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1918. november 16.
napjánál jelentősebb dátum nincs 
a magyar történelemben, túen a 
napon a szabad és liiggetlen ma
gyarnép választotta! alkotrnányozó 
gyűlést tartottak és kimondották 
a köztársaságot A 900 éves ki
rályság ezen a napon véget ért, 
de véget ért a H tabshurgliáznak 
400 esztendős uralma is, mely sza
kadatlan láncolata volt az abarent- 
izmusnak, az elnyomatásnak s 
melynek trónja magyar vértócsá- 
bnn állott.

A monarchiáknak befellegzett. 
Az öntudatra ébredt népeknek 
nem kell több zsarnok, kinek aka
ratától függ milliók élete. Embe
rek, önálló, független, szabad em
berek vagyunk és nem alattvalók, 
akik egy ember kénye-kedve sze
rint élünk és halunk.

A fegyvereken alapuló hata
lom lebukott és belefulladt abba 
a vérbe, amelyet saját maga on
tott ki ; uj élet támad annak a 
sok életnek nyomán, melyet a 
zsarnoki önkény oltott ki. Hóhér- 
bárd, kötél és golyó rejtőzött az 
uralkodók biborpalásija alatt; a 
trónok btboríliggönye mögött meg 
fizetett orgyilkosok leselkedtek, 
akiket a monarchiák neveltek, azok, 
akik magukat „Isten kegyelméből" 
való uralkodóknak nevezték. És a 
szegény, megfélemlített, agyon
sanyargatott nép ezeket a hóhér 
nevelőket imádta, — ezeknek sze
mélyét „szent és sénhetetleu“-nek 
mondotta ki törvényeiben.

Lesz hatalom ezután is, de ezt 
a hatalmat a nép képviseli, a nép 
gyakorolja, Igen, a nép, melynek 
vérehullása eddig csak az uralko
dóknak hozott hasznot; a nép, 
melyet az uralkodói akarat eddig 
mint oktalan barmot milliószámra 
hajtott vágóhídra I

1918. október 31 ike ledöntötte 
a szúette trónokat.

Csak most láttuk, mennyire 
ingatag és gyenge alkotmányt ta
kart a biborpalást; csak most vet
tük észre, hogy a magas trónszé
keken milyengyenge és lélénk ala- 
kocskák ütnek s hogy ezek meny
nyire megrettennek, ha a nép, az 
ő hű alattvalóik tömege megmoz
dul. És ezeknek voltunk rab
szolgái 1

Ma már a magyar nép meg
mozdult, fölébredt abból az álom
ból, amelybe a királyi fiatalom 
narkotizálta ; a földi hatalmassá
gok, a félistenek, akik millióknak 
parancsoltak, most ezektől a lei- 
gázott millióktól kérnek egy kis 
zugot, ahol meghúzhatják magu
k a t . , ,

A történelem múzsája leteszi 
a vérbe mártott tollát. 'íi'Zta la

pot ny it a magyar történelem szá-, 
mára s arany hetükkel jegyzi oda 
191S. november 10. napját, ame
lyen minden magyar szívből ki
áltotta : I

Éljen a köztársaság !

fa  ország nemzetőreihez.
Féuyts Lá.szló kormánybiztos 

’»punk utján is — a következő ki
áltvánnyal fordu az ország összes 
nemzetőreihez ;

Magyarország hirtelen átalaku
lása alatt a rendbontók ellen a nem
zeti tauáct és a Imlügyraiuiazter fel
hívására a legkülönfélébb csap ltok 
a 'a lu’Uk. A különféle uerozetőrok, 
akik valóban hivatásukat teljesítet
ték, nagy szolgálatot tettek a forra
dalomnak és a népállam hálája il
leti őket.

Szervezetűik svárabavevése és 
rendezése most folyik. Utasítom az 
Összes nemzetőr a'aku ásókat, hogy 
a vármegyei oóptanácsok és közi 
gazgaDsi szervekhez avagy várme
gyei kormánybiztosokhoz állományú 
kát, munkanapjaikat, teljesítmény ti
két bejelentsék, hogy a fentebb meg
jelölt hatóságoktól kijelölendő ellen
őrző megbizotUim pontos adatokat 
kaphassanak.

A nemzetőrük napidiját novem
ber 11 ig bezárólag az ellátáson ki 
vül napi 20 koronával .mindenkinek 
kifizetjük, onnantól kérdve a szük
séghez képist fenntartott állományt 
napi 10 koronával és ellátással.

Minden nemzetőrt kérek, hogy a 
díjak kifizetésével türelemmel várjou- 
néhány napig, mert az országban — 
fá/lilom — sokan oktalanul e dug* 
ták pénzüket és ez csak akkor kerül 
vissza a forgalomba, ami<or a hó 10 tói 
kezdve a V.Qrmány részére fokozato 
sin euélkü is keliő mennyiségű bauk- 
jegy fog rendelkezésre állni.

A független magyar államuál 
miudenki nyugodtan meghagyhatja 
néhány napi követelését. Ne felejt
sük el, hogy a népkormánynak kö
telessége a pénzértékének biztosítá
sáról is gondoskodni. A jövő héten 
már elég bankjegy lesz, addig is va
sárnap (IT-tő) fokozatosan megkap- 
ják az adóhivatalok azokat a pénze
ket, melyeket a nemzelőrpara: omok- 
ságok részére küldünk.

Nemzetőrök I Közösítsétek ki be
csületes soraitokból a hitvány embe
reket, kik a nerazotőrség nemes cé
gére a'att zsarolnak és egyéb visz- 
szaéléseket követnek el, az ilyen éra 
bereket. 'e kell fegyverezni és jelen 
lést kérek ró'uk. Becsületes nemzet
őrök, teljesítsétek kötelezettségeteket 
odaadással, rendben és nyugodtan 
várjátok a fizetés legközelebbi nap

Fényis László,
u magyar nemzetőrség 

* kormánybiztosa.

Lapunk mai se

Kik adakoztak
a Nemzeti Tanácsnak?

(II, közlemény).
Gr. Mailáth .József 2940, Petroleum 

finomító r. t. 1500, Lomniozer Test
vérek, Ilkovios Mór, Zemp'éuraegyei 
Keresk. B*nk 1000— 1Ö00, gr. Wal'is 
Gyu'ánó Gv 0, Kiuosesy Péter (II), 
ti. T. Kirendeltség, Guttman Mór (11), 
Megyei A't. Bank (II), Tkuránszky 
László 500—500, Schweiger Igm'c 
400, dr. Ligeti József 350, (Ír. Székely 
Albert, Hartstcin Mayev, Berkovics 
Zsigmoudné, dr. Klein Károly 300— 
$00, Glück Samu 250, dr. Hell Jeuő, 
Behyna Testvérek, Szeghy Eleincr, 
B-. hy na Testvérek (11), Hrabéczy Kai 
mán, Weinberger hsák, Ortner József, 
Blumcnféld ,4. és Társa, Kornitzer 
Lipót (II), Perl mutter Jenő, H'ónsch 
Dezső, Damjanovich Ágoston, Gyertya• 
gyár, Ambrózv Nándor, Altraanu 
Jenő, lUas Fülüp (II), Rübnerné, 
Özv. Fuchs Mónié, PoÓ8 József, Bobik 
Pá1, Keleti Jeuő 200 —200, Ilerczog 
Lipót 170, Davidovics Adolf, Bilimen• 
féld Ernámul, Schönfe'd H-rmunn (11) 
i50—150, Polgár Lászlóné, Alexander 
Manont, Matajecz Gyula, dr. Weisz 
Bertalan, Geiger Ottmár, Fenyő Jó
zsef, Miklós Béla, Schmidt Géza, 
Görömbey Balázs, Oláh Béla, Lipsitz 
Hermán, Weinberger Mayer, Deutsch 
Herskó Pia, ifj. Deutsch Sámuel, Haas 
Fülüpuó, özv. Kel Inc r József né, Miiller
M. A., dr. Hornyay Béla, Roth József, 
IVallcr Mór, Éhlerth Gyula, L»uger- 
tuanu Károly, Állmán Samu, F*quiui 
Quiriuo, Abonyi Irén, GrütrwaldLajos, 
llericz Sáudor (11), Getzler Dávid, 
Grosz Móricz, O.ohváry Dezső, Fiiio- 
kel Hermán, Lehner Miksa 100—100, 
Weisz Mór 140, Ambrózy Ágoston 
120, Friedmaun Efuő 60, Bodnár 
János, N*gy György, Balog József, 
Roth S trauel, Klein Géza, Klein Gyula, 
Staut János, Tarpay László, SchÖu* 
steiu Lipóltié, Guttman Ármin, dr. 
Sebőn Hugó, Griinberger Miksa, Silber 
A. József, Alarikovszky Sándor, Lö« 
oh«rer Audor, Osváth Ferenc, Reinita 
Elemér, Müller Henrik, Eisenbcrger 
Sámuel, Grosz Jakab, Teitclbaum Mór, 
Grosz Soma (II) öO-̂ -őO, Zubay Gy., 
Friedmann József 40—40, Kroó Gyula, 
Adler Albert, Krafcsik, dr. Stern 
Ármin 30—30, Gárdos Mór 25, 
Sohwarcz Ábraháru, Odze Rubin, 
Fóliák Ábrahám, Weisz Jenő 20—20, 
Frankéi Henrik, Bokor József, 10—10,
llartstein gyűjtése 2105’—
Grünbaum „ 14Ö0 —
Állomásfőnökség gyűjtése 13 —

Összesen 25,260 80 
Előző kimutatásban 38.120 —

Összesen K. 63,380 80 
Előző lapszámunkban felsorolt 

gyűjtésekhez hozzájárultak:
Dr. Qaral gyűjtéséhez:

Urihor r. t., Wald Izrael n00— 500, 
dr. Grosz Dezső, dr. Reiohard Salamon

Ima 2 oldal.

200- 200, Diószegity Pál és társa 100, 
Gtosz Lajos, dr. Grosz Miklós, Waller 
József 50—50, Ilerczog Lipót 20.

Dr. Kollonay gyűjtéséhez :
Oláh Ferenc, Kluger Jenő, Lukács 

H. 100—100, Roth Bernáth, Getzler 
60—00, Gyannatzy Béla, Jarcsó Ber
talan, Fried Vilmos, Schonf éld Hermán, 
Klein Géza, Magazioer 50—50, Szabó 
Vince 40, Farkas Perl, Szenes Lipót, 
Gojdics Vilma 30—30, Náday József, 
Vajda József, Btuger Ede, Stern Lajos, 
Safir, lveller Samu. Nagy M, Géza 
20—20, Friedman, Kun Sománé, dr. 
Behyna 10—10 K.

fi népkormány tervei 
a közoktatásügy terén.

A sorvasztó osztály uralom átkos 
hatásai az isko’ákou látszottak meg 
a legjobban. Az iskola nem az élé
nek uevelt, hanem az uralkodó osz
tályoknak. Az iskola csepegteti'* a 
gyermekek szivébe az osztályellen- 
téteket, a gőgőt, a kevélységet, a 
nagyruvégyást, de a szolgai raeghu- 
nyászkodást és a portékázó hajhá- 
szásl is. A kathedrákról egészen a 
legutóbbi időkig hangzottak el sza
vak, melyek lebecsméreltek egyes 
állásukat és foglalkozásokat, aminek 
következtében a gyermekek ellensé
ges indulattal viseltettek azok iránt, 
akikre tanáraik otromba megjegyzé
seket tettek. Ha a tanár úr nem volt 
jókedvű, vagy rostéit magyarázni s 
a gyermek nem értett meg valamit, 
vagy talán tehetsége sem volt, azon
nal repült feléje a szó : menj iparos
nak I ez a bölcs tauáos épeu olyan 
etaberekuek ajkairól hangzott el leg
gyakrabban, akiknek atyja szegény 
iparos. Rí lehet mutatni azokra az 
iparos szülőktől származott tanár árak
ra, akik gyenge diákjaikat iparos pá
lyára utasították.

Jól esik hinnünk, hogy az uj hely
zet ennek a gyalázatos szokásnak is 
véget vet. A kathedrákról ezután már 
nem foguak piszkot szórni egyes 
társadalmiosztályokra. A népkormány 
kultuszminiszterének, Lovászy Már
tonnak és uj államtitkárának, Juhász 
Nagy Sándornak majd lesz rá goudja, 
hogy az ilyen nevelési reudszer is 
múzeumba kerüljön.

A kuhuíikormány terveire nézve 
igen érdekesen ayi'atkozott az uj ál
lamtitkár :

— A közoktatásra az a hivatás 
vár, hogy az uj nemzedékben meg
szilárdítsa az uj világnézetet. Eh
hez a nevelés gyökeres reformja 
szükséges. — Több tanintézet kell, 
jobb felszereléssel. Ezekbe uj taní
tási rendszer, a színvonal emelése, 
minél magasabb képzettségű, jól 
fizetett, tehát lehetőleg elégedett, 
ennélfogva busgóbbaa dolgozó tan*
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ssemélyiet, A debreceni egyetem szeküttetést, mert tudvalevő, hogy 
fejlesztését, a debreceni és pozsonyi Szibériában a cseh katonák vannak 
egyetemek épületének elkészítését' uralmou és az ő kormáuyuk konuá- 
folytatni kel*. Az uj műegyetem ; nyoz. Kramara szemé'yesen exponálta
eszméjét felszínen kell tartanunk. 
Az összes egyetemi fakultásokat a 
nők előtt meg kell nyitni. A had
ból hazatérő ifjak tanulmányi ügye 
it, az ,egy elemi po'gárság ügyeit 
rendezni kell. A hadsereg meg
szűntével az ifjabb aktív lisztek 
polgári képa• sót lehetővé kell termi. 
Tanfolyamok szerveződők a hé
zagos hadioktatis kiegészítése vé
gett. A középiskolák reformja sür
gős, modern, humanisztikus taní
tást akarunk, a természettudomá
nyos módszert és a gyakorlatias
ság uagyobb érvényesülését. A 
holt uyelveket ki kell küszöbölni, 
helyettük mindenütt kötelező le- 
gyeu a francia és a f*ku'taiive az 
angol. Az elemi iskolákat nyolc 
osztásunkká kellene teuui, a felső 
osztályokban erős szakoktatási jel*

niHgát ez ügyben és megígérte, hogy 
sürgősen interveniálni fog és a kér 
dést szmuélyeseu fogja elintézni.

Valószínű, hogy e tárgyalások 
néháuy uapou belül eredményre ve
zetnek, mely esetben módjukban ál 
majd gondoskod i a Szibériában élő 
magyar hadifoglyok haza szállításá
hoz szükséges eszközök megszerzé
siről is.. Egyébként pedig biztos ér 
testilósek vannak arról, hogy a m^g 
Saibériábau levő magyar had foglyok 
helyzete teljes mértékben kielégítő. 
Aggoda'omra ez irányban uiaQien 
semmiféle ok.

E kérdéshez tartozik szorosan az 
is, hogy a legutóbb bekövetkezett 
események következtében 0  asaor 
szág és az immár megszűnt rnonaro 
Ili* hözött a hadifogoly kicterrlést 
akció megszűnt. Tudvalevőin a régi

léggel. Már itt bele kell nevelni a közös hadügyminiszter i itózto ezt az 
népbe az uj világ eszméit, az. 
beries gondolkodást.

— nov. 20.
BÚCSÚSZÓ. A magyar nemzeti 

kormány által kormánybiztosi ál 
lásomtói sajat kérelmemre felmentet
vén, szülővárosomból SUora.jauj- 
belyből vég eg visszatérek « fővá
rosba, hogy * magyar belUirymini z 
teriumban fenUrtott osutá'ytanácsosi 
állásomat elfoglaljam. Nem lévén időm 
arra, hogy Sátoraljaújhelyben és a 
vármegyében lévő, nagyszámú ha 
rátáim es jó ismerőseimtől személye 
sen elbuc unhassam, teszem azt ez! 
utón és a velem szemben koruany- 
biztossá'orn alatt tanúsít' tt jó ndu 
latukat hálásan m gt< üszőnve^

nazantron, varm- trveiiken és annak 
rniudeu po'gáráo! II«zafiui tisztelettel 
Budapesten 1918 november 13 án.
Diószeghy János.

Hazajönnek
Szibériából a foglyok.

•  •
A népkormány a cseh Nemzeti Tanács 
utján érintkezésbe lépett a szibériai 

kormánnyal.
A népkormány órák alatt intés 

el olyan kérdéseket, amelyeket ezo 
lőtt esztendő : a att sem tudtak elin
tézni. A kormány ruár a legizga 
masabb napokban is foglalkozott az 
zal a problémával, hogy a vi ág min
den részéből haza hozza a magyar 
hadifoglyokat.

A legtöbb magyar hsdi fogoly 
Szibériában van. Noha Oroszország 
gal rég megkötöttük a békét, a szi 
bériai hadi foglyoknak azonban még 
mindig csak egy kis töredéke érke 
sett haza. Hogy ezek a magyarok 
haza jöjjenek, Károlyi Mihály kor
mánya minden lehetőt megtesz és 
kilátás van rá, hogy a Szibériában 
elhelyezett hadifoglyok rövidesen 
itthon lesznek.

Linder Béla volt hadügyminisz
ter szikratávíró utján érintkezésbe 
lépett ez ügyben a prágai cseh sz'o 
vák Nemzeti Tanáccsal. Azért ke
reste a hadügyminiszter ezt az ösz-

akciót, amelynek a-Ji volt a* ered 
mAnye, hogy Q Írország visszaadta 
a frontázoigú atra uem alkalmas tiaz 
teket és katonákat megfelelő számú 
ugyancsak fronlstolgá'atra ueiu al 
krt!m*8 o'.-ss tiszt és katona ellené
ben. M után azoubau u közös hadügy 
miuHxterium i u uárou a multté és 
ez rz intézmény több5 nőm funkci
ónál, a foglyok kicserélése is szüne
tel, előrelátbatójag azonban c<ak rö 
vid ideig, mert a küsjöböu levő bé- 
ketárgya'ások sarán alkalmasint mó- 
dot találnak arra, hogy hadifoglya
ink 0  aszországbó 
.1™. otr, haza bocsáttassanak.

h í r e k .
— Eljegyzés. Berkovits Jolán kát 

^jegyezte Stransz Sándor Kisiljiaki 
bér ő S-tora jdUjboly ben (.Yliudm Kíi 
lön értesít »se holveti)

— A postaigazgatót szabadságul 
tak. A kormány Semsey Miuiy m*s- 
smi posta- óh távirdaigasgatót bizony
talan időre szabadságod*.

A nemzetőrség céljaira özv. 
Szalui Jáoo-mé 30U koro .at adott át 
nekünk, amely Összeget reuddtetési 
helyére juttattu •

— Moratórium a bor lombardokra. 
sátoraljaújhelyi knvsk delmi társa- 
Int csütörtökön dde'őtt r-M.dJvüi 
közgyü őst tartott arne yben a ru <g 
jelent nagy sz mu érdekeltek eih** 
tározták na luorandummal fordu ui a 
p'mzUgyminiscterhes, hogy a bar lom 
bardokra moratoriu u rendezessék et. 
Ugyancsak ez a közgyűlés bárom 
tagot delegált az 0  nke kebeR-bő 
alak u’t kereskedők nemzeti taná
csába,

— Népjóléti ügyosztályt létesített
a város. Az ügyosztály mindenek 
előtt a harc érről hazatérő és 8Z itt
hon levő munkások elhelyezésével 
kíván foglalkozni. Aru'án kti önféle 
S' oi al is kérd sok megoldása fogja f«| 
adatod képezni. Az ügyosatá y \e z e - : 
tője Lánci Alodír lett.

— Keleti tót néptanács. Dvortsdk! 
Győző, sárosmegyei levéltáros, ai 
„Eperjesi Uj ág“ szerkesztője m-g- 
alakitotta a kn|«!i tót nóptaoéc<ot 
amely Atmij, S ro*, Szepes, Ung é« 
Zemplén tót népét fogla'ja magába-,. 
A keleti tót néptanácsot a nyugati 
tótokkal szemben a magyar állam 
hoz való fe tétlen ragaszkodás vezeti

— Megszűnik a közélelmezési kor- 
mánybiztosság. A november hó 13-áu 
tartott minisztertanács elhatározta, 
a közéle'mezósi kormánybiitosságok 
megszüntetését. Ugyanezen minisz
tertanács elfogadta Diószegit] János
nak a kormánybiztosi állásról való 
lemondását és Dióssegbyt a be ügy- 
minisztériumba berendelte. Diószegby 
e'távosását levélben jeleuti be ne 
künk egyben őszinte köszönetét f-í 
j^zi ki lapunk szerkesztőségim* ászért 
„az Öntelieu meleg támogatásért**, 
amellyel a korraánybizto-ság mükö 
dését I isértük.

— A kereskedelmi és iparkamara \
közli, hogy a kereskedHítíiuügyi mi j 
uisttvr a polgári célodra roi delke- 
zésre álió ruházati cikkek felhaszná
lásának és forgalomba hozatalának 
szabályozása tárgyában kibocsátott 
83.000| 1918 és 94.168) 1918 szám alatt 
kiadott rét deleteket hatályon kNü 
he'y este.

— Nincs többé hústalan nap. A 
kormány elrendelte a hustalau na
pok eltörlését.

— Holnap, csütörtökön jelenít 
r»*'g városunk első ifjúsági 1»pj■*. 
„Jövő" címmel. E törekvő ifjak á - 
iái szerkesztett l*pca, már előre is 
felhívjuk e közönség figyelmét. Egye? 
szám ára 50 fillér,

— Ruhát hazatérő katonáinknak.
A városi népjóléti ügyosztály ezú
ton is kéri a város uenacs lelkű kö 
zöflíégét, hogy a használt vagy ja
vításra szoruló ruháikat ajánlják f. I 
a hazatérő katonák rezére. A ruhák 
» helybeli lapok kiadóhivatalaiban ad 
hatók át, ahol minden adományt 
nyugta ellenében fognak átvenni.

— Muszáj nevetni! „Újvári tele
fonál” a ci né annak u legújabb két- 
o’d-lu tréfás hanglemeznek, melyet 
Uj ári Káro'y adott elő. Ezen a hao x 
leiU'-zsn a kitűnő CCUi-ivu U
onruagát, o'yant nyújtott, amely e 
lemezhez fűzött óriási várakozást tel 
les mértétb *n igazo'ja, szóval a lég 
jobb hanglemez-produkciót-. A Km ez 
pénzért n na kapható, csupán 0 db. 
lejátszott Öreg lemezért számítja Wag
ner „Ha ugszern agy áruház" Budapest, 
József körű 15.

— Betegapolónöí tanfolyam nyílik 
a sátora jaujheiyi „ Erztéb-'l*4 közkor 
házban 0 tanuló részére, 1918 évi 
január hó 1 én. Pályázók folyamod 
ványaikat legkésőbb d c* ruber 10 ig 
adjá< be a kórház igazgatóságánál.

Szőrme-vásárlók figyelmébe!
Akinek elegáns szőrmokabát vagy 
szőrme-garnitúrára szükségo vau. 
most o l c s ó n  szerezheti be

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

KeleKÍH sztírkoezlö 
Szerkeeztíi:

L.-iiiiletitif mi Miksa 
fiyörfly Lajos.

üpari képzést
kívánó rokkantak jelent
kezzenek az Országos JCaői- 
gondoző Jtívatal sátoraljaújhelyi 
Intézetében.

Viszkctegségel, SSmörl, Riibt
a leggyorsabban elmulasztja a <lr. 
FliKSCH-féle credo li, törvény csen 
védett
Skaboforni-N enűcs.

Nincs szaga, nem piszkif. Mindig 
eredeti poi-actes Fle-scb-fólét kérjünk 

Próbafiégely- . . .  4 kor.
Nagy tó«ely . . .  fi kor.
Családi adag . . .  lő kor. 

Sátoralj a uj boly és vidéke részére fő
rak tár; Kádár Gyula gyógyszertárában 
Sátoraljaújhelyben. — V ételnél: a 
SKABÓFORM védjegyre ügyeljünk.

Levágott
orth. bíjser liba kedden és csü
törtökön kilónként 3 0  koroná
jával kapható.

Ubnislr . . . . I n. á S0 K.
„ . . . .  Illa. i  7# K.

Libabőr hájjal . . . .  55 K.
Megrendelések előre bejelentendők

Schij/mann ferencz
Fő-utcza 26,

Muszáj nevetni!

a cimo a un tik a legújabb tréfás, 
kétoldalú lianglotnezuek, nielyot.
Újvári, a közkedvelt magyar L5uoklő 
kom ikusa Télikertből ad elő. Hogy 

ez a kiváló,

népszerű komikus
az J> csodás tohetségévol milyen 
elsőrangút produkál, azt. a most 
megjelent, leinozon a legfóny esőbben 

igazolja. B lemez

pénzért nem kapható,
hanem csupán hat darab használt 
lejátszott lemez ellenében, kizárő- 

lagos joggal

W á g n e r
,.Hang97.ernagyáruháj“.nál

Budapest, Józsc/-körut 15. fiók: IX.. Ráöay-utca 12
Telefon; Jőisef 35—92.

Besiílőgépek 200 koronőtd) 1000 koronáig.
I_on,rkepo.rt.il.závegc., lc„ ,ez. ős hnngseor.frjegvzdk ineyen!

Nyomatott Laade.mam, Miksa é. T t a ,  könyvnyomdájában s 7 t o ~ lj^

/
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