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kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők :

Ol’va.sóinlElioz 1
A »Felső-Zemplén« 1905. január hó else

jével tizedik évfolyamába lép.
Nagy idő ez egy lap életében, amelyet ha 

kibirt, úgy bátran nézhet a jövőnek eléje. Tiz 
év alatt bizony sok viszontagságon ment lapunk 
keresztül, jóleső tudattal győződtünk azonban 
meg arról, hogv a Felső-Zempléu ma már a 
vidék egyik nélkülözhetetlen orgánuma.

A jók, a jobbak pártunkon vannak s er
kölcsi közreműködésükkel eddigelé is támogat
tak, reméljük a jövőben sem fogják ezt tőlünk 
megvonni.

Hogy e lap mit tett és hogy egyáltalán 
tett-e valamit a lefolyt évtized alatt és hogy 
mennyire igyekezett a pártatlan igazságot min
den egyes alkalommal megközelíteni, annak 
megítélését t. Olvasóinkra bízzuk.

Mi úgy véljük és ezt büszke önérzettel 
merjük állítani, hogy a megkezdett útról soha, 
senkinek a kedvéért," egy pillanatra sem tértünk 
le : nem kerestük senkinek a kegyét, barátsá
gát, hanem haladtunk kitűzött célunk felé. És 
épen azért, mert mindig az arany középuton 
igyekeztünk előre törni, éreztük és érezzük ne
héz feladatunk teljesítése közben a tövisek szú
rását. Ez azonban minket nem riaszt el egy 
pillanatra sem azért hogy irányunktól eltér
jünk és a jövőben is épen olyan kitartással és 
lankadatlanul ne dolgozzunk a közjó javára, 
mint a hogy kitartottunk és dolgoztunk eddig.

Meggyőződésünk az, hogy mindenkor jót 
cselekedtünk ; még akkor is, iia emberi gyar
lóságból esetleg tévedésbe estünk, mert előt
tünk mindig a nemes és tiszta cél lebegett.

Amidőn tehát újból is köztudomásra hoz
zuk, hogy a »Felső-Zemplén<-t bevisszük a 
tizedik évfolyan ba, kijelentjük, hogy a főezé- 
lunk az lesz," hogy az olvasó közönség megelé
gedését az eddiginél fokozottabb mérvben ki
érdemeljük.

Ha tehát lapunk helyes irányban halad és 
ha ezzel az iránynyal meg vannak elégedve a 
t. olvasók, ugv bizton hisszük, hogy támogatá
sukat ezentúl sem fogják tőlünk megvonni.

Igen tisztelt olvasóinknak megköszönve 
az eddigi bizalmat, bátrak vagyunk azt a jövőre 
nézve is kérni. Előlegezzék a bizalmat és mi

T A R C Z A
Két karácsony.

— A „Felső-Zemplén- eredeti tárcája. —
Irta : Aczél Dezső.

A hétköznapi gondok redői elsimulnak. 
A Szeretet ül ma ünnepet. A büszke paloták 
káprázatos termeiben s az alacsony viskók nyo
morult szobácskáiban örömlángok gyulnak. A 
viszály és perpatvar fegyverszünetet tart, bol
dogság és melegség hatja át a sziveket. A ka
rácsonyfák lobogó mécseseinek lángjai halvány 
fényükkel átszürődnek az ablaktáblákon és az 
éjszakába rezgő fénysávok vakító nappá egye
sülnek, hogy glóriát vonjanak a betlehemi já
szol fölé . . .

Az egész városban csak a Kreuzer csa
ládnál honol sötétség. Itt nem örülnek, hanem 
gyászolnak. Amióta az öreg Kreuzer bácsi, a 
mint a nép apraja-nagvja nevezte, koldusbotra 
jutott és a méregüvegcsében keresett feledést 
bánatára, a szomorúság fekete szárnyú madara 
fészkel portájukon. Nem hessegetheti el onnan 
senimi sem. Az özvegy tiz hónap alatt tiz év 
szenvedéseit élte át és sajgó sebére nincs ír, 
nincs orvosság . . .

Ragyogó szépségű leányai, Emma s Alice, 
a lesújtó hir hallatára nyomban elhagyták a 
császárváros előkelő intézetét, hol az előkelő-

arra fogunk törekedni, hogy bennünk ne csa- i 
latkozzanak ; tegyék lehetővé, hogy munkálko- | 
dósunkkal a jó és nemes cél felé haladhassunk.

Dr. Kállai József 
a „Felaő*Zemplén “ felelős szerkesztője.

Karácsonykor.
Eljutottunk a szeretet ünnepéhez, szép 

Karácsony napjához, amely minden idők 
legpoetikusabb, legkedvesebb ünnepe. En
nek az ünnepi dátumnak sok külsősége, 
ragyogó cerimoniáléja és hagyományokon 
nyugvó sok bájos szokása bizonyos meleg
séggel árasztja el a sziveket.

Karácsony estéje a maga ezer fényben 
kigyuló fájával, bizalmas, szeretetteljes családi 
milieujével, a karácsonyi éjféli mise a maga 
miszticizmusával, karácsony napjának uj
jongó énekei oly esztétikusán széppé, ethi- 
kailag megindítóvá teszik ezt az ünnepet, 
hogy a karácsony felekezet és társadalom
különbség nélkül az embetiségünnepévé vált.

A társadalom együttélése, az emberi
ség közös élete egy legfőbb erkölcsi tör
vénynek : a szeretetnek fundamentumán 
épült. Ez az erkölcsi torvény a támasza, 
talpköve az. emberi boldogulásnak, a hala
dásnak, sőt magának az erkölcsi világrend
nek is.

Az ember, aki maga is a földhöz van 
kötve, a meg nem fogható eszmei, erkölcsi 
erőket és azoknak tételeit szereti valami fix 
ponthoz kötni. Igy keletkezett a karácsony 
ünnepi dátuma, vagy legalább is igy tá
madt annak ethikai lényege. A karácsony 
tehát a szeretet ünnepe.

ség és finom modor elméletét csepegtették be
léjük. Emma megadta magát végzetének s Iliién 
osztozott anyja fájdalmában, de Alicc pajzán 
könyelmüsége megdöbbent a nyomortól, mely 
eléje tárult s bármint szerette volna, nem tu
dott beletörődni sorsába. Az egykori pompa s 
gazdagság romjai nem nyújtottak jó környeze
tet fiatalos lobbanékony kedélyének s csak egy 
szikra kellett, hogy lángra lobassza a szivében 
összegyttlemlctt keserűséget . . .

Nos, ez a szikra nem váratott magára so
káig. A karcsú, sudár termetű szőke szépség 
elbűvölte az egész garnizont, mely egyesére 
oszolva masírozott végig naponként a sárgára 
meszelt ház előtt, hol órákig állt szomorkodva 
fejét az ablakra támasztva, a szomorú leány. 
Tudja az ég, a nők szegénysége bátrabbakká 
tolakodóbbakká teszi a férfiakat . . .

A deli Pongrácz báró is addig-addig né
zett az elbűvölő szépség tengermély szemébe, 
mig elhatározta egyszer, hogy okos sztralégiá- 
val az ostromhoz fog. Tiszttársai előtt nyílt ti
tok volt, hogy az ő szivét perzselték meg leg
inkább a tüzes szemek sugarai és azért gyak
ran évődtek vele a kaszinóban.

— Béla, Béla, hiába ütöd a vasat, ha nem 
meleg . . . Nézzétek pajtások, szólt az elhízott 
őrnagy, láttátok már igy kicsinosítva a mi de
rék bárónkat ? Hozzatok csak tükröt, hadd gyö
nyörködjék magában!

Az ilyen ünnepek, amelyek eszmei tar
talmukkal az ember erkölcsi életének bizo
nyos perifériáira terjednek ki, az eszmélő, 
gondolkodó embert természetesen elmélke
désre késztik. Az ember keresi az összhan
got az ünnepek eszmei vonatkozása és a 
saját erkölcsi élete közt.

Ma, karácsony napján kissé megriad 
a lélek annak a zűrzavaros ellentétnek, an
nak a nagy disszonanciának a szemléletére, 
amely ez ünnep eszmei, erkölcsi tétele és 
az emberiség élete közt van.

Szeretet! . . . Milyen égostromló ha
zugságnak tetszik ez a szó most. Mintha 
Janus arca volna, mely torzmosolvlyal me
red felénk, mig viszont vad keserűséggel 
bámul azokra a sivár jelenetekre, amelyek 
ma tagadásai minden szeretetnek, testvéri
ségnek.

Messze innen, a távol keleten egymás 
vérét ontják a népek milliói. Szörnyű ka
rácsonyt ülnek. A fa, amelyre a szeretet 
ajándékait aggatják, a halál, a pusztulás fája. 
Fény lobog fel a mandzsuriai karácsonyi 
éjszakán is, de öldöklő ágyuk lobbanása az. 
Gyűlölködés s pusztulás. Ez a mandzsuriai 
karácsony. Es vájjon hány és hány család 
siratja ma fentartóját, hány és hány parányi 
gyermek szülőjét, aki még egy évvel ez
előtt gyönge fenyőágak közt gyújtogatta a 
szeretet ragyogó mécseit, mig most ez örök 
éjszaka végtelenbe vesző utján tűnt el örökre. 
Hát ez volna a szeretet ? Hát ez a szere
tet ünnepe?

De ne menjünk ilyen messzire. Itt, 
I közvetlen közelünkben, a mi nagy csalá-

— Isten úgyse, szólalt meg a kapitány’ 
Béla a haditudományt uj alapokra akarja fek
tetni. Nem karddal akar hódítani, hanem he
gyesre kipedert bajuszszal és bonbonokkal. Ne 
rázd a fejedet, Béla, ne tagadd! Százat egy el
len, hogy zsebed tele van bonbonnal I

— Motozzuk meg, motozzuk meg, kiál
tozták valamennyien s nagy gaudiumukra meg 
is találták, amit kerestek, sőt ráadásul 
egy félig megirt rózsaszínű levélkét . . .

. . . Egy hét múlva már a Riviérán 
Alice Pongrácz báróval. Karácsony szent
népét előkelő hotelben töltik. Nem gyönyör
ködhetnek rideg szobájukban a karácsonyfa 
symbolumában, de bőven kárpótolja őket a 
boldogság és szeretet. S amint kigyulnak az 
apró csillagok és megfürdetlek kéjesen a ten
ger habjaiban, melyek leheletszerüen rezgőnek 
a lágy szellőtől, átadják magukat az élvezet 
kábító mámorának s krőzusi lakoma és pezsgő 

| mellett tivornyát csapnak a szeretet ünnepén, 
családban 
feketében 
boldogta-

még

van 
ün-

. . . Ezalatt otthon a Kreuzer 
egy törődött özvegy asszony talpig 
gyászolja férjél, siratja leányát. Oly 
lan és bús a szeretet ünnepén . . .

*
Sok év pergett le az idő orsóján. Újból 

karácsonyt ünnepelnek. A főváros fényes utcái 
kihaltak és elhagyottak, az emberek buzgón 
sietnek tova, hogy szeretetteik körében flnne-

Deák Jenő fogtechnikus 
.............„„..._ Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Bégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

~~ Műtere in : Nagymihály. Rálcócsi-utcza. —



dunkban, ebben a maroknyi magyar nem
zetben is, idehaza, hogy pusztít, rombol — 
a szeretet. Táborokra törve, ellenséges csa
patokba sorakozva, hogy pusztítják egy
mást, hogy zúzzák, rombolják szét a köz
tünk való élet hídjait, amelyek a faji sze
retet pillérein épültek.

A vad, gyűlölködő politikai harcok si
vár zaja riasztja el a karácsonyi pásztorda
lokat. Egymásnak rontanak a nemzet leg
jobbjai, a nagyok s kicsinyek marják, mar
cangolják egymást, mintha nem egyazon 
hazának fiai volnának, mintha nem közös 
anyának neveznék ezt az áldott földet, a 
melynek szent neve : Magyarország !

Sötét bizonytalanságban borul a nem
zetre karácsony éjszakája. És örökzöld fá
ján nem gyulnak mécsek, a szeretet mécsei.

Oly rideg, sivár ez a karácsony, a 
nemzet karácsonya. Hazugság, hogy van, 
hazugság, hogy csakugyan karácsony. Ez a 
gyűlölködés ünnepe, a testvérek harcáé, a 
melynél nem volt és nem lesz soha bor
zasztóbb a világon. A testvérek harcából 
eredt az első bűntény a világon, ez bon
totta meg első Ízben az erkölcsi világrendet.

Szomorú karácsonyt értünk meg. Bár 
elmúlna, mint egy rossz álom, hogy ne 
térjen soha vissza többé, bár emléke is el
veszne emlékezetünkből s ez a szent, ma
gasztos ünnep visszanyerné a maga igazi 
tartalmát, a maga valódi, Istentől való ethi- 
kai lényegét: a szeretetet!

Ma a családi tűzhelyek körül kigyul a 
szeretet fája, ringassuk el lelkünket a mé
csek íényözönében, hogy e káprázatban ne 
lássuk meg a rideg, sötét valóságot. Talán 
igy megtarthatjuk még lelkűnknek hitét, szi
vünknek lappangó szeretetét, mely ma már 
csak szép hazugságnak látszik. Ne enged
jük szivünkbe surranni azt a sok árnyat, a 
mely körülöttünk lappang és elnyelni ké
szül a szeretet örök fényforrását. Emberek ! 
Próbáljuk meg szeretni egymást. p.

Előfizetési felhívás.
A »Felső-Zemplén« tizedik évfolyamára 

ezennel előfizetést hirdetünk.
Előfizetési dij a régi : egész évre <S kor., 

félévre 4 kor., negyedévre 2 korona.
Azon t. olvasók, kik egyszerre fizetnek elő 

egész évre, egv naptárt kapnak ajándékul.
A .Felaö-Zemplén kiadóhivatala

peljék a Szeretetet. A komor paloták vidám | 
alakot öltenek, mintha ők is ünnepelnének. A 
gázlámpák ezernyi apró lángja rezegve lobog 
az éjszakába, nem ugy, mint máskor, hanem 
ünnepélyes áhítattal: az utca is ünnepel. Mert 
oh, nem mindenkinek adott a sors puha, me
leg fészket, vannak, kiket az utcán ér Isten 
hidege.

A körút egy sarkáról kísértetiesen hallik:
— Újságot vegyenek, újságot! . . .
Az emberek figyelemre sem méltatják a 

nyomortól rémesen remegő hangot, mindenki 
siet haza boldog családi körébe.

A szegény asszony rongyokba takart po
rontyát fogva a karján, dideregve kiáltja egyre:

— Ijságot vegyenek, újságot! . . .
A meggörbült vézna alakról, megnyúlt 

arcáról s csontos kezéről senki sem sejtené, 
hogy az újságárus asszony lelógó rongyaiban 
a garnizonnak egykor ünnnpelt szépsége rej
tőzik. A rivierai boldog napok elszálltak gyor
san, mint a bodor füstfelhő s a buja virányok- 
ról az utca sarkára került. Pongrácz báró hű
sége nem tartott tovább, mint egy huszárattak, 
s visszasietett ezredéhez. De előbb még nagy
lelkűen belenyúlt erszényébe, hogv kárpótlást 
és némi vigasztalást nyújtson Alice megsebzett 
lelkének. Szerelmük közös gyümölcsét nem is
merte meg soha, mert a szakítás még előbb

VEGYES HÍREK.
Króolka.

Torzsalkodások harci lármáját
Életre hívja a kaján gazság,
Vészbe sodorja éltünk gályáját,
S keresztién nyög a vérző Igazság . . .
Hol a Megváltó, lángpallosával 
Szirén hangoknak száz dalosával 
Küzdjön s oltárán védve a jókat, 
Kiverjo onnan a bitorlókat! ? . . .

Harangok kongnak, szent zsolozsma száll
Áhitat szárnyán a magasba fel,
Trónusnál hol az Isten ember áll, 
Körülövezve tnartyrsereggel . . . 
S kik ünneplitek dőzsölve torát, 
Ha nem suhintja sújtó ostorát, 
— A Szeretet csak jámboroknak szól — 
Takarodjatok a templomából!! . . .

•
Mit hoz Jézuska? Ki adhat választ?

Sok ember mondja, okos és kába:
Beleszól majd ha — követet választ —
A jó nép is a politikába
S buját bánatát temeti borba . . . 
Alkotmányosán minden bokorba . . . 
Bécsi kriszkindli — Exlcxt hoz nyomba, 
Harangok kongnak, sírnak a honba . . .

A. D.
— Boldog ünnepeket kívánunk lapunk 

t. olvasóinak és munkatársainak a karácsonyi ün
nepek alkalmából.

— Kinevezés. A hivatalos lap tegnapi száma 
a következőket hozta : A belügyminisztérium ve 
zetésével megbízott ni. kir. miniszterelnököm elő
terjesztése folytán Szinyey Merse István Sárosvár 
megye volt főispánját Zemplénv.árinegye főispán 
jóvá nevezem ki. K- It Becsben, 1904. december 
17 én. Ferencz József s. k. Gróf Tisza István s k. 
Az uj főispán ünnepélyes beiktatása, mint értesü
lünk. a jövő héten lesz, ugy hogy a 29-iki köz
gyűlésen már ö fog elnökölni.

— .4 közelgő képvlselöittálttsztások My- 
tán a korteskedések megindultak. Kerületünkben 
gróf Hadik-Barkóczy Endre eddigi képviselőnk 
lesz a jelölt. Szabadelvüségo közismeretit és poli 
tikai múltját is tekintetbe véve megválasztatása 
bizonyos, bár nem tartjuk kizártnak, hogy Tisza 
István gróf ellenjelöltet állít vele szemben.

— A villámon világítás ügyében a kép 
viselőtestület e hó 19 én tárgyalta a kiküldött bi 
zottság jelentését. A közgyűlés elfogadta Landes 
mán Vilmos ajánlatát és vele a szerződést meg 
kötvén, azt felsőbb jóváhagyás végett a törvény
hatósághoz felterjeszteni rendelte. A szerződés ér
telmében a község Landesman Vilmosnak 50 évre 
kizárólagos szabadalmat ad a város közvilágitá 

következett he. S azóta az elkényeztetett leány 
a szenvedések valóságos kálváriáját járta meg.

Félénken húzódik meg az utcasarkon, sze
ntének réveteg sugára a messzeségbe téved, ta
lán elvesztett boldogságát keresi. A süvöltő 
szél megcsapkodja arcát hideg leheletével, bele
kapaszkodik kuszáit hajába és tépdesi a szép 
szőke fürtöket. Az irtózatos hideg könnyeket 
facsar ártatlan gyermeke szeméből s Alice le
veti magáról fölösleges rongyait, hogy beléjük 
burkolja az ártatlanság félig megfagyott tag
jait. Ez az anyai szív martvriuma! Mikor más 
gyermekek boldogságban úszva gyűlnek a ka
rácsonyfa köré, az övé az utcasarkon viv har
cot a tél dermesztő hidegével . . .

Elandalogva a múltak emlékin, fáradtan 
dől a jégréteggel bevont kőlépcső fokára. Al
tató bágyadtság zsibbasztja el tagjait, szempil
lái lezáródnak és álomba merül. Almában ott
hon tölti az ünnepet anyja és testvére köré
ben. A karácsonyfa mécsei ünnepiesen lobog
nak, mint régen, mikor az intézetből utazott 
haza ünnepelni. Agg anyja arcáról elsimultak 
lassan a redők, miket a gyász és gond vontak 
reá s szorgalam és munka jólétet és boldog 
családi kört teremtettek.

Egyszerre felriasztja valaki s megzavarja 
álmodozását, mintha neki még álmában sem 
lenne szabad boldognak lennie. 

sának villamosság utján leendő ellátására, magán- 
világításra és erőátvitelre, e célból a hálózatot és 
a kábeleket a város területén elhelyezheti. A vil
lamos világítás 1905. évi szeptember hónapjában 
veszi kezdetét és az erre vonatkozó költségtöbble 
let a közgyűlés meg is szavazta.

— Sylveszter est. A casino egyesület ál
tal rendezendő Sylveszter estély közvacsorával lesz 
egybekötve, mely 8 órakor veszi kezdetet. \ a- 
csora után tánc lesz. Belépti dij terítékkel együtt 
három korona.

— Az állomás bővítése. Az államvasutak 
igazgatósága arról értesítette a várost, miszerint 
a jövő év nyarán a nagymihályi vasúti állomási 
kibővitteli és az I. osztályú utasok részére külön 
várótermet építtet.

— A bor- és húsfogyasztást adót Nagy
mihály város közönsége további 3 évre bérbo 
vette a kincstártól. A kezeléssel az elöljáróság 
Hercz József nagymihályi lakost bizta meg.

— Birtokparcellázás. Stépán Gábor örö
kösei tulajdonát képező szacsuri birtokból az ot
tani gazdák 300 katasztrális holdat 180 ezer ko 
rónáért örök áron megvettek. Megjegyezzük, mi
szerint e birtokból már előzőleg polyánkai és sza 
csűri gazdák több mint 500 holdat szereztek meg.

— 1/ építkezés. Kiéin Béni és Kohn Dá
vid háztulajdonosok a Kossuth Lajos utcai emo 
letes házukat e tavaszon lebontatják és ennek he
lyére uj, modern házat építenek.

Dr. Eperjesy Lajos az Andrássy Dénes ut 
cábau szintén egy házat építtet s remélhetőleg a 
lakásmizeriákon ez által legalább részben segítve lesz

— Kivándorlásra csábítás. Az Ame
rikába való kivándorlás csak nem akar megszűnni. 
Nagy részük van ebben a kivándorlásra csábitó 
ügynököknek, akik a szegény népet — többnyire 
16—20 éves suhancokat — biztatják, hogy az uj 
világban keressenek szebb hazát. E hó 17 én a 
nagymihályi cseudőrség több kivándorlót tartózta
tott le, akik útlevél nélkül készültek Amerikába 
s ugy ezeket, mint a csábítókat a nagymihályi 
főszolgabírói hivatalnál feljelentette.

— A rendőrség szaporítása. Városunk 
rendőrségének személyzete január elsejétől kezdve 
szaporítva lesz. Ugy értesülünk, hogy az uj sze
mélyzet már fel van fogadva és újév napján szol 
gálatba lép. Közbiztonsági állapotaink bizonyára 
javulni fognak, aminek valamennyien örvendünk.

— A közigazgatási bizottságban több 
hely üresedett meg, amelyek az e hó 29 én tar 
tandó vármegyei közgyűlésen fognak botöltetni. 
Nem mulasztjuk el ez alkalommal is kiemelni, 
hogy a nagymihályi járás, amely pedig a légim 
gyobbak egyike a közigazgatási bizottságban kép 
viselve nincsen. Ugy értesülünk azonban, hogy já 
rásunk ezen jogos és indokolt kívánsága kielégí
tést fog nyerni, amennyiben a Hadik Barkóczy 
Endre gróf lemondásával megüresedett egyik tag

— Újságot kérek I
Felnyitja fáradtan szemét s megdermedt 

kezével átnyújtja gépiesen az újságot, mire egy 
koronát nyomnak a hidegtől megkékillt markába.

— Fogja, jó asszony, vegyen érte ajándé
kot a szent ünnepre gyermekének.

Csak most tekint föl. Egy asszony áll mel
lette férjével és gyermekeivel. A boldogság 
visszatükröződik arcukon. Az asszony vonásai 
oly ismeretesek előtte. Összeszedi gondolatait, 
végigfut múltján. Egyszerre megrázkódik, iz
gatottságát alig tudja palástolni. Nővére áll 
előtte, Emma! Kemeg minden porcikája, hogy 
föl ne ismerje s szinte önkívületben rebeg egy
két köszönő szót.

Emma férje karjába öltve jobbját s bal
kezével legkisebb gyermekét fogva, eltűnnek 
a néma éjszakába. Alice alig tud felocsúdni a 
meglepetésből és izgalomból, de azért szemé
vel kiséri a távozókat. Végigjárta ő már a szen
vedések iskoláját, eltűri most is némán fájdal
mát, melyet a sors kezének tapasztalt ellentéte 
idézett föl. Merengő képzeletéuek világából 
gyorsan visszaringatózik a nyomorral telt si
vár jelenbe s pár pillanat mnlva már újra föl
veri az utca csendjét az ismeretes hang:

— Újságot vegyenek, újságot I . . .



•ágra dr. /errnczy Elek járásunk egyik nagyobb 
birtokosa és közviszonyaink egyik alapos ismerője 
van kiszemelve. Miután ezen combinatio a köz 
ponti iutéző körök kívánságával is találkozik, dr. 
Ferenczy megválasztatása biztosítva vau.

— Betörés. Az izr. templomba m. éjjel is 
mét betörtek, nyilván azon szándékkal, hogy a 
perselyeket kifosztogassák. Reggel öt órakor, mi
dőn a templomot kinyitották, a betörő kiszabadult 
s e közben zsebéből egy irat csúszott ki, ebből 
kitűnik, hogy a tettes Noroscták István rovott 
múltú egyén, ki csak e hó 16 án szabadult ki az 
újhelyi börtönből.

— Értesítés. A helybeli ev. ref. fiók egy 
ház tagjai szives tudomására hozom, mely szerint 
a szokásos úrvacsora-osztással egybekötött isten 
tisztelet a karácsonyi ünnepek után való vasárnap, 
azaz l'JOö. évi január l én 10 órakor tartatik meg 
az áll. el. iskola szokott helyiségében. Nagymihály 
1904. dec. 21. Klain Sándor jegyző.

— Nagymihály költség elöljárósága köz 
hírré teszi, miszerint a villanyvilágításra vonat
kozó képviselőtestületi határozat, valamint az ez 
ügyben szerkesztett szerződés a községházánál 15 
napi közszemlére kitétetett, mely idő alatt ezt a 
hivatalos időben bárki megtekintheti.

— Felolvasások. Főt. Oppitz Sándor ur 
által tartott szabad előadások múlt vasárnap befe
jeztettek. Ezen befejező előadásában Oppitz ur 
népszerűén, teljesen megérthető módon s közben 
közben szemléltetve vázolta az érzékszervek mi
voltát, az agyvelővel való közlekedésüket és ez 
utón a külvilágról nyert benyomások keletkezését. 
Előadás végeztével Mathiáez József a hallgatóság 
nevében meleg hangú köszönolet mondott az elő 
adónak és azon reménynek adott kifejezést, hogy 
a hallgatóságot ezentúl is részesíteni fogja az él
vezetes és tanulságos előadásaiban — A közis
mereti felolvasás január hó 14 ig szünetelni fog s 
csak 14 én kezdődik meg újból, amikor is dr. 
C'lindovszky Mór ur az .Egészségről", tehát az em 
bor legnagyobb kincséről, több vasárnapra kitér 
jedö előadását kezdi meg.

— 1-7 üzlet. Bank és váltó üzletet nyitott 
Ehrmjeld Mór nagymihályi lakos a Kossuth Lajos 
utcán. Haladunk minden tekintetben, nagyvárosi 
jelleget akaruuk ölteni s az uj üzletuok ekép ki
látása van a boldogulásra.

— Nyugdíjazás. A falkusi g. kath. tanító 
Kovály Tivadar nyugdíjaztatása iránti kérvényét 
beadta. Legfőbb ideje, hogy az iskola megszaba
dul az öreg tehetetlen tanítótól. Falkus volt egyiko 
azon községeknek, ahol a magyarosodás terén 10 
év óta alig lehetett haladást észlelni s derék tan 
felügyelőnk buzgalmának köszönhető, hogy ez is 
kóla falai között is ezentul a magyar nyelv ter
jesztése lesz a főcél.

— Vjságárverés. A nagymihályi casino- 
bán a napi és szépirodalmi lapok karácsony rná 
sodnapján hétfőn délután 6 órakor fognak elérve- 
reztetni. Miről a t. tagokat ez utón is értesítjük.

— Betöréses lopások. Daczára annak, 
hogy a nagymihályi csendörség csak nem rég 9 
cigányt tartóztatott le botöréses lopás miatt és 
ezek még most is vizsgálati fogságban vannak, a 
múlt héten Pazdicson, Nagycsebben és Migléczen 
több helyen kóbor oláhcigányok lopásokat követ
tek el. A csendörség erélyesen nyomozza a tette
seket s remélhető, hogy rövid idő alatt ezek is 
hurokra kerülnek.

— Az áll. el. klsdedovodában f. hó 
22-én d. u. 2 órakor az évzáró üunopélylyel kap
csolatosan karácsonyi ünnepély tartatott igen nagy 
számú közönség jelenlétében. Az ünnepély fényos 
volt és igen jól sikerült. A gyermekek verseltek 
és alkalmi pásztorjátékot adtak elő. A közönség 
mindezeket élvezettel hallgatta s megelégedésének 
adott kifejezést.

— A nagymihályi Ifjúsági egyesület 
Pajor Jáuos közreműködésével saját alaptőkéjének 
gyarapítására Nagymihályon, a Barnái szálló összes 
termeiben 1905. évi január hó 7 én műkedvelői 
előadással, gordonka hangversenynyel egybekötött 
zártkörű táncestélyt rendez. Helyárak : az 1. 2. sor 
és oldalszékek 3 K, a következő sorok ülöholyoi 
2 K, állóhely 1 K 50 f. A színházi jegy a tánc 
estélyre is belépőül szolgál. Felülfizetések köszö
nettel ' fogadtatnak és nyilvánosan nyugtáztatni 

foguak. Kezdete pontban 7 és fél órakor. Helyek 
elöjegyezhetök és jegyek azonnal megváltandók 
Landesman B. könyvkereskedésében. A meghívó 
kívánatra elömutatandó. Műsor: 1. Nyár. Idyll egy 
felvonásban. Írták Hevesi József és lletényi Béla.
2. . Kuruez dalok*  gordonkán — cigány kísérőt 
mellett — előadja Pajor Jáuos ur 3. A kényét 
kedök. Vígjáték 1 felvonásban. Irta Moliére, fordi 
tolta Hevesi Sándor.

— Táncvizsga. Tat nády Gyula oki. tánc 
tanító f. évi december hó 26 án, karácsony másod 
napján Nagymihályon a Barnai szálló nagytermé
ben a tánciskola növendékei állal táncmulatsággal 
egybekötött zártkörű táncvizsyát rendez. Belépti 
dij : személyjegy 2 K, családjegy 4 K. Kezdete 
este 7 órakor. Táncrend: 1. La Polonaise. 2 Kör 
magyar. 3. Polka mazúr. 4. Polka vals. 5. Vigadó.
6. Polka Nobles. 7. Frühlingsgruss. 8. Le Menüett. 
9. Graciana. 10. Pás de Quatre. 11. Cocett Pás 
de Quatro. 12. I’as de Patineurs. 13. Magyar solo. 
14. Francia négyes. 15. Selyansica. 16. Japán 
csárdás. 17. Cacke Walkc. 18. The Washington 
Post. 19. Polka Francaise. 20. Csárdás, mely utáu 
általános tánc következik. A zenét Miklós Jancsi 
teljes zenekara szolgáltatja.

— Iskolák a tüdőbetegekért. A Józsei 
föherczeg szanatórium egyesületnek az ország höl 
gyeihez intézett szózata a nagy czél jelentősége 
szerint megkapta a sziveket és valóban igaza van 
Klotild főhercegasszonynak, ki a magyar nők ak 
czióját nemesnek, magasztosnak, megindítónak 
mondja. Újabban lelkesedésben friss svgitő csapat 
jött a kor ellen indított harcba. A magyar ifjúság. 
Igen sok középiskola igazgatósága és t iuári kara 
nevelői szempontból is lelkesedéssel ajánlotta fiil, 
hogy a népszanatóriumok emberbaráti céljára a 
vezetésükre, a nevelésük alatt álló tanuló ifjusá 
got fölhívják. Jó lesz minden diáknak megtudni, 
hogy a halállal eljegyzett tüdőbetegek érdekében 
segítségét szívesen veszik. És aki az alapnak gyűj
teni akar a jótékonycélu sorsjáték révén : az kel
jen a József föherczeg Szanatórium Egyesülettől 
Budapest (Kigyótér 1.) gyűjtőivel. Ezek az ön 
kénytes gyűjtök három könyvet kapnak ajándékba.

— „Eleven V)sáy“ Szobránczon A 
szobránci fiatalság Lantba Ödön főrendezővel élén 
pompás mulatságra készül a farsangon. Nagy ér
deklődés közepette Szobránc szép leányai és ifjú 
urai Szávay Gyula .Eleven Újság*  vinni nagy 
hirü alkotását fogják előadni, melynek keretében 
az újságírás művészetének s mesterkedéseinek min 
den csínja binja be van mutatva. A tánccal egybe 
kötött műkedvelői előadás január 14 én lesz s azon 
a darab keretébe illesztőt*  felo*  vasasával Zonibory 
Dezső dr. jó lismeri ötletes lelolvasó is közre 
fog működni. A ritka farsangi estély iránt nem 
csak a szobránciaknál, de a vármegye széles ré
tegeiben is megindult a vonzó érdeklődés.

— 37 év nagy Idti egy lap életében. A 
Pesti Hírlap a hazánkban kétségtelenül legeltet*  
jedtebb napilap most lép immár 27 ik évfolya 
mába. E hosszú idő alatt valóban oly m<*ly  gyö 
keret vert a magyar olvasóközönség szivében, 
hogy atra szinte nincs is példa az országban. Pe
dig nincs benne semmi csodálni való. Hiszen a 
Pesti Hírlapot mindenki olvassa, — az is, aki nem 
ért egyet a politikával ; miuden időkben imponált 
olvasóközönségének függetlenségével, őszinte szó
kimondásával, meggyőződésének fel és lefelé bá
tor hirdetésével. Ebben rejlik népszerűségének titka 
Amihez járul az olvasóközönség szempontjából való 
másik nagy előnye, hogy legtöbb és legváltozato 
sabb tartalommal jelenik meg napról-napra, va
sárnapi és ünnepi számai egész kötetek, előfizetői
nek díszes képes naptárt ad karácsonyi ajándékul. 
Specialitásai is vannak a Pesti Hírlapnak, m -lyek 
mtudón más napilap fölé helyezik : minden nap 
közöl erodeti és külföldi tárcát, humoros cikkeket 
(Kis komédiák). Esti levelet aktuális kérdésekről 
a kitűnő iró és bölcselő Tóth Béla tollából. Szín
ház és vegyes rovata a loggazdagabb. A Pesti 
Hírlap előfizetési Ara egy hóra csak 2 K 40 fill. 
és az a kiadóhivatalba cimzendő: Budapest, V. 
Váci körút 78. honnan mutatványszámokat is le
het kérni.

— „Millennlum“~telep Nagy ősz. Egy 
gazdasági ág sem fizet úgy, mint a szölömivelés. 
Az állami felügyelet és állami segélylyel létesített 
.Millennium*-telep  a legmegbízhatóbb ojtvány be
szerzési forrás ; ezen ojtvány ma a legnagyobb és 
legüzemképesebb az országban. Ezen mintatelep 
Buding Károly tulajdonos szakavatott vezetéso 
mellett az ország legjobb szervezetű szőlötolepévé 
fejlődött.

— -A világ legolcsóbb folyóirata. Ezt 
a címet ambicionálja magának az .Érdekes Könyv
tár*  künyvalaku szépirodalmi folyóirat, amernyi- 
ben előfizetési Arát egész évre 2 koronában, fél
évre 1 koronában állapította meg. E csekély ár 
dacára a lap csak elsőrangú hazai ■ külföldi írók 
legkiválóbb elbeszéléseit, novelláit és költeményeit 
közli. Folytatásos cikket sohasem Ad, mindéi, fü
zet teljesen befejezett, szép könyvet képez. A lap 
specialitása, a . Rejtvény világ*  állandó ingyenes 
melléklet. Speciálilásnak nevezzük, mert csal ez 
a lap nyújtja olvasóinak azt a kedvezményt, hogy 
kivétel nélkül, minden egyes rejtvénymegfej tőnek 
egy szépirodalmi müvet ad jntalomképen. Az elő 
fizetési összeg az .Érdekes Könyvtár*  kiadóhiva
talába (Budapest, V. Kálmán utca 2.) külde.idö, 
ugyanonnan kérhető ingyen és bérmentve m itat- 
ványfüzet és előfizetési gyüjtöiv is.

— Az élelmi csikkek drágulását oz. 
Majdnem minden élelmi czikk Arának emelkedése 
arra kényszeríti háziasszonyainkat, hogy u'abb 
megtakarításokról gondoskodjunk. Ez alkalomból 
arra emlékeztetünk, amire gyakrabban utaltunk, 
hogy a Kathreiner féle Kneipp maláta kivé hasz
nálatával nagy megtakarítás érhető el. Sok eset
ben a babkávé teljesen nélkülözhető, s igy lem 
egy többlet kiadásért kárpótlást nyerhetünk. Elő- 
Ítélettől mentes háziasszonyaink különben is már 
régen „tiszta*  Kathreiner kávét adnak az asztalra 
s amint a tapasztalat bizonyítja, aki egyszer már 
megszokta, nem akarja többé nélkülözni. Erisen 
elkészítve a Kathreiner féle Kneipp maláta I ávé 
izében igen kellemes s különösen gyermekeknek 
tápdus és vérképző. Mindezeket az előnyöket ter
mészetesen csak a valódi Kathreiner kávé nyuitja. 
Hangsúlyozzuk ezért a bevásárlásnál a Kathre.ner 
nevet és kérjük az eredeti csomagokat Kneipp 
páter arcképével és ne fogadjunk el nyitva mér
legelt egyszerűen pörkölt termékoket vagy más
képen csomagolt hitvány utánzatokat.

— Ilerczey Ferenc-Album lesz a Gajdéi 
Ödön szerkesztésével megjelonö ,Az Újság*  füg
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti r ián 
dóka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked
veskedik minden előfizetőjének — kivétel nélkül. 
.Az I jság*,  melynek állandó főmunkatársai: ’er- 
ezag Ferenc, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Ko ina. 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes szán
dékokkal lepi meg az előfizetőit, hanem ki ílnő 
lapot is ad. mely értesültség, hírszolgálat it bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igények*  t is 
kielégíti. Ennek tudható be Az Újság nak pi rat 
latiul gyors elterjedése és közkedveltsége az e, ész 
országban. .Az Újság*  előfizetési ára egy*  hóm 2 
kor 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
cim : Az Újság kiadóhivatala, Budapest VII. Ke
repesi ut 54 szám.

— IHátyás Diák. Ha van vig és elnés 
újság, amely olvasóinak kellemes és derült óri kát 
szerez, úgy ez a lap kétségen kívül a .MA yás 
Diák*,  amelyről köztudomású, hogy Magyarország
nak nemcsak legnagyobb szabású, do legjobb elő
lapja, A Mátyás Diák most tizennyolcadik i fo
lyamába lép, hogy tovább is elismerések körött, 
diadallal fussa útját, nagy örömére a mulatni öze 
rctö magyar közönségnek. A Mátyás Diák min len 
egyes számában 35—4o karrikatura, adoma illuszt
rációi és művészi rajz jelenik meg. A „Mát .ás 
Diák*  Murai Károly szerkesztésében, kiváló al
mot isták közreműködésével a Wodianer F. és h iái 
cég kiadásában jelenik meg. Előfizetési Ara te- 
gyedévre 3, félévre 6, egész évre 12 korona. A 
Mátyás Diák kiadóhivatala (Budapest IV. Sark n 
tyus utca 3.) bárkinek is készséggel küld múl U- 
ványszámot.

— 30147 drb Jószlv-sorsjegy van oly n, 
amelynek nyereményét a legutolsó hivatalos I 
mutatás szerint még nem vették fel nyilván az it 
mivel e sorsjegyek tulajdonosai nem tudják, he ;y 
sorsjegyük ki van már huzva. így van ez a többi 
sorsjegynél is és mivol ezek a nyeremények >1- 
évülnek, mondhatni, hogy sok millióra menő a- 
gyón pusztul cl azért, mert a sorsjegytulajdonos k 
nem elég gondosak és nem járatnak megbizht tó 
sorsolási lapot. Ennélfogva, akinek sorsjegyei is 
egyéb értékpapirjai vannak, arra nézvo rendkii ül 
fontos egy megbízható sorsolási lapnak a járatát i. 
Ilyenként ajánlható a „Pénzügyi Hirlap*,  amely 
nek sorsolási melléklapját, a Pénzügyi Utmuta*  it 
a nmélt. belügymini. ztor, mint teljeson megb í- 
ható szakközlönyt, a nmélt. m. kir. pénzügyit i- 
niszter mint szakértelemmel és pontosan szerkei - 
tett közlönyt, hivatalosan ajánlott. A lap előfizet ii 
a januári száminál ingyen megkapják a Pénzüg i 
és Tőzsdei Évkönyvet, amely sok hasznos tudni
valót tartalmaz. A .Pénzügyi Hirlap*  előfizető i 
ára egy évre a Pénzügyi Útmutatóval és a Pén *.-  
ügyi és Tőzsdei Évkönyvvel együtt 5 korona, a 
mely postautalványon küldendő be a kiadóhiva
talba, VII, Kerepesim 44. izám.



CSARNOK.
Karácsonyi mese.

Az asztmás, öreg, roskadozva járó 
Sok vihart látott kopasz fejű báró
— A szivarjából füstiéiből eresztvén — 
Barátnőjével, aki szinte vén már ' 
Es párnáé székek zörgő kerekén jár, 
Kettesben ült egy karácsonyi estén.

Az utcákon künn fergeteg viharzott, 
Vörösre marta szél és hó az arcot 
S benn felsóhajtott csöndesen a báró: 
.Égé a tűz a régi kandallóban?
Vagy föl kellene lángját s/ílni jobban? 
Mert itt a tél is . . . érzem újra már, oh !*

— Ah, itt a tél! — sóhajtott vissza rá a 
Vén ráncos arcú, zörgő csoutu dáma —
E zord hidegség, mintha megfagyasztna. 
Mi maradt ránk a rég. szép világból, 
A sok sok forró lá/.as álmodásból ?
S felelt a báró: „Semmi, csak az asztma..."

Megborzongtak. Es újra szólt az asszony,
— Öreg barátom, kacajt ne fakasszon 
Az ajkamon ily dőre, bús beszéddel!
E komor kedvét ej, többé ne lássam, 
Hiszen ön ma is olyan katonásan. 
Olyan vidáman, ifjú módra léddel!

„Uh, ne mondja ezt . . . életem meguntam.
— Szólt a báró. — A kalendáriumban 
Már azt se látom, van e, nincs-e ünnep.
Öreg barátnőm, hiába vigasztal,
Ultrán vagyok már mint az ócska asztal, 
Mit erre arra dobnak mindenünuet . . .“

Ünnep . . . ünnep ... Az asszony elmerengett 
Es bús sóhaja fölverte a csendet;
— Hiszen ma ünnep volna tán barátom ! 
Ni m látja, hogy az ablakon keresztül 
Ezernyi mécsnek bolygó lángja rezdűl ?
Es szólt a báró megrvmegve: „Látom . . .“

Osszenéztek. A vén hölgy felmosalygott 
Es arcán, bárha röstelte a dolgot,
A könyek miatt összefolyt a I sték . .
A bárónak a szivar aíiril füstje 
Szemébe ment. Ah ! Mérgesen elűzte.
.Mily unalmasak most a téli esték ..."

Es újra csend lett. Aztán percek múlva
A nő megszólalt halkan, elfogulva: 
.Emléksziké? Egy szép karácsony estén . . . 
En gyermek voltam s ön oly Hatul meg. — 
Oh, volnék újra’ . Boldogan meghalnék; 
Emléksziké?*  „uh, hogyne emlékeznem !*

.Ön akkor még csak kurta kis ruhába 
Járt, asszonyom, a színi tanodába 
Es kisérgottek nagyhaju leventék.
Emlékezem ... az utcát félve járta. 
Mint a madár, ha nincs kinőve szárnya 
Uh bájos volt a kis színi növendék !"

Es aztán ... aztán ? .Aztán semmi, semmi . . . 
Tán jobb volna most, asszonyom, pihenni; 
Vigyázzon, mert még kihűl a tboája!"
— Ugyan órácskám, erre most ki gondol ? 
Benn*  in a múltnak száz «miéke tombol, 
Mig önnek oly rossz a memóriájaf

S a vén dáms, hogy társa jól megértse, 
Ránézett merőn, kapzsin, mint a vércse 
Es hosszú bosszú történ- tbc kezdvén, 
Elmondta sorra, egyre szaporábban. 
Hogyan mulattak régen . . . hajdanában . . . 
O és a férd — sok karácsony estén.

Emlékszik o ? Oh. mily nagyon szerettem! 
Emléksziké? Hogy ünnepeltünk kelten! 
Emléksziké még mindezekre Oontrán ? 
Emléksziké a pexsgÖs dáridókra?
Emlékszik e a százezernyi csókra ? 
Emléksziké? Vagy nem is hallgatott rám?

.Emlékezem . . .“ s a férfi elmerengve 
Bámult az éjszakai csendbe, 
Savó szemét az ablakra meresztvén ;
.Emlékezem , . . ön nagy művésznő volt már, 
Emlék*  sem ... a labn volt az oltár.
Hol leborultam szent Karácsony estén . . ."

Ab. igy’ volt, igy. .. igy . .. Folytassa barátom. 
Oh, akkor ön még legény volt a gáton !
Emlékszik e? S a vén hölgy lesve leste, 
Hogy vájjon társa emlékin keresztül 
A mull időknek fénye visszarezdül ?
S eszébe jut a sok karácsony est*' ?

De lám a férfi eltűnődve, némán 
Merengett el a múltak omladékán
S mig hült theáját fölkavarta szótlan, 
Fáradtan szállt a múltból vissza lelke
S inár nem is moudta, szinte csak lehelte: 
„Itt van a tél .. és boldog sohse voltam .. .“

.Soha, soha...u Es mintha ki a télbe, 
A siket éjnek, árnyaknak beszélne, 
Suttogva mondta: .Uh, ha újra kezdném
Ha csupán egyszer volnék fiatal még, 
Oh, Istenem, de boldogan meghalnék,
Csak gyermek volnék egy karácsony estén !u

— Mi az? mi az? ön epéskedvü máma! — 
Riadt fel most a zörgő csontu dáma,
De aztán ő is hosszan felsóhajtott
E« újra csend lett . .. Majd igy szólt a férfi : 
„Hideg szél jár itt; asszonyom nem érzi? 
Tán nyitva hagytak kinn valami ajtót . .

Pakots József.

Feleién eserkeMztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatárs : Aczél Dezső.

Kiadóhivatali művezető: Landai József.

Hirdetések.
KitUnö minőségű

újhelyi és beregszászi ■■

asztali borok
literenként 40 krjával kapható a 

KLEIN-féle korcsmában Kossuth Lajos utca

r
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Beltenyésztés elkerülése végett eladó

telivér mén
sSárköza eltelet 1892-ben, apja Hanno, 

auyja Nelly, 165 ctm. magas, világos pej. 

Megtekinthető Szennán, u. p. Pályin 
(Ung megye) vasúti állomás Nagymihály; 

értekezhetni Pólyák Artliur tiszttartó

nál ugyanott.

INGYEN és BERMENTVE
AZ ÚJSÁG minden előfizetője kivétel nél- 
kül megkapja AZ ÚJSÁG politikai napilap

Nagy Képes Naptárát.
AZ ÚJSÁG húsvéti ajándéka a Herczeg 

Ferencz album lesz.
Állami, megyei és városi tisztviselők, 

lelkészek, tanárok, tanítók Az Ujság-ot 
kedvezményes — havi 2 K árban kapják.

AZ ÚJSÁG előfizetési ára:
1 hóra 2 K 40 fillér, uegyed évre 7 kor., X 
fél évre 14 korona, egész évre 28 kor.

Megrendelő cím I Q)

AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest Kerepesi-út $

EHRENFELD MÓR
bank*  és váltó-üzlete

LT_1£s.C3-'2"LZCHL-Á_X-i'2’, ZLossntla. Lajos utcza.

Van szerencséin a 11. é. közönség szives tudomására hozni, hogy a Krausz és 
Gottesman-fele hazban (az izr. templommal szemben)

Bank- és Váltó-üzletet
f

1
VZLETKÖE:

Az összes külföldi
Eredeti sorsjegyek
Szelvények beváltása.
Értékpapírok és tiszti fizetésekre való előleg nyújtása.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam

tisztelettel: EHREXFELD MÓR.

Az összes értékpapírok vétele és eladása, 
pénznemek vétele és eladása, 
részletfizetéses eladása.

—
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A részére!
Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék
segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna. 
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

Guschelbauer Antal. Sopron.
Képviselők minden helységben kerestetnek.

*

Nyom. Landesmao H. könyvnyomdájábau


