bUnőá felmentése felett érzett ha
ragjában és felháborodásában a sze
rencsétlent üldözőbe vette, árkou- 
bokron kerítéseken át vasvilláva), 
furkósbottal kergette bántalmazta, 
megkövezte. A kapott súlyos sebek 
következtében ágyba esett s a múlt 
héten a 24 éves szép asszony meg 
halt. Temetése teljes rendben, za 
vartalanul ment végbe. S amikor a 
sírások aa utolsó kapaföldet is rá
vetették sirhalmira, Megyaszó népe 
megkönyebülten lélekzett fel, mintha 
osak mindenki egy nagy lidéroyo- 
más alól szabadult volna. — Pedig 
a szegény Orbán Zzuesó bűnösségét 
egyetlen tanú sem igazolta. Ő maga 
aat mindhalálig még a szülői előtt 
is állhatatosan tagadta. É* amikor 
köaeledni éreate halála óráját, a bib
liai szorgos olvasásával vigasztalgat- 
ta lelkét a a nép Ítéletétől az Isten 
ítélete elé felebbeate a maga ügyét.

Megfejte 
a mát tehenét.

A bűnösök zsenialitása a legkü
lönbözőbb módját eszelte ki annak, 
hogyan lehet idegen tulajdont meg
szerezni. A rendőrségi bűnügyi ik
tató ékesen beszél az esetek váltó- 
aatosságairó’, amelyek között emi
nensen foglal helyet az alábbi eset, 
a hol a bűn rugója nem a raeglazu t

erkölcs, hanem a tettes háborús 
nyomora volt.

A Főső Péter swajci tehénkéje 
szorgalmasan látta el a család 
tej szükségleteit, megadva naponta 
a néhány litereoskét. Egyidő óta 
azonban mintha bossorkáuyok babo- 
□ázták volna meg nagyon szű
kén mérte a tejet a tehénke. Elhi 
vatták az orvost, a szomszédassso 
nyokat, de ez-»k mind-mind egész
ségesnek találtak a teheuet. Valaki
nek esaébe jutott, hátha titokban 
lefeji idegeu a tehenet, jó volna 
lesben állani egy éjszaka. Úgyis tör
tént. Hétfőre virradó éjjel lesbe 
állottak és tetten érték Valik Mi- 
hályné szegény szomszédasszonyt, 
aki ilyen meg nem engedett módon, 
le fejve a más tehenét, akarta gyer
mekeit egy kis tejhez juttatni. Át 
adták az ügyet a rendőrségnek ahol 
az ítélkező biró érző szive fog bizo
nyára harcot vívni, a törvény rideg 
paragrafusaival. Ebbeu a viadalban 
osak a sz ív  maradhat győztes.

H Í R E K .
— Személyi hír. Gr. Zichy Ágost 

főudvarcagy, leányának Gr. Széche
nyi Györgyné főiapánoó látogatására 
néhány napra városuukba érkezett.

— A városi képviselőtes
tület tegnap délutáni ülésének 
tárgysorozatán többek ktffcött sze 
repeit a szidva sokat emlegetett 
villanygyár ügye is. A kérdéssel 
— nagy fontosságára való telein 
teltei — részletesen óhajtunk 
foglalkozni, miért is az ülésről 
szóló tudósításunk, hely hiányában 
jövő számunkra maradt.

- -  Kitüntetés a lelkászi érdem 
kereszttel. Diiíiij*novica József tábo
ri le'ke&z » román harctéren levő 
os. és kir. hadosztálynál, az ellenség 
eiőtt teljesített kivá ó és önfeláldozó 
szolgálatainak elismeréséül a 11 od 
osztályú lelkészt érdem is.T-.;s8zttei 
lett kitüntetve.

— Adakozás. A zemp'éiivánne- 
gyei ipar termeli] hitelbank 200 ko
ronát küldött be Gróf Széchényi 
György főispánhoz a megyebeli ha- 
diárvákuak szóló rendeltetéssel.

— Lesz rézflálic. Illetékes hely
ről nyert értesülés alapján tudatjuk 
a szőlőbirtokosokkal, hogy a föd 
raivelésiigyi kormány ez évbeu is 
fog mérsékelt áru rézgalicot a sző
lőbirtokosoknak adni. A rézgáiic ára 
még ismeretlen, de kevéssel iesz 
magasabb, mint a műit évben volt. 
A rézgálicot a községek utján ez 
idén is a törvényhatóság fogja szét
osztani. A szőlőbirtokosoknak szük
ségletüket a községi elöljáróknál kell 
bejelenteniük s ugyancsak ott kell 
befizetni a rézgáiic* árát. A szőlő
birtokosok tartózkodóink keli attól, 
hogy jelentéseiket az Alispáni Hiva
talhoz nyújtsák be, mert az ily be
jelentéseket figyelembe nem vétet
nek 8 válasz nélkül irattárba helyez- 
tetnek.

— Izr. Nőegylet hadiesté
lyéről szombati számunkban adunk 
tudósítást.

— Elszámolás. A Seéohenyi- 
Wolkeustsin Ernőné grófnő és Saé- 
ohenyi Györgyué grófnő védnöksége 
alatt f. hó 9-én a KatholikuskŐr 
dísztermében megtartott sártkörU 
tsaestélysu befolyt jövedelemről. Az 
összes bevétel volt 6844 K 70 fiilér, 
as ösezes kiadál volt 1192 K 92 fii., 
Tiszta jövedelem 5451 K 78 fillér. 
Felülfizetóeek : Wallis Gyuláné gr. 
250. Windischgraetz Lajosáé herceg
nő, Széchenyi Wolkeustein Ernőné 
grófoé, Széchenyi Györgyné grófnő, 
gr. Sennyey Géza, gróf Senqyey 
Gézáné, báró Mailiott Nándor né, Dr. 
Ohudovsiky Mórionó 10Q—100, Zichy 
Mária grófao, Payer Ferenc, fiereg- 
ezászy István, Tariozky Jenő, Hegy
vidéki Áruboltok K. T. 50—50, Han- 
steiger József alezredes 40, Guttmau 
Mór és neje 30, Schmiedt Lajos 22, 
báró Sennyey István, Rápolthy J. 
ezredes, Dr. Hodossi Kiss Ernő, Dam- 
janovits Ágoston, Horváth Elek, 
Szappanos Imre, Isépy Vilmosáé, 
Ambrózy Nándorné, Hegedűs Miklós, 
Heffter W., Ligeti Miklós, Qojdios 
Nővérek 20—20, Kiuosessy Péter, 
CLeley Marton, 17 — 17, Horioz Sán
dor, Nyomarsay Frigyes, Kocsis Já 
nos, 15—15, Hermán Géza, Varga 
Ferenc, Farkas Andor 14—14, Hor- 
uyay Béla, Ambrózy Ágoston, Kova- 
liczky lőlek, Hiraár József, Dr. P/i 
hoda László, Dr. Orbán Kálmán, 
Piloh Ernő, Nagy György, Dobo:> 
Dezső, Jenes Árpád, Éhlert Gyula, 
Pallos Sándor, Terescséuyi j»uő, 
Nagy Autal, Síkor* Francé Mihály, 
Dr. Koiionay Gyű a, Dr. Schreiber 
Lajos, Kulits Kálmán, Prihoda La
jos, Dr. Gaál Gyula, Braun László, 
Homer Gyula, Zboray Vilma, Zajka 
Ibtvánné, Behyna Jolán ka, Galambos 
Bála, Lányi Jeuőné, Kádár Gyula, 
Dr. Löcherer Lőriucz, Derer Miklós 
nó, liadomerszky Károiyné, Mogyo 
róssy Auuus és Luiu, Kótszery La 
jo», Staut János 10—10 korouat. 
Folytatjuk

Húsvéti liszt- A helybeli status- 
qu* iar. hitközségnél a pászka'is«t 
rendes árusítása és kész pászkák 
megrendelésének elfogadása a h'itk. 
irodában február hó 28-Ától március 
hó 8-ig uapuut* d. e. 9—12 óráig 
törléuik. A sütők megrendeléseket 
el nem fogadtatnak, ezeket részükre 
az iroda továbbítja. Mindenki, tehát 
azok is, kik már elővanuak jegyezve 
és előleget befizettek, személyesen 
tartozik megjelenni, ha készlettel 
el van látva, igazolni köteles, hogy 
a reá eső p&szkaiiszt súlyánál meg
felelő közönséges lisztet a Bíumou- 
féld Jenő által vezetett hatósági 
boltban a hatóság részére már be
szolgáltatta és annak bejelentésével, 
hogy gépen vagy kézzel előállított 
pászkát óhajt, a liszt árát és a sütés 
diját előre lefizetni köteles. Uj je
lentkezés hiába való, mert a rendel
kezésre álló pászkaliszt mér fel van 
osztva. A sütőházak működése rmlrc, 
3-án kezdődik.

— Az idén Is lesz nyári órarend-
szer. A világháború örödik, nyaráu- 
bocsánatot kérünk, hogy még a nyá
ron is szátnitunk a háborúra — tehát 
az Ötödik' háborús nyáron az órák

ismét tulfoguak járni egy lírával a 
régi idő számítás eszén. Mindeneset
re sokkel megnyugtatóbb érzés vol
na, ha megmaradnánk amellett az 
ezer év óta bevált tapasztalás mellett 
hogy nem jó felkelni egy órával 
előb mint a nap, egyrésat mert, most 
úgy sem találnak aranyat a korán- 
kelők, másrészt mert ez erős bizonyí
ték volna amellett, hogy a háború 
elmúlt nincs többé. De ha még 
tart a háború, akkor április 14-ről 
15-r* viradó éjjel aa órákat egygyel 
előbbre keli igazítanunk és ez az 
időszámítás egész szeptember 15-ig 
érvényben marad. Különösen világí
tási spórolás aa oka ennek as intéz
kedésnek és két év tapasztalatai 
szerint tényleg az is.

— Szabid a f*rj«e aOknek titek 
baa lavtlaznl í  Ezy válíper kapo,áu 
azt a kérdést döntötte el most a 
Kúria, hogy levelezhet-e titokban § 
férjes assaony. Penge nem azt, hogy 
az udvarlójával levelezhet-e, hanem 
aat, hogy egyáltalán a férj háta mö
gött, titokban való levelezés meg
engedett dolog-e r A legfőbb bíró
ság erre nemmel felelt, vagyis a férj 
tudta nélkül való levélírást tilosnak 
mondotta ki. A kúria ezzel követ
kezetes ratradt legújabb joggyakor
lásához, amely újabban a házasság 
erkölcsi alapját nagyon kim Mi ét 
szigorúan védi.Falain* szerkesztő: Lssitsvsss Mtkaa,

Szerkesztő- Cyirgy Lajta.
Gáli Vilmos eátoraljaujhelyi kir. járás • 

bírósági végrehajtó irodájából.
39/ J 918. vb. se.

árverési hirdetmény.
Dr. Polgár Ernő saujhelyi ügyvéd 

által képviselt Pannónia irodalmi RT. 
végrehajtatnak 162 kor. 40 fillér 
tőke, ennek 1910. évi deoember hó 
6. napjától járó ö*/, kamata és eddig 
összesen 89 kor. 90 fillér perköltség 
erejéig, amennyiben a követeléara 
időközben régzfjzeté* történt, annak 
betudásává*, * sátoraljaújhelyi kir. 
járásbíróság 1918. Pk. 317. sz. kiküldő 
vógeége folytán a végrehajtást szen
vedőnél 1913 évi május hó 1ö*óq 
biróiiag felülfoglalt ét 760 koronára 
becsült ingóságokra az árverés el
rendeltetvén, a felillfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok 
törvényét zálogjogot nyertek, — 
Sátoraljaújhelyen, a végrehajtást 
szenvedő lakásán leendő megtartá
sára 1918. évi márczlui 2. napjásak 
délelőtt 10 óráját lüzöm ki, araikor a 
foglalás alatt levő bútorok és egyéb 
ingóságok, a legtöbbet Ígérőnek, 
kéaapéuafiaetés melUtt.saükaég esetén 
btcsaron alul is el fognak adatui.

Sátoraljaújhely, 1918. febr. 17.
Gáli Vllmoa

kir. bir. végrehajtó.

■  K IválA an b e v á lt "

Szőlőkötöző-zsinegef
ajánl a

Jtusgaria jira ii famntgyár S.T.
A r a d o n .

Az általánoe anyaghiány miatt 
ajánlatos a szükséglet mielőbbi 
fedezése, mert a csekély kész
letekre való tekintettel, a 
megrendelések csak beérke
zésük sorrendjében vehetők 

tigyelembe.

Kft- - .■A.iri-JWflsm

„MODIANO-CLUBSPECIALITE“
SODORNI VALÓ SZÍVARKAPAPIRNAK ARA

1 könyvecskében 60 lap van. JSinden könyvecskén rajt* na i  védjegy.
, oU fillér. és • t j i m  

aláírása

Nyomatott Landesminn Miksa éa Társa könyvnyomdájában Sáteraljaajhdy.


	16

