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A sárga veszedelem.
Műit év december havának első heté

ben négyezer ember vándorolt ki Magyar
országból Amerikába. Minden kétséget ki
zárólag bizonyítja azt a newyorki bevándor
lási hivatal statisztikai kimutatása.

A kivándorlás tehát nem hogy csök
kenne. de hónapról-hónapra mind nagyobb 
mérveket ölt. A kereseti viszonyok oly rosz- 
szak lettek Magyarországon, a drágaság oly 
nagy, a megélhetés még a legkisebb igényű 
emberre nézve is oly keserves lett, hogy 
mind több ember kényszerül itt hagyni ezt 
a szép hazát, melyben nemzeti dicsőségün- 

szerint őseink 

fenyegeti Ma- 
a földet, a he

két zengedező történetíróink 
ezer esztendeig laktak.

Júniusban veszedelem 
gyarországot, illetve nem is
gyeket, a vizeket, nem is a levegőt, melyet 
itt magunkba szívunk, hanem a nemzetet, 
amely a mai Magyarországot alkotja. S Ma
gyarország elnéptelenedése ellen nem véde
kezik. Pedig hazánk átélt;- már nem egyszer 
az elnéptelenedés szomorú korszakait. A ta
tárjárás, a mohácsi vész, az első szörnyű 
pestispusztitás után egész országrészek la
kosságát pusztították el gonosz hatalmak. 
A teljes országkipusztulástói eleinte úgy me
nekítitek meg, hogy a nyugat felesleges né
peit telepítették ebbe a szegény hazába. így 
kerültek hozzánk a szászok, a svábok, akik 
oly jól érzik magukat itt, hogy még eszük 
ágában sincs a kivándorlás.

Az ország mai urainak egy része í z 
C"ök példáját kívánja követni az elnépte e-

|

T A R C Z A.
Az örült.

A kit üldöz a szerencsétlenség, az ’iiába 
igvel szik vigyázni magára, utoléri végzete vagy 
előbl. vagy utóbb, hiába kacérkodik Fortuna 
isteni sszonynyal, a sors keze kíméletlenül ép
pen a \kor üt le rá, mikor a legkevésbb • várja.

büredy Pista nem igen szokott fii tzofálni, 
hát ne n is jutott eszébe, hogy a Sors őfensé
gének egyszer csak őt méltóztatik kiválasztani 
igen tisztelt szeszélyének céltábláján Füredv 
Pista teaál fütyült a sorsra, fütyült tz embe
rekre, csak egy utcára, egy házra, egy lakásra 
s az abban lévő bájos, szőkehaju Le ikére nem 
fütyült. Oá, hogy szerette ezt a leáuv t, ugv ta
lán még 1 em is szerettek soha. Csinos fiú volt 
maga is. A Korona banknál volt alkalmazva, 
mint köny elő, pompás fizetéssel. Ennek tuda
tában a napokban kirukkolt a terv el, ami agyát 
már hetek íla foglalkoztatta, igenis kirukkolt 
még pedig egyenesen, nyíltan a: apa előtt. A 
terv, amivel a leány apja elé állott, nem volt 
más, mint amit közönséges nyel en leánykérés
nek neveznek Oh, micsoda bo.dogság volt! Az 
első ölelés, az első csók . . . Igen, ez mind meg
történt, mert n szülők Pistiikét szívesen látták 
a házuknál s » főmmel bízták rá egyetlen leá
nyukat. Füredy úszott a boldc gságban. Övé lesz 
az édes, isteni . .enke. Ez voL élete legfőbb vá
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^l.ngialjanak,

nedés ellen va o véllek, ■/< s 
hiányzói műnk .skezekel egy :ij i 
sál akarják p itolni.

Sok ve. eddcin zúdult már 
magyarra. 1 eleiről jött török, tatár, keletre 
jött a musz a. aki letiporta a szabadságba! 
cában gyó elmes magvar m pet. Es most is 
veszedelem készül reánk zúdulni keletről. a 
sárga vés; edelem !

Kuli’ il akarnak hozni ! Kulikat, akik
nek napi élelme egy marék rizs, vagy egy 
bögre t<. , akik dolgoznak, mint a barom, 
de igén telének, mint a tücsök. Akiknek se 
országa se hazája Magyarország, csak ol
csón r botolni jönnek ide, hogy még job
bam k .zoritsák a magyar népet hazájából. 
Enné bünösebb fejlesztését a kivándorlás
nak .dóban nem lehet már elképzelni.

Mindezt miért? Mert néhány nagybir
tokra — az ujjainkon számlálhatnék el őket 

i magasaknak találja a mezőgazdasági mun
kai ereket, nem akarják megadni a magyar 
mi nkásnak azt, amit követel és messze Kí
nából zúdítják hazájukra a sárga veszedel- 
n ?t, hogy néhány fillérrel lenyomják a nap- 
r an.ot Micsoda tévelygése elméknek és szi- 

eknek ! Micsoda ^. .’osz szellem szállta meg 
zeket a mi urainkat? Ez a liüzafiság s ez 

a faji szeretet, melyet minduntalan produ
kálnak a profanus' ulgusnak ? Hát elképzel- 

károsabb nemzetkö
ziség annál, hogy ha messze Kínából ide 
hozzák nyakunkra az emberi igények nél
kül való sárga majom embereket, hogy éh
ségbe, tengeren túlra kergessék a saját faj
tájukat? Rossz ész, érzéstelen szivek voltak.

hető-e ti népre nézve

gya, erre alapította egész jövőjét s íme ez most 
mind valóra válik.

Elérzékenyedve fogadta bar átai gratulációit, 
kik természetesen nem késtek jó pajtásukat Sze
rencsek ivánataikkal elhalmozni.

Könnyekig meghatva mondott köszönetét 
a ragaszkodásért

— Barátaim, boldog vagyok, ki se mond
hatom, hogy dobog a szivem az örömtől — és 
alig tudták visszatartani, hogy össze ne ölelje 
az örömében résztvevő derék fiukat. — No de 
ezt megünnepeljük, kiáltott aztán kipirult arc
cal, ilyen jó napom nem igen lesz több egész 
életemben, este velem jösztök az Orfeumba.

A terv általános helyeslésre talált, s egy 
óra múlva az egész társaság az Orfeum egyik 
földszinti páholyában mulatott, megtapsolva tíz
szer is minden ostobaságot.

Bemekül érezték magukat. Füredy pom
pás hangulata átragad ^valamennyinkre. Előadás 
után következett az igazi mulatság. Durrogoll 
a pezsgős üveg, kacagtak a fiuk, egymást érték 
a loastok, a mik természetesen a Pista kiváló 
érdemeit magasztalták.

Azután mind hangosabb lett a nevetés, a 
pezsgős üvegek durrogása < 1-elhalt az óriási 
zajban, kiabálásban. Berúgtak a fiuk rettenete
sen, de legjobban az est hőse, Füredy Pista. A 
boldog vőlegény egyszer csak azon vette ma
gát észre, hogy kóválygó fejjel egyedül van a 
separéban. A pompás fiuk lassan elpárologlak 
valamennyien. Egy darabig csak ült, s próbált 

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

amelyek a kulik tervét felvetették. És vak- 
>ággal verte meg a természet azokat a nagv- 
birlokosokal é> gazdakat. akik felülnek lel 
kellen beszédeiknek.

Mert ha követelődző is. ha elégedetlen 
munkás, de vér a mi vérünk- 

Ji s gy érméké az édes hazának. Ma- 
iitlml egy gatyás parasztot nem 

dós kuliért. Az ellentéteket, 
munkaadó között van- 

iert erre egyaránt

hói <
gyár szei 
adunk száz .
melyek munkás i 
nak, el fogjuk siniiia.
•; iikségc van mindkét teli. í 
alkudozzanak vegyék igény be 
v ’nyt, a szuronyt, a börtön seg 
irtózzék el bajaikat egymás között es *>■ 
tévesszék el szem előtt, hogy a mágnás és 
löldönfutó) szegény ember, a tizezerholdas 
és a zsellér egy hazának a fiai.

Nem kellenek kulik Magyar munkások 
kellenek, dolgozzanak a mi földjeinken, akik 
atyánkfiái! x.

A megvár nyelvet és népnevelést terjesztő 
egyletről.

A vármegyei közgyűlések egyikén, amikor 
a mag >r nyelvet és népnevelési terjesztő egy
let évi dotációjáról volt szó, azon óhajtásom
nak adtam kifejezést, hogy a mondott egyletnek 
az egy é. tizedet már jóval meghaladó időre ter- 
jv?" mu íkásságáról és az elért eredményekről, 
tájékozta o lenne adandó a vinegve kö
zönségéin k. Felszólalásomra ott helyben — il
letékes hé vről — azon nyilatkozat lemtctl hegy 
a kívánt jelentés évenkint be szokott adatni és 
az most is a vmegvéhez beterjesztetett. Ez meg 
is történt es a vmegyéhez bemutatott jelentés
nek másolatát én is megkaptam.

Érdeklődéssel viseltetvén vmegyéni kul- 

gondolkozni, hogy mi is történt ő vele, de bi
zony nem lud.o‘1 visszaemlékezni a történtekre.

— Kimegyek egy kicsit sétálni az utcára, 
gondolta mag; bán s fejebe vágva cilinderéi a 
nélkül, hogy téli kabátját magára vette volna, 
frakkban nekivágott az utcának. A járókelők 
mosolyogva né; lék a februári hajnali hidegben 
Irakba és cilinderbe öltözött dülöngöző alakot. 
Igy jutott ki a városligetbe. Énekelt rettenete
sen s baljával h.idonázott. Epén a »Hazádnak 
rendületlenül -t bömbölte egy lehetetlen átirat
ban, mikor egy r< nd ír megszólította :

— Mit keres az ur ilyenkor a ligetbe és 
ilyen gúnyában?

— Tisztelegj sászárod előtt — ordított a 
tökrészeg Füredi a rendőrre — nem látod ki
vel beszélsz? En v: gyök a francia császár!

— Hál úgy vagyunk ? gondolta a rendőr 
s gyorsan kocsiért s polva, e szavakkal tessé 
kelte Füredyt a kocsiba :

— Fenséges uram parancsoljon! Ofelségi 
belépett, a rendőr melléje ült és a kocsi őrt il 
vaglalással iramodott 1 főkapitányság felé

— Egy őrültet he ztam fogalmazó úr, e- 
lentetle a rendőr tiszti legve.

S aztán beszélhete i szegény Füredy, l ogy 
ő neki nincs semmi baj i, hát csak nem gon
dolják, hogy ő őrült. — Egy kicsit beruj .tara, 
ennyi az egész fogalmazó úr.

— Látja kérem — .zólí a fogalmam ti
tokzatosan segédjéhez — a leggyakoribb .zimp- 
toma az őrülteknél, zzal .édekeznek, l jgy ők



turális állapota és a magyarosodás terén elért 
eredmények iránt, mohó kíváncsisággal olvas
tam el a jelentési. A jelentés bevezető sorailian 
Széchényi István gróf mondásailiól idéz s a kö
vetkező mondat kisereiében -Biztos tudatálian 
vagyunk a nagy Széchényi által hirdetett s fen
tebb idézett igazságnak .« sth megkezdi be
számolóját. Az ügy iránt alérzett lelkesedés, 
mely a jelentésből visszatükröződik, a legkel
lemesebb benyomás előidézésére alkalmas, s a 
magam részéről is a jelentés ezen részét a leg
nagyobb elösmeréssel honorálom.

Ami a jelentés érdemleges részét illeti, arra 
némi szerény észrevételeim vannak. Szerintem 
az egyletnek nem hivatása, hogy felekezeti is- 
solék építéséhez és tatarozásához 62.000 koro
nával segédáezxjl. Ezen az egylet anyagi hely
zetével semmi arány lián nem álló kiadást, más 
— nem mondom űdvösebb — de az egy >ct col
jaihoz inkább vezető utón használhatta volna 
fel. Az iskolák anyagi dolga mis tényezők ha
táskörébe tartozik

De ha már a pénzt ezen célra is elköltöt
ték az egy letnek kötelesség! évenkint jelen
teni, hogy megbízottja v kiküldöttje által év- 
ről-évre meggyőződést szerzett, hogy a segélye
zett iskola megfelelő vezetésben részesült-e ’ 
Hogy azon iskolában a magyar nyelv és ma
gyar érzés otthonos-e? és illetőleg nagy-e ott 
az előmenetel a magyar nyelvben '

Felfogásom szerint (ezt annak idejében az 
egyleti választmányban is hangoztattam) az e 
céljainak elérésére a legalkalmasabb eszköz : a 
iisdedoiok terjesztése, különösen a nyelvháté- | 
rokon. A községeket a törvény kötelezi óvodák ■ 
fölállítására. Az egy let feladatú lenne tehát utána 
nézni — kiküldöttjei által — végrehajtották-e 
a törvény t ? Ahol ez nem történt, kutassa fel 1 
az okokat, hogy miért nem Ha szegénység az 
oka, amennyire teheti, segítsen évről-évre, a 
nyelvhatároktól feljebb és feljebb, uj és uj óvó
ik létrehozásában.

ál a,-egylet segélyévé, felepitett ovo- 
ckig, esetleg évtize- 
zek átadaudóka köz-

^at irt-a meg
(iák pcdi£ 
deklgaz egylet | 
ségekmk, csupa.. az eik 
magának az egy let. Amely községi 
mulasztással találkozik, kérje a varmegye., 
törvény végrehajtását.

Második, nem kevésbbé fontos feladata az 
egyletnek, a hazafias, népiesen szerkesztett ol
vasmányoknak a nép között való terjesztésé. Ezen 
a téren tett eddigi működése kevés. Mert hál 
100 könyvnek a kiosztása valóban említésre alig 
érdemes. Azon nézetben vagy ok, hogy az egy - 
létnek oly könyvekből, amelyek népies nyelven.

őrültek, hogy nincs semmi baiuk. /
Hiába w’’ minden tiltakozás, Fűrey Pis

tát beszállították a lipon.,. tébolydába. Ivet 
teljes hétig kísérleteztek vele hi e., profesz- 
szorok, mig végre belátva, l'.ogy tény lég semmi 
lmja sincs, szabadon bocsátották. A dolognak 
persze Ilire ment. Megtudta a nagybácsi, a jö
vendőbeli, az ösmerősök, a barátok.

Füredének első dolga volt menyasszony á
hoz rohanni. Az előszobában játszott épen Ja
nika, a Lenke kis öcscse, amikor meglátta őt, 
éktelenül kiabálni kezdett.

— Az őrült bácsi van itt, segítség!
A mama szóim se akart vele állni, a leány 

sikoltva szaladt előle, egyszóval kiadták az út
ját. Kétségbeesve ment az utcán, de lassan meg
vigasztalódott, eh, ha ilyen Immár kiábrándult 
belőle az a leány, nem is szerelhette nagyon. 
Amint igv elgondolkozva ment az utcán, egy
szer csak nagybátyjával talált.i szemközt magát.

— Öcséin, támadt rá az öreg, mi igaz ab
ból a históriából, hát csak talán nem bolondul
tál meg lialal lejjel '

— Hazugság az egész bácsi, szamár Félre
értés volt a botrány oka, talán még hasznát is 
veszem, tudja bácsi elhatároztam, hogy nem ve
szem el Lenkét, agglegény maradok

A bácsi meglepetve nézeti öcscsére, majd 
felderült az arca s erősen megrázva a Pista ke
zel, csak i*nu| it mondott:

— Kcdvjes öcsém, le nem vagy őrült'
• i Illés István.

vannak írva és amelyekből a haza és a nemzet 
'Zeretet. sugárzik k különösen a mai, az izga
tok által megi intőit viszonyok között, ccir 
péld íny kellene évenkint kiosztani a nép kö
zött. Az erre fordított |>ciiz lenne igazán a leg
jobban elhelyezve s a legszebben kamatozna a 
magyar nemzetnek A könyvek megszerkesztése 
es nyomtatása tekintetéből, legalkalmasabbnak 
Ígérkezik, hogy az egylet az -országos magvar- 
szövetseg--gel karöltve tegye nzt. Azt hiszem, 
ezen módon olcsó és jó anyag lenne az egvlet 
által lieszerezhető es nagyszámban a nép közt 
ingyen kiosztható.

Hogy miként s mikor osztassanak ki ezen 
könyvek, illetőleg iratok, ez megállapodás tár
gyát képezheti. Ha egypár lelkesebb tanitó kü
lön jutalmazásban részesittelik, ez sem teszi 
tönkre az egy let pénztárát és bizonyos erkölcsi 
hatása el nem vitatható.

Miui-n, azonban az egyletet a vármegye 
anyagilag is segélyezi c» a vmegve tekintélye 
is támogatására szolgál, ennélfogva az cgvíe* 
tevékenysége bővítésének akadályai nem létez
nek, sőt inkább minden társadalmi és hivata
los erő rendelkezésére készen állván. az egy
letnek nem kell megelégednie az anvagi képes
ségeihez mért, arány lag — a cél nagyságához 
képest csekély értékű ténykedésekkel. De fel
adata szerintem egy felől a nem fizető, de lel
kes és az ügyért buzgó tagoknak ezrekre való 
felszaporitása, másfelől pedig tagjai által a ma
gyar nyelvnek társadalmi utón kötelezővé té
tele akként, hogy minden tagja az egyletnek kö
telezettséget vállaljon, hogy hazai müveit em
berrel csak magyarul beszél, a műveletlen osz
tálytól pedig megköveteli, hogy megy árul ta
nuljon és magyarul beszéljen. Mert a magvar 
nyelv tudása, most már minden honpolgárnak 
kötelessége. I nyelv pedig csak akkor él, ha azt 
beszelik is. Aki tehát lelkesül hazája jövője iránt, 
annak nem szabad egykedvűen eltűrni azt, ha 
vele s körülötte mindenféle nyelven beszélnek, 
csak magyarul nem.

.1 társadalomban, a vmegye legszélsőbb ha
tárain is a magyar) középületet növelni, a ma
gyar nyelv használatának kizárólagosságára tö- 

ve. egyik legfőbb feladata a magyar nyel- 
esztő egyletnek Mertatár- 

sa.lat.rn rőt. B leieknek legfőbb fel-
'-Ao-it jo| válogassa adata az, hogy egyrészt "

meg, másrészt piaiig, hogy ,n g-!>' .TF0,' 
Közvetlen érintkezéssel igy ekezzék ni,: 
adatát a néppel megértetni, azt annál népsze
rűvé tenni, az ügy iránt lelkesíteni, egyszóval 
apostolkodni. Munkásságát pedig a helyszínén 
szerzett tapasztalatokhoz idomítsa. Ezért kívá
natos, hogy az
sűrű körletekben, ügy buzgó tagokból fiókokat 
alakítson, amelyeknek működése bankejffezések- 
In ii ki in- merüljön, de a melyeknek tagjaié 
•ión között községenként nieg-niegjelenvén, mint 
az egylet . !' ••><—c<>. buzdító és oktató bizalmasai 
szerepeljenek, akiket a, egvlet elnöke is időn
ként saját körükben felkeres és leik.

Mert amely egylet ezen utal nem követi, I 
tagjai egykedvüek lesznek, csak a papiroson él, 
de üdvös hatása alig tapasztalható.

.-'c egylet életéről és tevékenységéről pedig 
statisztikai adatokon nyugvó eredményekkel kell 
beszámolni.

Örömmel olvasom, hogy az egylet elnö
kéül Grój Alidrassy Gézát választották meg. Ez
zel oly férfin kezébe helyeztetett az egvlet sorsa, 
s jövője, aki mintán az elnökséget elfogadta 

nemcsak hazafias lelkesedését, de okosságát, 
népszerűségét és hazája s nemzete iránti lán
goló szeleteiéből lukadó tevékenységét, szóval 
egesz egyéniségét viszi be az egylet sorai közzé 
és akiben garanciát bírunk arra, hogy megfogja 
találni a leghelyesebb utat, a mely a magyar 
nyelvet és népnevelési terjesztő egylet iránt az 
általános érdeklődést felköltse es megfogja ta
lálni a legalkalmasabb társadalmi eszközöket, 
amelyekkel az egylet biztos léptekkel a kitű
zött czél felé, vagy is a magyar társadalomnak 
folytonos erősödésére es a magyar nyelvnek év- 
röl-évre nagyobb es nagyobb térfoglalására vezet.

Wiczmándy Ödön.
f♦

egylet viliékenként, lehetőleg |

III I

VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

Városi közgyűlés.
Xagymihaly uagyko/seg képviselőtestülete f.

7-én U u/áot'.vziy Bi l i községi bitó elnökletehó
aluli rendkívüli közgyűlést tartott, melyen jelen vol
tak Czibur Bertalan orsz. képviselő, Bartus Bol
dizsár. Barnai Andor, Bu/ay Gusztáv, llrehócsik 
János, lliHZinaii Antal, lloszpodar Balázs, Kolozs
várt < Uon. l.aszlofi László, Paulóesak András és 
Roiitsinszky Ágoston képviselőtestületi tagok.

Olvastatott a járási szolgaidról' hivatalnak fel- 
h.v v-.i .1 kozgyami állások szel vezéséről alkotott 
szabályrendelet tárgyában, melyre vonatkozólag a 
kepvis< lotestulit az eddigi állapot fentartását, vagvis 
hogy a nagyközségnek külön közgyámja legyen, 
határozta el. annál is inkább, mivel a törvény is 
igy rendelkezik.

Wrvrz József egy önköltségen felállítandó híd
mérlegre vonatkozókig tett a városnak ajánlatot. A 
képviselőtestület az ajánlatot elfogadta és megen
gedte ajánlattevőnek, hogy a Kossuth Lajos utcán 
a llonig-l.ú- 'lőtt egy legalább 1 ötKI korona értékű 
Imiméi legel allnhassoi, t< I. • I kapcsolatosan aján
lattevő az ármértékek kezelését is elváll. b’i köte
les. dv aláveti magát az elöljáróság széleskörű el
lenőrzésének az elöli íróság pedig az ellenőrzés esz
közlésére hetenkent egy hitest köteles kiküldeni.

Meg egynéhány megszorító intézkedés után 
tárgyalás alá vetetett l'jhelyszky István és,Skorpil 
l.in.innel illetőség megallapitása iránti kérvénye, 
melyeket a képvisel 'testület illetékesség hiányában 
elutasított, úgyszintén elutasította Marciin András 
volt község szolgának -égéit iránti kérvényét.

Végül k- vetkezett a lakbérleti év szabályozá
sából alk itoit szabalyii indelet tárgyalása. A képvi
selőtestület a több oldalról felhangzott panaszok fi
gyelembevételével, de külön o ii a gyakorlati s hu
mánus -.importokat tekintve. Xagymihály nagy
ló,zugiul- a í.ikbvrleti evet a kővetkező szabályren
delettel szabályozta:

1. §. A lakberleti ev kezdődik április hó 1-én, 
végződik a kővetkező ev március hó 31-én, ennek 
következtében negyedévi lakbérfizetési napokul áp
rilis. július, október é* január hónapok első napja 
állapittatik meg.

2 $ I elmondási határnapokként az üzlethe
ly isi-g! ki. 6 havi felmondási ülő kötelezettsége alap- 
■ n nktobei lio első napja, magán lakhelyiségekre 
3 havi felmondási idő kötelezettsége alapján január 
l’o .Is.- napja hataroztalik meg, a teli hurcolkodás 
G i "'■■ndő. ; n ezért január hó elsejére felmon-

tel. ■ V '• illi. ■■ <g —-m . • ' 
időszakkal m< gh o-zabhitlatik.

4. <t- 5 szerződésileg megállapított egyéb mű 
dótokra ezen szabályrendelet hatálya ki nem terjed.

f I zen szabályrendelet a kihirdetéstől szá
mított 15 nap alatt lép életbe.

Ezek után az elnöklő közs. bíró az ülést be
rekesztette. 

Olvasóinkhoz!
’ Fclsö-Zemplén" 1907. január hó elsejé

vel Xll. évfolyamul .: 'épeit. Tíz. ikét év óta szol
gálja híven és lelkiismeretesen var iunk és vidé
kének közügyéit, jövőben is előbbi programmá,. 
hoz híven egesz lelkesedéssel szándékozik a köz- 
, átkel szolgálni, hazafiságot, műveltséget, anyagi 
és szellemi kultúrát terjeszteni s előmozdítani.

Helvi ügyeink istápolása, azoknak felszínen 
tartusa fogja különösen célunkat képezni s füg
getlen véleményünk nyilvánításában és a tényék 
megítélésében feszélyezve soha nem leszünk. Ki
fogunk tartani minden téren bátran.

S ha érdemszámba fog vétetni működésűnk, 
ebből az oroszlánrész közönségünket illet:, mely
nek minden tényezője közrehatott munkásságunk 
kifejtésében. Ali csak kötelességet teljesítünk, mi
dőn a közvélemény szócsövévé szegődünk.

S midőn a nagyérdemű közönséget arra kér
jük, hogy mint eddig, a jövőben is pártolja la
punkat, fogadja ezt ezentúl is szívesen, kérelmünk 
egyben odairányul, miszerint az anyagi támoga
tás! se vonja meg tölünk, lévén az egyik felté
telé annak, hogy kötelezettségeinknek képesek le
gyünk eleget tenni.

Dr. Kállai József,



VEGYES HÍREK.
- Hivatalvizsgálat, liajusz Andor főszol- 

galtiro most tartja évenkénti szokásos hivatalvizs- 
galatait az alája rendelt körjegyzőségeknél. Lidiiig 
a nagymihályi, sztárai, butkai, petriki és bánóczi 
körjegyzőségek vizsgáltattak meg s mindenütt a 
legnagyobb rend és pontosság Inmol.

Előléptetések. Az újévi katonai előlépte
tések alkalmával városunkból Ar/dwyf Géza dr. jog
szigorló és Zimonyi Henrik mérnök lettek had
nagyokká előléptetve. Előbbi a kassai cs. és kir. 
34. sz. gyalogezredben, utóbbi a kassai 9. sz. m. 
kir. honvéd gyalogezredben.

Helyettesítés. liajusz Andor a nagymi
hályi járás főszolgabírója a betegen fekvő Rozgo- 
nyi Ferencz rákóczi körjegyző helyettesítésével 
Vokán Ervin mocsári segédjegyzőt bízta meg.

Uj körjegyzőségek. Nagymihály vidék 
és Abara székhelylyel uj körjegyzőségek rendsze
resítettek, az előbbi körébe az eddig a rákóci kör
jegyzőséghez tartozott Petrócz, Topolyán és Lasz- 
lomér községek, az utóbbi körébe pedig az eddig 
a petriki körhöz tartozott Abara, Nézpest, Kis- és 
Nagyráska osztatott be. Az alrarai körjegyzőség 
ideiglenes vezetésével Simcsik Nándor volt bánóci 
segvdj'-o-vző, a Nagymihály vidéki körjegyzőség 
ideiglenes vezeiesé.d pedig Pajor.Iános volt nagy- 
mihályi segédjegyző bizatot: illeg.

Jubileum, hl. Zseltvay Sándor nagymi
hályi gör. kath. kántor f. hó 6-án kántori műkö
désének 50 éves évfordulóját ülte meg, mely alka
lommal városunk lakossága nagy ovációban része
sítette s szeretetteljes üdvözlésekkel halmozta el a 
népszerű jubilánst.

A nagymihályi izr. jótékony nőegylet 
saját alaptőkéjének gyarapítására a Barnai szálló 
összes termeiben f. évi január hó 26-án tombolá
val egybekötött táncmulatságot rendez, melyre a 
meghívók már szétküldettek. A tombolajegyek áru
sítását Briigler Teréz, Ctlück Margit, Gliick Erzsi, 
Kiéin Anna, Landesman Laura és Róth Alice kis
asszonyok végzik.

— Dalárda. Béla községi biró
iniciativájára egy polgári dalárda-egyesület alakult 
meg városunkban, a mely eddigelé 52 tagot szám
lál. Ezzel kapcsolatban egy polgári kör is tervbe 
van véve.

Államsegélyek. A kultuszkormány a la- 
borcfői állami iskola részére szükségesnek talált 
taneszközöket ingyenesen engedélyezte, a nagyini- 
hályi állami népiskolánál működő izr. hitoktató 
tiszteletdiját pedig évi 360 koronára emelte fel.

Elgázolta a vonat. Katona János izbugya- 
hrabóczi lakos f. hó 6-án vasárnap délután 4 és 5 

-adványi vasúti állomás közelében 
'"lé s vöket li-tiTe nem

..............vette rwí; n 
s/amu tcherv<Huii<ii. 
bért elütötte s rg) darabig a 
hói apa tol ón ir.:iga\al vonszolta. Mire a vonal 
melyzete észrevette a bajt. .1 szegény ember már 
nyomorékká lett s felholtan szállították be a ine- 
zölahorczi közkórházba, a hol rövid szenvedés után 
meghalt. Katanát neje és öt gyermeke siratja. A 
vasúti személyzet ellen a vizsgálatot megindították.

Álarcos-bál. Az öreg Carneval-herceg ö 
f>,nsége ugyancsak jól érezheti magát körünkben, s 
az idei társáéból. ugylátszik, alaposan kiveszi majd 
a maga részét. Legalább u:r> vall azon körülmény, 
hogy a nöegyleti és ipartestületi bál uiú". ?nég egy 
álarcos bálra is van kilátásunk, amely f. évi felír, 
hó 10-én lesz megtartva az „Aranybika” szálloda 
dísztermében.

Nyírien. I )r. Lenorovits Mihály ügyvéd el
jegyezte Dr. Grúnwald Adolf bocsári orvos leányát 
Tusit. (Külön értesítés helyett).

Újítás az elemi iskolában. A nmihályi 
16 tanerős állami népiskola felszerelés tekii tétében 
eddig is páratlanul áll vármegyénk népiskolái kö
zött. E mondhatni mintaszerű intézet részére 
a közoktatásügyi kormány az elmúlt héten termé- 
szettani taneszközöket küldetett, amelyek a szem 
léleti oktatásnál rendkívül nagy előnyére válnak az 
iskola növendékeinek s nagyban megkönnyítik az 
az előadó tanerők munkáját.

Bedőlt háztető. Hoszpodár József laborc- 
szogi lakos háza tetőzetének egyik része a rajta lévő 
tömérdek hó következteben f. hó 3-án este 11 óra 
tájban, a bent levők nem csekély rémületére, bedőlt. 
Szerencsére emberéletben kár nem esett.

Üzemzavar a villanytelepnél. I hó l én 
délután 1 ,5 órakor elsötétüllek a város összes izzó
lámpái. Ugyanis az összeg)iileinlett hó, méh fel
méternél vastagabb rétegben feküdte meg a gép
ház tetejét, oly óriási erővel zuhant a gépházból 
kiinduló fővezetékekre, bog) a tetőnek mintegy 5 
méter hosszú lefolyó csövét magával rántva, az ösz- 
szes vezetékekben rövidzárlatot idézett elő. A vil
lanytelep vezetősége azonban rögtön intézkedett, 
hogy a vezetékek ideiglenesen kijavíttassanak s egy 
órai zavar után az egész városban ismét helyreállt 
a világítás.

Eljegyzés. Dr. Triedniann Mór ügyvéd 
eljegyezte Berkovics Adolf leányát, /telinket Kras- 
káról.

Ménvizsgálat. A nem állami tulajdont ké
pező s nem állami felügyelet alatt álló magán mé
nek vizsgálata a következő napokon fog megtar
tatni a vármegye területén . F. évi január hó 24-én 
Nagymihályon, 17-én Királyhelmeczen, 18-án Sá
toraljaújhelyben, 19-én Szerencsen, 21-én Tokajban. 
22-én Sárospatakon, 23-án Gálszécsen, 25-én Va
raimon, 26-án Homonnán, 28-án Sztropkón, 30-án 
Szinnán.

— Esküvő. Ktcin l.ipót helybeli kereskedő 
f. hó 20-án tartja esküvőjét Málczán Schön Etelka 
kisasszoiijny

Jakubovits Izidor "<i lakos f. hó 29-én 
esküszik örök hűséget Roth Lajos heiybiá I res- 
kedő nevelt leányának Mariskának.

Felhívás. Zeniplénv árinegye árvaszéke a 
közérdek kívánalmainak vél eleget tenni akkor, a 
midőn a kölcsönt kereső közönség figyelmét a gyám
pénztári kölcsönökre felhívja. A gyámpénztár ez idő 
szerint több mint 2 (kettő) millió koronával rendel
kezik, mely összeg erejéig jelzálog lekötése mellett 
kölcsönöket nyújthat. Tájékozásul tudatja az árva
szék, hogy ezen kölcsönök tehermentes fölbirto
kokra es sátoraljaújhelyi házakra adhatók, hogy a 
megszavazandó kölcsön készpénzben, minden le
vonás nélkül lesz kifizetve, hogy a kölcsönösszeg 
után 5 százalékos kamat fizetendő és hogy végül 
az itt folyósítandó kölcsönök 32 év alatt 64 egyenlő 
félévi részletben törlesztendők. A kölcsönért folya
modók a vármegye árvaszékéhez intézendő kérvé
nyeikhez hiteles telekkönyvi kivonataik beterjeszté
sére felhivatnak. Bővebb felvilágosításért az érdek 
lődők Zemplénvmegye árvaszékéhez fordulhatnak.

Anyakönyvi kimutatás. Az elmúlt MM» 
évben Nagymihályon a születések száma 267, ; h i- 
zasságoké 71, s a halálozások száma 201 volt.

Halálozás, (.apunk zártakor mely rés vet
íti értesülünk, hogy Rozgonyi Ferenc? rakód kör- 
jrgyzo

- ...I
hosszas lietegeskedés után ma. f hó II-én 
elhunyt.

"h minden faj- es legk'Va- 
t. Ik .isim ■ ' r,,n<lelhet* k a
telep 
érdeklődőnek io<. . ||< H 
met. román, vagy szerb n? h p Pmi| 
és bérmentve küldi

Magyarország jövője, \ isszupill mm- 
bői F-z n enne annak a szárnyaló l.-m.z oA ... 
alapos Hidassal megirott tanulmányit tk .miéi) -g. 
utópia formájában vet világot Magyar, rszag .le
nek legfőbb kérdéséire. Milyen virul, s. a .migim- 
ság miben káprázatos fejlődése, a tudó mmy, mű
vészet. 'kereskedelem, ipar, milyen lov na,zas.. 
követni a gazdasági önállóság raibk.'bs p. !mk..|a 

■z> mutatja meg ez a szivet melegítő álomkép, le-lv 
a Budapest Napló illusztrált, díszes all mn-n ip.a- 
rában jelent meg, al • iúnó|>a sz.-llet ti mer. 
vezérei igy Anatole Francé, fe n Ja trés, III 
rand, Vanderve.de, Mav Harden irta. >/ "’-a- 
ciós cikkeket. A Budapesti Napló albummal taiat 
megkapja minden előfizető, a Budapesti! aplo u-.. 
kivid husvétra gazdag t; i lalinu álmán. • .m, -.|am 
dékoz előfizetőinek. A Budapesti Napm. . m I) m'";i 
az egyetlen radikális ellenzéki újság, a .goi.solm 
is a teljes tartalmat adó lapok közölt I löl zetes. 
ara negyedévre csak 5 korona, egy nompra 1 K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: L.dvös-utca 34.i

Az Iskolaifjuság reggelije. A m. .nnue 
ismeretes és tudományosan bebizonyitvt van hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tart: m ■ egyé
niség szerint, káros következményeket, m üt magas
fokú idegességet, gyomorbajt, bénulást < a s.ívszel-

hiiilési n iga után von. ép olv kevésbé képes meg
válni a i <od ni. izgató élvezetek lilán hajhászó em
ber ellő! a I li'ideiinapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De iniln i htjuk szükségét annak, hogy inár ifjú
ságiinké1 i-. .-irr a méreglmlasri szoktassuk? Mi
ntáit az -ikola mar úgyis megerőlteti, felizgatja, sót 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egvi-b iz .aló szellői meg kellene óvni őt. De mit 
ajánlhat nk |< ilasul az annyira hátrányos gyarmat 
kávé h. .ebi Hosszú évi tapasztalat után a Kath- 
reiner-fi 
kelletni 
italnak 
rágot I ...
s/inr, ( tekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lén cgvs megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorir.n üg'élendő arra, hogy csakis a valódi 
Katlire *ier ha ználtassék, az eredeti zárt csomagok
ban, n Iveké i mint védjegy, Kneipp-páter arcképe 
látható Egye ii' csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizü - s kiadós a használatban.

Kreipp-malátakavé minden tekintetben 
• n g ijesztő, tápláló és vérképző reggeli 
izmi) ült; a külön elkészítésével járó fárad
tén utahnazz.i a gyei illek üde. egés'srges

l'uveszi kepes lavelezo-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B.könyvkereskedesében.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizeti inket, a kik még hátralékban van
nak ’S a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. /I KIADÓHIVATAL.

Nyilvános számadás
u „Nagymihályi Ifjúsági Egyesület" által 1906. évi 
decemm.- hó 26-án rendezett hangversen) - és mű
kedv lói előadással eg,l; tőtött tánczmulatságról.

Bevétel .... 768 K 4b t.
Kiadás .... 372 K tM f.
Tiszta jövedelem . 396 K 46 f.

Felülfizettek. Sutter Rezső 12 kor.. Polár.yi 
Géza 10 kor.. Czilnir Bertalan 7 K 50-fillér, Dr. 
Pretsz Miklós 6 kor., Dr. Epirp-s) Lajos. Barnai 
Ami >r, Dr. Lenorovits .Mihály. Dobozy Ferenc 5 -5 
kor. Racz Henrik, Schwarcz Sándor, Dr. Richtzeit 
Vilmos 3 K 50 f., Kiss Ferenc, Dr. Briigler Ber
táin i (Bpest), l'riedmau Mihály 3 3 kor., Misko- 
vics Béla. N. N„ Dr. Miklós Móricz 2 K 50 fül.. 
Lola) Imre 2K 20 f., Seszták Antal ács, Seszták 
Karoly, Novakovszky Lajos, Rontsinszky Ágoston, 
Mii Jer Adolf. Hoszpodár József 2- 2 kor., Loífler 
Sándor, Jakubovics Ignacz, Senrsey Gyula. Zseltvay 
Bé'i, Morvát József, Hrehócsik Béla. v. ' 
Oc'ön, Bucsinszky FeriMenzeo-f Mmub Pap ., 
Ist áll, Kralyovszky János. Tói-sko István ! K "0f 
Seiztálc Bertalan, S. iudler lielkii. Bódy Győző, 
ti- izik Béla, Oaiim.i.zk) i.aszió, Widder Bvitalan 
ll.szpodát Amim. • - . ,al. iános. Kalinovszky
Béla, I erkó Jan ... Lngel ’.ri-;-n, Bíau Adolf, Kun
fa v János. Torivá F.i mz, sighv János I I 
Ki ,., Cs' 
K, rne
H<
jo . Vezetni) <>éza, Kosztócsik N. Radevicí N., 
\ N. orsvezitó (ileich Hugó. K.J.novszky Adolf, 
G uróisik Gyula. Belász Iános, Danilla Miklós, 
R-iczky Árpád. Greger József, Tomkovszk) Ferdi- 
n.oid.

sighy János 1 I
Csöpp Samu. Kleinhaendlvr Mór. Hábirfeld 
■I. Sehóitlmger tieza, Jeszenszky lenő, N. N„ 

szpodar .Mihály. Breezkó Mihály, l.eirchonan La- 
\ ezetidy Géza, Kosztócsik N.. Radi vics N.,

I'omkó (ivula, llirkó (iéza. Kuna József. Ja-
1 •■n.iiz. Iloleczky la jós. Fieund Samu. 

' Ambrisko Bertám),
Kiiteiisik A li

la-

i-, •»- ’rt-

Vanderve.de


Hirdetések.
értesítés.
Szi/es tudomására hozom a t. közön

ségnek hogy f. hó 7-töl kezdve Nagymi- 
hályon az Vanybika' szállodában 

fOGÖRVOSI 
és müfogászati 

rendelést taitok.

Rend ílés d e. 9 12-ig, d. u. 2 5-ig.
Medicináé

Or. Kugel Mór
fogorvos

Budapest. IV. Kossuth Lajos-u. 22. I. em.

60U.
i v’ A veresi hirdetmény.

A *lirt l»ii fi végrehajt ax 1MM. évi LX. t.-cz. 102. 
|-a értei nel köz.him te*zi, h>tfv a kosai l.ir.
jársbiró* ;n tk évi Kp. II. 819 3. «z. véjrz> *e k' Vctkvz-
tóbeu ill»i ár B- 'a üjryvé.l által LépvÍMtl: Br. Bark czy 
Luiia ü ■ a <• ’ l’r. N vak J '• l'KM« K > tat.
•rv .* tg ! "Mlf. évi • 'usztun hő 2'*-án f«»jrauat«v*iV>tt kielégítési 
vézrehai.á» utján le.oglalt k Tintára becsült k vet-
kean inffaágok u. m. bútorok lerak, tehenek «tb. nyilváaiw 
árverést* i elmlatnak.

kelv árverésnek a nagymil.alyi kir. i trásbiré>»ág r.Hi.’- 
évi V 3o/6. szarvu végz «e folytán 10C3 korona tőkékévé- I 
talés, e. nek 1*03. «!• cze.nber 23-től i ir • !•/• kamata: ’/i’/e 
vált ■ lii s eddig “ e«en l»í2 K 09 fillérben bit ■ ilag már meg. I 
állapító k HtM - ’*r. ■ \ - k rtv ;■ ■■ t. . ....... 1> X 1
• i k 1907 Januar ho
15-en d. e 10 oraja határidőül kitüzetik én ahhoz a veuni j 
szán dél. 'z«’-k ezennel oly niegi«>gyjegyzé*«el hivatnak meg- 
hogy a/, érintett ingóságok az 1***! évi LX t.-cz. 10". és 
10*. f* *i értelmében kéaspénafizetés mellett, a legtöbbet 

szükség esetén i*vc»aron alul ia el fognak adatni.
i.i.iehnrii-t. • r*árverez<-nd<* ingóságokat mások in le 

ős felüt fialtatták » azokra al. ’' .-•••■ ■ ;ngot nyertek volna, 
ezen átverés az 1n«1. évi LX. t.-cz. 12’»- í . "ImőLen I 
ezek j.*>vára is elrendeltetik.

1 élt Nagymihályon, 1906. -iecz. hó 22. napján.

Pclle* Jóxaef,
kir. bir. végrehajtó

DEÁK JENÓ 
villanyerőre berendezett 

FOGTECHNIKAI 
== LABORATÓRIUM ■’
N .' 0 Y M I H Á L V., Kossuth Lajos-utcza,

a. újonnan épült Kolozsvár)-fele házban. 
A’< <zit minden a fogászati szakmaim 
vn ’ó munkákat uj módszer szerint.

Bor eladás.
Sajt l termésű vinnai boraimat literenként

i következő árak mellett árusítom :
Azt ili bor........................................... 36 kr.
k’.a z tirnios .40 kr
Bei senye bor .45 kr
,Vn skotálv .... 60 kr.
\s-zú 11X11. évi. 5 írt kr

Widder Béla.

• •TŰZIFA..
Kéf érett száraz bükkfát házhoz
‘ .állítunk. MtiinHiltIri« 7.7/ /.Ö-. 
fótit: Srhit^.im Dárid páláft- 
udrttri fa raktá rnokit n <e. =__ ———

Gözfürészkezelöség Hanajna.

Üzletmegnyitás.

Van szerencsém a n. é. közönség szi
ves tudomására adni, hogy Xagymibályon 
az újonnan épült Kolozsv áry-íéle házban 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán-
kereskeilést nyitottam.

Raktáron tartok Karlsbadi porcellán 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma
jolika-. lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és szines táb
lákat. Elv.tilalom bármely épület üvegezé
sét. úgyszintén müüvegezést is a legjutá- 
nyosabb árak mellett. Kész ablakok és 
képkeretek minden színben és méretben 
állandóan raktáron vannak.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Xagvmihálv.

Gálszécs vidékén egy szatócs-üzlet 
elköltözés végett előnyös feltételek niel
lett átadó. Bővebb felvilágosítást nyújt 
Ackerman Arthur ur Xagymihálvhan.

•••••••••••••••••;•!••••••••••••••••• 

íelöviragí 
: MENYASSZONYI. KOSZORUSLEÁNYI •
• és különféle alkalmi CSöKRSK. va- • 
S lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 8 
$ kezdve a ieydiszesfibb kivitelig meg- 8
• rendelhető. Jutányos árak és puiáos •
• kiszolgálás. 8
• Magamat a nagyérdemű közönség szí- 2
• vés pártfogásába ajanlva maradtam •
• •
• mély tisztelettel 8
I MOSKOVSZKY DEZSŐ |
5 KÉRI SK. .Vtt'KERTES/. •

• Levélczim: Sürgönyeim. 8
• Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely. 8
• ___________ •

Pártoljuk a hazai ipari!
Minden 'akarékos háziasszony használja az

„E M K E“- • • • •
• • • •padlólakkot
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl.
Jobb, kiadebb es olcsóbb mint a ..Keil- lakk

Egyedüli e I á r u i t ó •

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csemege- üzlet Nagvmihálvon.

\ legelőkelőbb orvostanárok által aján
lott é- a kiállításokon aranyérmekkel iX iisz- 
oklev elekkel kitüntetett 

Eszterházy cognac 
mely a közöns g kedvenc itala, mindenütt 
kaphatói. Központi íro.i;,. Gróf Eszter- 
iiázy Géza-féle cognacgyár Budapest, V. 
X’ádor-utca ló. szám.

A Szinye-Lipóczi 
Lithion-forrás 

Qnhisínr kl,onö 8lk,rrB1 
fOdlValUl tanított

hdighé'yai- kljxvénflbintalwiak allén,bigf- 
dara •• vizalati «tlrizsí|tkn4l, a aiukraa hftf gáraíl, 
további a légió áa tMÍsztisi szarvak harntaiaát 

Hú^yhajtó Hattagú!
Taia.itai! KAiayta •■tilthat*! Mraaa.itaa!

Kapha asreayritlterealteéhtjfbns rafu a 
Malratar-farraa <9aff"ta>afáaáí ^ro-ai

Vasúti menetrend.
— érvényes 1906. október 1-töl. —

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
' Délután 2 óra 57 perez.

Este 6 óra 03 perez.
Kassa felé

Heggel 5 óra 34 perez.
j Este 6 óra 03 perez.

Mező-Laboréi felé
I Délelőtt 9 óra Ifi perez.

Délután 
Este

2 óra 50 perez.
10 óra OC perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután
Éjjel

2 óra 45 perez.
10 óra 01 perez.

Mezö-Laborcz felöl
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 
Este

2 óra 52 perez.
5 óra 58 perez.

legkitűnőbb mázoló-szer....... ......r_
— puha padló számára.

Keil-féle viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-fele feher ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fele szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-Z-iTÍrClSZ IKIC2F2 czégnél

— Nagymihályon.------------
CX3 CX3 CX3 EX3 (Z=J C3

Értesítés.
\ an szerencsém a n. é. hölgyközön- 

seget tisztelettel értesíteni, miszerint a hely
beli piacon lévő úri- és női divatüzletemet 

vászonnemü, női ruhaszövetek
egyel) e szakba vágó eikekkel kibővítet

tem olykép, hogy ROSENBERG GYULA 
I es 1 estvérei hírneves miskolci czégtől fenti 

árukból bizományi raktárt vettem át, mely 
reg Ilimévé biztosítékot nyújt aziránt, hogy 
elsőrendű mindenkor legdivatosabb áruk
kal allhatok a n. é. vevőKözönség rendel
kezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóin
dulatot kérem eme újabb vállalatomban is 
részemre megtartani.

Szives támogatásért esd tisztelettel

Lefkovits Albert
1 és női divatüzlete Nagymihályon.

Nyom. Landtsinan B. könyvnyomdájában.


