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A temető ünnepén.
Hát újra itt vagy, szomoruságos nap! 

Igaz, hogy kevés jut belőled is a halottak
nak. Napközben tán egy-egy bús gondolat, 
némi futó emlékezés, este egy-két koszorú, 
néhány a fütyölő széllel küzködö halvány 
mécses ... De hiszen a halottnak a kevés 
is sok. Váljon megértik-e azt a keveset ?

Oh, bölcs rendezés, mely a természet 
hervadásakor ünnepelteti velünk örömtelen 
ünneppel halottaink napját. Az egyetlent az 
év napjai közt, mely kizárólag az övék 1 Oh, 
mert élni szép és inondhatlan gyönyör a 
napfényt látni. Hiszen az élet oly szép . . . 
élni nagyon jó . . . ezek a szegény porladó 
halottak nem érzik a napfény éltető mele
gét, nem a szellő balzsamát ; nem látják a 
zöld lombokat, a gyönyörű kék eget, nem 
látnak semmit . . . Oh, az a sötétség bor
zasztó 1 Inkább fájjon valami, csakhogy lát
hassam a napfényt, a virágot, szóval ezt a 
gyönyörű mindenséget ! Inkább álljon előt
tem mindig a temető, mikor a korhadt fej
fák keresztjein és a beomlott sirgödör-soron 
kísértetiesen repesik a piros fény. Világos
ságot szomjaznak olthatlan szomjúsággal és 
az a nagy, ismeretlen valami, melynek a 
sir a küszöbe, az sötét, rejtelmesen, aggasz
tóan fekete . . . megborzad a gondolatunk 
is tőle . . .

De mikor a virágokat elhervasztja az 
ősz, mikor a természet haldoklása állítja 
elénk a kikerülhetetlen, nem futható véget,

T A R C Z A. 

Éjféli párbaj.
Csendesen, zaj nélkül ment előre a szá

zad. A Mannlicherek fészkelődtek az elfáradt 
váltakon, s olyik legény magasra emelve a ti
zenöt fontos fegyvert, összeszoritott ajkai kö
zött valami elfojtott káromkodást nyögött és 
szinte rádobta a nehéz golyószórót a másik vál
lára. Aztán ment tovább buta kitartással.

A hó meg csak hullt szépen, keringve, s 
betakarta a világot sápadt halotti takaróval, de 
az összerongvolt, éhes és fáradságtól elcsigá
zott katonák komor tekintete szinte elhomá
lyosította a ragyogó hólepelt. Páter Dragunics, 
a századhoz beosztott fiatal tábori lelkész, fo
hászkodva susogta az ég felé:

— Irgalom a mi nagy bűneinkért, én Uram !
Dél felé valami céda nóta kelt szárnyra 

a levegőben. Valahonnan a távolból, a felhőkbe 
vesző hegyek felől megindult a szél és jajgatva 
sivitva kapaszkodott a csonttá gémberedelt kö
pönyegekbe, felkavarta a völgyet belepő hóta
karót és dermesztő leheletével elkezdett köny- 
nyeket facsarni a szomorú szemekből. A szó 
elhalt az ajkakon és a hogy az elkeseredett, 
néma emberhorda lehajtott fővel menetelt a 
végtelen hómezőn keresztül rendetlenül szét

akkor, igen, akkor lép jogaiba a temető s 
akikről egész esztendőn át megfeledkeztünk, 
most körülálljuk horpadt sirhalmaikat s ami 
cicoma, diszesség a nagy orgiákból felma
radt, azzal felékesitjük az elhanyagolt dom
bokat és hivalkodunk a cifra maradékokkal.

Mert ez az ember . . . Duzzadó izmok
kal, friss erőkkel, az élet egész pompájában 
indul neki az életnek, vagy a simák?!

A mikor egyre azon panaszkodik a vi
lág, hogy az idealizmus és a nemesebb em
beri érzések rovására hatalmassá lesz az 
anyagias gondolkodás, a mely a legszebb 
érzések egyikét kiöli a szívből, a szeretet
teljes megemlékezést, a kegyeletet a halot
takról : akkor az egyház és a társadalom 
nemesebbjei gyászt öltenek és »veto«-t ki
áltanak, elhunytjainak adózik a szeretet, mely 
az emlékezet szárnyán visszavarázsolja a ked
ves halottat, kit irgalmatlan kézzel ragadott 
el mellőle a túlvilág békeangyala, a halál. 
Es a temető megélénkül az élőktől, siet 
kiki a sirhalomhoz, mely szeretteit takarja, 
viszi vele, amit még a holtnak adhat : sze
reidét és szivjóságát; megigazítja az elta
posott halmot, megtisztogatja a gaztól, föl— 
disziti a kis keresztet. Csakhamar az áldo
zat apró tüze, ezer kicsiny gyertyaláng és 
mécses fénye csillan meg a sírok fölött. 
Ezer gyertya lángja lebeg ; úgy látszik, mint
ha a halottak szélieméi szálltak volna le a 
másvilágról, hogy lássák övéiket könnyeik
kel, hogy jobban hallják imádságukat, me
lyet érettük mondanak, hogy megvigasztal

szórt szakaszokban, olyannak tetszett, mintegy 
halálrafáradt, eltévedt vad csorda. Es mintha 
csak az Ur odafönn minden haragját éreztetni 
akarta volna, négy óra felé párás, nehéz köd 
ereszkedett le a hófelhők közöl, aztán tüne
ményes gyorsasággal jött a sötétség. A föld meg 
csak dübörgőit, mozgott egyre félelmetesebben 
és a távolból zengő ágyudörgést szilajon ver
ték vissza az árnyékként gubbasztó havasi bér
cek. Azokon túl már járta a haláltánc!

A 9-te companie legényei megborzongva 
néztek össze. A sziveket megülte a halálsejte
lem ; a félelem az ismeretlen ellentől, amely 
ki tudja, melyik szikla mögött leselkedik rá
juk villámló karabélyaival és rövidre fogott 
pengő acélkéseivel, amely úgy osztja a halált, 
mint a felhőkből lecsapó gyehenna tüze. S ke
resztül borongott valami szilaj, dacos érzés a 
lelkeken: visszafordulni, futni a halál elől!

Es a szétszórt, fáradt legények között halk 
moraj hallatszott.

Idó Milán menetközben megrántotta a ra
gyás arcú Bankó Dusán fegyversziját:

— Soká megyünk még, káplár ur ?
— Majd csak bclcdöglünk egyszer, Milán.
— Akkor jó I — piszmogott az oláh és 

mentek tovább bukdácsolva, szorosan egymás 
mellett. Vitte őket az imbolygó fáklyafény, az 
ár, a fegyelem, meg az a mormogó zugás, a 
mely megrendült előttük a homályban dübörgő, 

ják lelkűkben a bánkodókat, kik érettük 
simák, érettük hullatják forró könnyeiket.

A kegyelet ez, szeretett olvasóim I A 
legszebb, legmagasztosabb örökség, mely 
az érző szívnek mélyére rakja le kincseit. 
S ennek az érzelemnek áldozunk egyszer 
évenkint tömegesen s nyilvánosan, midőn 
letesszük koszorúinkat a sirhantokra. A te
mető kapuja nyitva van. Özönlik rajta be 
a nép. Itt megfér egymás mellett a suhogó 
selyem, a foltos ruha, a fény, a pompa és 
a kiabáló szegénység. Itt végre leomlik ur 
és szegény között a válaszfal; mert itt min
denki — ember. A sirok világa megeleve
nedik ; eljöttek az élők a holtakhoz. Itt ta
lán igaz lesz a könnyű, őszinte a sóhaj . . . 
Hisz csak az keresi föl ezt a helyet, kit a 
kegyelet vezérel ide. Amott pompás sírbol
ton gyönyötü koszorú ; emitt korhadó fa
kereszten egy-két szál virág. Nagy a kü- 
lömbség a külső jelekben, de az a két zo
kogó fekete ruhás alak egyforma fájdalmat 
érez. — A gyermek siratja édes szüleit; a 
szülő kesereg szeretett magzatja halálán; a 
férj nejét, nő a férjét, testvér a testvérét; 
az vőlegényét siratja s könnyeik végigfolyva 
arcukon, illegnedvesitik, megáztatják a sir- 
hantot, mely alatt a szeretett halott pihen. 
Ajkuk halkan mormolja az imát, avagy csak 
idegesen mozog, de hang nem hallatszik ; 
nem akarják, de meg nem is tudnák meg
zavarni azt a mélységes csendet, mely úgy 
illik a drága halott emlékéhez s szivük túl
áradó érzéséhez.

szédületes morajjal, amelylyel a megáradt Bosku 
üdvözölte az éj vándorait.

A néhány száz lépéssel előretolt elővéd 
kadétja lefúvatta a marséból. Páter Dragunics 
most már káromkodott, Oberleutenant Miszti- 
vaesek a bajusza jégcsapjait rágicsálta kínjában, 
csak a kapitány maradt nyugodt és kedélyes 
továbbra is, amikor illő hangon tudatta a szá
zaddal, hogy helyezkedjen kényelembe, verje 
fel a sátrait, mert nem lehet tovább menni. 
Azután előrenyargalt a zajló folyócskához, a 
mely derékben törte ketté az ócska Tahidat.

— Donnerwetler in Ilimmel, ez történ
hetett volna cgv kicsit későbben is! sziszegte 
boszusan a kadét felé, mintha csak őt okolná 
azzal, ami történt.

A kadét hallgatott. Maga is olyanfélét ér
zett, hogy tulajdonképen igazsága van ennek 
a dörmögő, vén medvének és szótlanul, tanács
talanul nézte azt a fagytól vörös, boszus ar
cot. Csak a hangos parancsszóra verte össze a 
bokáit.

— Kadét! Elmegy hidat keresni arra lefelé.
Majd hogy hányát nem vágódott, de meg

emberelte magát, tisztelgett és egyforma to- 
pogással ment a század felé, emberekért. És 
mentek tizenheten. Tizenöt infanterista, egy 
káplár és a kadét. A hó csikorgóit a lábaik alatt, 
a szél idegrázó dalokat süvített, mellettük mo- 
rajlott a megáradt viz, messziről pedig zengett

Deák Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Bégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
Készítek porcellántöméseket, melyek úgy sziliben, mint erőben, teljesen a fogéhoz hasonlítanak.

Műtere m : Nagymihály, Rákócxi-utcxa. ~*
Lapunk moi száma 4 oldalra teljed.



Oh, mert ide csak emlékezni jönnek 
az emberek. Hiszen azért emberek, azért a 
teremtés koronái, hogy belássák gyarlósá
gukat, hogy lássák az egy Isten nagy ha
talmát és gondolkozván, elmélkedjenek a 
földi rövid élet múlandóságán, üres hiúsá
gán, gondolkodjanak a tulvilági életről, an
nak gyönyörűségeiről és az útról, amelyen 
haladva részesülhetnek bennök. Ha a temp
lomon kivül valahol, úgy itt kell, hogy 
megcsapja, megihlesse ókét a vallásosság 
lehelete; itt kell, hogy fakadjon belőlük az 
irgalom, szeretet, áldozatkészség és megbo
csátás érzete.

Hisz elvégre gazdag és szegény, hatal
mas és gyámoltalan, itt végzi be örökre 
pályafutását. Ez itt az igazi demokratikus 
köztársaság, a hol hamisítatlan valóságban 
érvényesül és él az igazi egyenlőség, test
vériség. — Nem csodálatos dolog az, hogy 
halottak napja s a természet halála őszszel 
találkoznak egymással? 'lan a nagy Isten 
intőjelúl adja a hervadást, hogy megrázza 
a gőgös lelkeket, hogy tnagábaszállásra ösz
tönözze az elbizakodót, a kevclyet . . . Ne
héz köd ül a tájon, ameddig a szem ellát, 
mindenütt az az egyhangú, lomha szürke
ség borit fátyolt a szabad természetre. Rá
rakódik ennek permete az ember ruhájára, 
odanehezedik a mellére, mintha meg akarná 
fojtani. Az ember lelke önkénytelenül ma
gára veszi ezt a borzongó hangulatot; az 
a gontolygó szürkeség megöli a lélek de
rűjét, egyenlővé teszi a belsőt a külsővel, 
a szomorú, haldokló természettel.

Leszáll az est. Künn keservesen sivit 
az őszi szél. Ez a hideg szél a halálról sir 
fájdalmas éneket, a zörgő levelek, melyek I 
a földre hullanak, a hervadásnak bánatos 
jelképei, a hideg napfény pedig azt mondja, 
hogy a legforróbb, legizzóbb láng is kihűl, 
hideg fénynyé válik, amely csak sovány ma
radéka az egykori hévnek. Az égnek hideg 
acélkék a fénye, a nap mosolyog, de nem 
melegít, szállong a fehér köd, mint egy 
mérhetetlen könnyű fátyol, amelynek tulaj
donosa ismeretlen.

Hallgatom a szélvész zúgását, nézem 
a lehulló leveleket és eszembe jut a nyíló 
tavasz, a meleg nyár, a napsugár, mely le

egyre a halál dala, az ágyudörgés. Csakúgy har
sogott feléjük a visszhang dübörgése. Mire a 
kadét először tempószünetet adott, már semmi 
sem látszott a táborból Csak halovánvaii el
mosódva villant meg olykor egy-egv halováiiv 
fáklyavilág a messze sötétségben, ahol a tt-te 
companie éjjelre szállást ütött.

Boszusan kapta fel a fejét és harsányan 
kiáltotta :

— Marscli!
Erősen sötét volt. Az őrjárat ment tovább 

szótlanul, de a hátteret fedező káplár, Bankó 
Dusán csendesen leült a hóba. Senki se vette 
észre, hogy nem megy utánuk. Minden szem 
hidat keresett . . .

Mire hajnal felé a kadét visszakerült a tá
borba, félve adta le a rapportot a kapitánynak, 
amely rövid volt és eredménytelen :

— Brücke niclit gefunden, Korporai Bankó 
verschwunden 1

A kapitány nagyot káromkodott, valami 
olyanfélét, hogy az Istennek nagy állatkertje 
van, de akkora barom, mint a kadét még nem 
volt őrjáratvezető, továbbá, hogy hogy mer va
laki hidat nem találni, mikor ő azt parancsolta, 
hogy találjon I .. . de ezt már végig gondolni 
se tudta egészen, mert a folytatásai elfojtotta 
az orrán-száján feltörő köhögés.

A kadét hallgatott. Szemeiben vastagon 
gyöngyöztek a könnycseppek, selymes bajusz

tűnt az égről; a lágy, meleg szellő, mely 
nem susog többé szerelmes meséket . . . . 
Nézem a hervadást, a pusztulást és valami 
édesen fájó érzés facsarja szivemet. Könny 
gyűl a szemembe, melynek nincs neve, sem 
a fájdalomé, sem az örömé . . . Eszembe 
jut az én eltemetett boldogságom, mely 
szintén virult egykor, mint a kikelet; de
rűs volt, miként a nyár s lehullott idő előtt, 
tavasz kezdetén, mint a kelyhét bontogató 
rózsa, melyet megcsíp a korai dér. Köny- 
nyes szemmel nézem a hervadást s eszembe 
jut minden szenvedésem . . . Zug a szél, zö
rög a levél, hogj' eszébe juttassa az embe
reknek, hogy semmi sem örök a földön : 
ami virul, az elhervad, ami él, az meghal. 
Memento móri! . . .

Halottak napja van . . .
Gyerünk a temetőbe, ünnepeljük meg 

halottaink szomorú emlékét Koszorút te
gyünk a sírokra, mécsest is gyújtsunk — 
és mondjunk el egy áhitatos, őszinte imát 
halottaink nyugalmáért.

Hiszen a sírok egyetlen édes öröksége 
csupán : a kegyelet! Demeter János.

VEGYES HÍREK,
— Kaszinói eatély. A Barna! szálló nagy 

termében október lió 28 án a kaszinó egyesületi 
tagok egy láncestélyt rendeztek, amelyen bár igen 
kevesen vettek részt, a mulatság mégis igen ke 
dolyes és sikerült volt.

— Az uj fi'úxix'ln. Több fővárosi lap, sőt 
a „Felsőinagyarországi Ilirlap" is azt közölte, hogy 
vármegyénk főispánjává Bauer Antal volt szabad 
elvű párti képviselő fog kineveztetni. Bauer Antal 
azonban nyilatkozatot tett közzé és e szerint szó 
sem volt kineveztetéséröl, sőt kijelenti, hogy ez 
idő szerint hivatalt nem is vállalna. Szóval Zemp 
lenben azért nem lesz főispán, mert nem akad 
arra ember.

— Jiyuydijazáuolc. A vallás- és közokta 
tásiigyi miniszter Heim János dénesujfalusi állami 
és Ctollák István szacsuri gk. népiskolai tanítókat 
saját kérelmükre nyugdíjazta.

— Becuapott pénzintézet. Ez év julius 
havában Kimar II roma Jánosáé betoppant a ho- 
monnai Kereskedelmi és Iparbankba és ott (KM) 
korona kölcsönt kért ingatlanaira. A bank meg
győződvén, hogy a kérelmezőnek nevén tényleg 
tolekkonyvezett ingatlanok vannak, a kölcsönt meg 
adta és azt telekkönyvikig is biztosította. Rövid 
időre rá kiderült, hogy a bankot l» csapták s hogy 

kaján erős jégcsapok meredeztek és egész tes
tét rázta, verte az éjszakai jeges szél. Az el
tűnt káplárra gondolt, Bankó Dusánra, a barna 
oláh gyerekre és talán ő érte hullottak könv- 
nyei is ? — Ugyanakkor pedig, amikor Bankó 
Dusán elmaradt az őrjárattól, Idó Milán is föl- 
lápászkodott hideg fekhelyéről, kilopózott a sá
torból és nekivágott az éjszakának Bankó Du
sán után. A Boskó mellett találkoztak. Bankó 
jött a folyó mellett visszafelé, Idó meg ment 
elébe. Megszokták már a hideget az oláh ha
vasok között, egyikük se fázott. A tábortól fél
óra járásnyira találkoztak. Mellettük morajlott 
a víz és zörgő jéglömlőket táncoltatott meg
áradt medrében.

Idó halkan szólt a káplárhoz:
— Mért hívtál, Bankó Dusán ?
— Leszámolni egymással, Idó Milán!
Hideg szél fújt az arcukba, a folyam zú

gott. morgóit alattuk félelmetesen. Bankó csen
desen beszélt. Harag nélkül, gyűlölet nélkül:

— Idó Milán én szeretlek téged. Jó cim
bora vagy és én sohase bántottalak, pedig fö- 
löttcsebb vagyok, káplárod! Azért szerettelek 
mindig, mert becsületes, nvilt legény voltál. 
Benned mégis megért a gyűlölet én irántam. 
Vesd ki ezt a telkedből. Jöjj, nyújtsunk baráti 
kezet, aztán ítéljen fölöttünk a mindenható Bíró 
odafent. Számoljunk te férfiasait, katonákhoz 
illő módon és hogy egyikünket se terhelje a 

a kölcsönt kérő nem a telek könyvi tulajdonos volt. 
A csendőrség kikutatta a csaló asszonyt és öt le
tartóztatván, feljelentette a bíróságnál.

— A sxobráncxi kerület képviselője 
gróf Sztúray Sándor a .Pesti Hírlap** egy mull 
heti értesülés** szorint a haladó-pártba fog belépni, 
ügy a szobránczi kerületben, miül nálunk, kétke 
dússal fogadták e hirt — és fel vagyunk jogosítva 
annak a kijelentésére, hogy ez tényleg minden 
komoly alapot nélkülöz.

— Eladó erdő. Az abarai úrbéres gazdák 
tulajdonát képező abarai erdőben a faállomány el
adó. Az erdőben több miut 500 szép nagyobb élő 
fa kerül árverés alá, ezenkívül távíró rudaknak 
megfelelő nagy mennyiségű fa. Az árverés napja 
legközelebb fog megállapittatni és a szaklapokban 
is közzététetni.

— A sátoraljaújhelyi kir. Törvény
szék régi helyiségeiből október hó 31 én kiköltö 
zött. Holnaptól kezdve már az uj igazságügyi pa 
lotában működik a törvényszék. Az uj épület fel
avatási ünnepélye december hóban fog megtartatni.

— Lelketlen anya, lluda Mária zólyoni 
megyei illetőségű hajadon, ki a vásárhelyi urada
lomhoz tartozó Manó tanyán dolgozott, mull hó 
24 én egy gyermeket szült, amelyet azonban nyom 
bán megfojtott és a földeken elásott. Sok nyomo 
zás után a nagymihályi csendörség megtalálta a 
kis hulla roncsait, melyet a mezökon legelő serié 
sek kapartak ki. A bűnös anyát a csendőrség ál
adta a bíróságnak.

— Esküvő. títépdn Aladár málcai földbir
tokos október hó 31 én esküdött Nagyruszkán örök 
hűséget Nemthy Aunuska kisasszonynak, özvegy 
Nemthy Ödönné leányának. Esküvő után az öröm 
anya házánál a megjelent családtagok részére fé 
nyes teritékü ebéd volt, az uj pár pedig Abbazziába 
nászúira indult.

— Dr. Demkó Kálmán, a nagymihályi 
kerülői orsz. képviselője, mint a fővárosi lapok 
bau olvassuk, kilép a szabadelvű pártból és tagja 
lesz a Fejérváry programmját valló haladó pártnak. 
A hirt íentartással közöljük, azonban a kerületben 
többen megerősítik azt.

Lopás. A nagymihályi pénzügyőri sza 
kasz pénztárából az elmúlt héten 70 korona kész 
pénzt loptak el. A csendőrség megindította a nyo 
mozatol és ennek során megállapította, hogy a lo 
pást a pénzügyőrség szolgálatában lévő Úri Mária 
tozöné követte el, akit a kir. ügyészség fogházába 
szállítottak.

— Véres verekedés. A múlt szombatot! 
Sámogyon a községházánál pásztorválasztás volt és 
a gazdák az áldomásra a korcsmába indultak. 
Demko György a korcsmában szóváltásba elegye 
dett Volach György a volt pásztorral és e közben 
egy vasbottal annyira összeverte őt, hogy az esz 
méletlenül rogyott össze. Csak néhány jóakarója 

másik vére, bízzuk életünket vagy halálunkat 
a sorsra.

Merengve nézett a zugó vízbe és meg
rázkódott. Aztán csendesen folytatta :

— S aki haza kerül közülünk, az mondja 
meg annak a lánynak, hogy a másik megérde
mel tőle egy könnyét, mert érte halt meg a 
messze idegenben.

Lehajtották a fejüket és látta mindakettő 
> hideg éjszakában azt a szerelmes, fekete szem
párt villogni, a mely elkísérte őket a háború 
gyilkos tüzébe is.

Bankó egy pénzdarabot forgatott a kezé
ben, Idó Milán félelem nélkül emelte rá a sze
meit és dacosan szólt:

— Enyém a koronás fele!
A káplár megforgatta a pénzdarabot a le

vegőben, de még estében újra elkapta. Csen
desen kérdezte:

— Milán, igazán téged szeret ?
— Azt mondta meghal, ha nem jövök vissza. 
A másik fájdalmasan összerázkódott.
— Kólám nem szólt?
— Mondta, hogy kár, hogy ragyás a képed. 
Hosszú csend támadt. A káplár remegni 

kezdett a hidegtől. Ezt az érzést még nem is
merte. Erőltette a hangját, hogy beszélni tud
jon. Megragadta Idó kezeit.

— Téged szeret, igazán téged?,.. Tudja 
hogy nekem két csillagom van s neked egy se ? 



szállította haza a súlyosan sebesültet, a ki most 
élet-halál között fekszik. Demko ellen a csendőr- 
ség megtette a följelentést.

— Az utón megrekedt kazán. A ürtfa- 
műn féle hanajnai fűrésztelep részére a napokban 
hatalmas kazánt szállítottak. Vagy egy tucat pár 
ló birkózott meg a feladattal, hogy a hatalmas ai 
kotmányt a vasúti állomásról elszállítsák. E nagy 
erő dacára a kazán a Kossuth utcában megrekedt 
s minden erőlködés dacára nem lehetett kizökken 
leni helyéből és csak ogy napi vesztegelés után 
folytathatta odysseáját. Az érdekes munkának sok 
nézője akadt.

— Próbavilágitás. Ma, csütörtökön este 
végre megtörtént a várva várt próbavilágitás. A 
kiváncsi közönség már a délutáni órákban nagy 
tömegekben hullámzott a Kossuth Lajos utcán, mert 
5 órára kellett beállnia a nagy eseménynek. A 
központban azonban nem jöttek akkorra rendbe az. 
előkészületekkel és bizony még jó sokáig kellett 
szegre akasztani az érdeklődést csillapító reményt. 
A hullámzó népsokaságon ennek ellenér sem vett 
erőt a csüggedés, hanem szilárd elhatározással ki 
tartott helyén. Végre pont 8 kor pislogni kezdtek 
a lámpák s néhány pillanat múlva szokatlan fény 
zúdította áradatát városunk főutcájára. A megle
petés moraja kélt az ajkakon a nem mindennapi 
fény láttára. Eőleg az ivlámpák tettek ki magukért 
intenzív fényükkel, melyek messzire lövelltek lej 
szinti sugaraikat. Csak iinitt amott tűnt fel egy kis 
rendellenesség a pajkos villamos körtéken, de a 
fürge szerelők hamarosan megzabolázták a rákon 
cállanokat. Egészében véve elmondhatjuk, a mit 
az előjelekből következtetve előre is tudtunk, hogy 
a villanyfény — villanyfényesen bevált.

— Felfüggesztett munkaszünet. A ke 
reskede’emügyi miniszter a folyó évi december hó 
24. és 31 éré törvény szerint kötelező munkaszü 
netet kivételessn felfüggesztette arra való tekintet
tel, hogy úgy a karácsonyi ünnepek előnapja, mint 
Szilveszter, uj óv előnapja a folyó évben vasár
napra fog esni és ezért nem volna indokolt a két 
tős ünnepek teljes munkasziin .'telese.

— Halottak emléke. Szerdán, november 
hó 1 én volt Mindszentek napja, a kalendárium 
pirosbetiis ünnepnapjának egyik legszoinorubbja, 
amikor önkéntelenül eszíinkbo jutott földi gyarló 
ságunk, hogy porból lettünk s azzá leszünk. Bár 
mennyire babonázta is meg agyunkat a lét vad 
mámora, e nap külsőségei — akár van rá ked
vünk, akár nem - eszünkbe juttatják a legnagyobb 
urat, a Mors lmpcrátort, aki nem ismer gőgöt, ha
talmat, aki előtt a legnyomorultabb koldus egyen 
rangú azokkal, akik éltökben milliók felett gya 
korolnak hatalmat. S kizarándokolunk a temetőbe, 
az egyenlőség e csendes birodalmába, feldíszítjük 
a sirokat virággal, koszorúkkal s meggy uj tjük ke 
gyeletünk mécseséi. — Ma reggel a megholtak

— Tudja hát, épp azért mondta.
— Akkor hát mehetsz Milán, vigyázz, hogy 

haza juss és mondd meg neki, hogy áldja meg 
az Isten, meg téged is.

Elhajította a pénzdarabot, amely koppanva 
fiit meg valahol, talán éppen az Írásos felivel 
fölfelé. Idó egv szót se szól. A leikébe szánó 
fájdalmas boldogság költözött és odaborult a 
káplár elé, aki gyermekes örömmel simogatta 
födetlen fejét:

— Nagy örömet csinálok nektek, ugy-e ?
Aztán boldog, megelégedett mosolvlval 

megindult a Bosku mellett fölfelé I
A másik meg térdelt egy darabig, aztán 

a túláradó boldogságtól elvakulva, bukdácsolva 
futni kezdett a föllármázott tábor felé, ahonnan 
lobbanó fáklyák suhantak a szökevények ke
resésére szanaszéjjel a sötétségbe.

*
Bankó Dusán lehúzta a csizmáit és hall

gatta a víz zengő morajlását. Arcának egyetlen 
vonása se torzult el, amidőn meztelen lábaival 
a fagyos vízbe lépett. Álla alá állította a fegy
vert és megnyomta a ravaszt. A lövés felverte 
az éjszaka csendjét és diadalmas erővel suhant 
sivitva az álkapcson és koponyán keresztül a 
borult ég felé és vitte magával a Bankó Du
sán szomorú lelkét, a testét pedig, a nagy, erős 
testét szerelmes csobogással ölelték magukba 
a Bosku hullámai... Ikarusz. 

lelki üdvéért a római katholikus templomban ün
nepélyes requiein volt.

— Anyakönyvi statisztika l'.Ktö. októ
ber hó 15 tói 31 ig.

Születtek : Alexa János és Bárány Erzsébet 
leány, Wrisz Hermán és Neumann Háni fiú, Eliá» 
Antal és Miksa Margit Iiu, Miskovics András és 
Maczkó Mária leány, Novák Mihály és Szabolcsik 
Mária leány. B-nyó János és Bréda Anna leány, 
Biroveszki János és Milro Mária leány i törvtelen . 
Eri* (Imán Hermán és Steindler Etel fin. Marczin 
János és Csvihinka Mária tiu, Horváth Díván és 
Tertinszki Anna leány, Sándor B-rilté Mihály és 
Czibtre Mária fiú, Tolvay Imre és Bacz«> Anna tiu

Halálozás : Czopor Viktória 8 éves gyónni k, 
(Jelb Sáli 30 éves cseléd. Barna János 24 éves 
vasúti munkás, Bund Izráel 21 éves festosegéd, 
Tertinszky Pál 51 éves könyvkötő, Epszky Sándor 
41 éves czipész, Sztascsinszki Ferenczné született 
Petruska Ilona 55 éves háztartásbeli, Herei István 
l*/t éves gyermek.

Házasság : Friedinan Cliaim és Steiff Leni. 
Deutsch Kálmán és Steinhardt Betti.

— Az egészség előmozdítása a Kalhrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is. 
méreg anyag (kofeín tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kezményekkel járhat. A Kalhreiner-féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak telj- s ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind 
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kvlh•inessége mel 
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren 
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismeri csomagok hiány vznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be 
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner** névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden érben, úgy az idén is 
nagyértékii karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló Ez a kitünően szi-rkesz 
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom 
mai bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al 
bu maival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsér* , mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek- című albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészitő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényb* n és tartalomra nézve 
még az eddigieket is félül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett es ogy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest. 
VI. Andrássy ut 27.

Művészi képes levelezo-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedeseben.

— Előfizetési /elhívás. Mindenki olvassa 
„A Polgár* politikai napilapot. A Polgár megje
lenik mindennap reggel, vasárnap és ünnepnap után 
is rendkívül bő és gazdag tartalomban. A Polgár 
programúi ja a demokrácia, a radikális szabadel- 
vüség, a szociális igazság. Hangja szabad s nyílt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 
irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. Főszer 
kesztője />/•. Vázsonyi Vilmos országgyűlési kép 
viselő, ki publicisztikai működését kizárólag e lap 
nak szenteli. Cikkeit, tárcáit hazánk legjelesebb 
Írói írják. A tárcarovatban egyébként hazai Íróink 
legjobb elbeszélései mellett nap nap után egy-egy 
kitűnő külföldi novellát talál az olvasó. A Polgár 
tartalma élénk és tarka. Hírei és tudósításai meg 
bízhatók és kimeritőek. A nap teljes krónikáján 
kívül szórakoztató, derűs olvasmányt is bőven ad 
az újság, humoros cikkei szatirizálják a nap ese 
menyeit s d< ríw élvezetül szolgálnak az olvasónak. 
A Polgár ^Szociális ügyek44 címen külön gazdag 
rovatot nyitott a dolgozó kispolgárok ezreinek. A 
Polgár külön meglepő kedveskedéssel is szolgál az 
idén előfizetőinek, a mennyiben karácsonyra gyö
nyörű kiállítású Naptárral ajándékozza meg okét. 
„A Polgár Naptára44 250—300 oldalon, művészi 
kiállításban, számos művészi képpel, legjobb Íróink 
elbeszéléseivel, költem ényeivel és karcolalaival fog 
megjelenni. .A Polgár Naptárát4* megkapja minden 
előfizető. A Polgár előfizetési árai, melyek ellené 
ben a lapot házhoz szállítják : Egész évre lő K. 
félévre 8 K, negyedévre 4 K, Egy hóra 1 K 40 f. 
Kiadóhivatal : Buaapest, VII. Eötvös utca 37. sz. 
1005. nov. 1 tői pedig VI. Nagymező-utca 12. sz.

Föleid* Hzerkonztó: Dr. Kállai József.
Fóinunkalárn Aczel Dezső.

□ asesasasHsasBsssE
Üzletmegnyitás.

Van szerencsém Nagy mi hátv és vidéke 
nagyérdemű közönségét tisztelettel értesíteni. 
h >gy Nagymihályon Kossuth Lajos-utca 40. 
szám alatt egv

röfös. férfi- és nöi-divat, 
kész női felső- és alsó ruha
• ÁRUHÁZÁT • 

folyó évi november hó 1 én megnyitom.
Midőn még megjegyzem, hogy dúsan 

felszerelt raktáram, valamint legjobb és leg
olcsóbb áruimmal képes leszek a n. é. vevő 
közönség minden igényeit kielégíteni, aján 
lom magam becses jóindulatukba és vagyok 

kiváló tisztelettel

BURGER MIKSA.
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| Női ruhák mér'ék szerint is megrendelhetők.

Bor eladás.
KrÍHZt és Láncxocska hegyi 
iinoni V1NNAI BOR literenként 
:i2 kr.-ért nagyban s kicsinyben 

■ = kap haté): ■
HALÁPI GYÖRGY-ncl Vinnán.

Uj vendéglő
Ö Tisztelettel van szerencsém a n. é. 
j közönséget értesíteni, hogy Nagymihályon

Kossuth l.ajos-utcza Itt. szám alatt (Got- 
I tcsman és Krausz-féle ház. Schreiher Jónás 
y divatáru-üzletével szemben) egy 
i :k ó s h s

;VENDÉGLŐT 
I. nyitottam. Éttermem a mai kor igénvei- f nek megfelelően van herendezve, úgy 

hogy a naponta frissen készült Ízletes ele
ji lek, a pontos kiszolgálás és szolid árak 
I, mellett a t. vendég nálam találja otthonát, í Magamat a n. é. közönség figyelmébe 

ajánlva, kérem kegyes pártfogásukat és í vagyok kiváló tisztelettel

BREUER DÁVID.

Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávénak 

egyetlen háztartásban sem 
volna szabad tobbó hiányoz
nia a kávóital ké-zitósónéL

Csak orndeti csomagokat kér
jük a .KATHRFTNER. névvel.

iPl
Minden hátlaaasoay \

büexkesége ajő kivi. y



EICHENBAUM LIPÓT
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház)

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget van 
szerencsém tisztelettel meghívni

BUTORRAKTÁRAIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű stilszerü bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Baktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

íButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Vezérszó: Minden darab szappan a Schicht névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől. =

Schicht-szappan!

asi szerencséje ±
van annnak, a ki 75 krért

öO.OOOkoronát
HMMMM tud nyerni. ■^■■■1
Miután pedig ily szerencsés számú 

osztály sorsjegyek 
itt helyben ■■■■■ 

Landesman B. könyvkereskedésében 

is kaphatók, ajánlatos, ha nála sorsjegyet 
vásárol és azzal szerencséjét kipróbálja.

Hozás : November 23 24.

(Szarvas vagy kulcsszappan)

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

25.000 koronát fizet Schicht György cég 
Aussigban, a ki bebizonyítja, Imgy szappami 
a „Schicht11 névvel káros keveréket tartalmaz.

Megrendelések jutányosán és pontosan eszközöltetnek.

Ajánlja magát mindennemű

polgári-, katonai- és papi-ruhák
elkészítésére, magyar, német, francia és angol divat szerint.

férfi-ruha készítő műhely
Zlno-xi-posztó és g-yapj-gx-áru. raktár 
===== NAGYMIHÁLYON. =

Nagy raktár valódi angol őszi és téli ruhaszövetekben.

Férfi öltönyök mérték szerint valódi angol szövet
ből a legifjabb divat utón készítve 14 jrttól feljebb.

>•. •.-wa.iwi.v.. CaO* -

GOLDSTEIN ADOLF |
I
g|I
I

----------- lámpa-, üveg- és porczellán-kereskedés .................

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca jó. sz. (Saját ház.) 
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindeiim inii 

asztali- és füygő-lámpákban 
mélyen leszállított árak melleit.

Kávé, likőr, 
sör- és evő
készletek. 

JUpacca 
és

NIKKEL-ÁRUK.

Majolika
FALI-

DÍSZEK.

EVÖ-eszközök
nngy vá lasztikban.

BÁKNA

kőedény.
Zománcozott

edények.
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TELJES
KONYHA- ’ 

felszerelések. < 

Gyors és pontos 
kiszolgálás.
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LANDESMAN B.
KÖNYV- és PAI’IKKEUESKEDÉSE

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34. 

»IÍ Hí Hí Hí Hl Hí Hí Hl Hí Hl Hí Hí Hí Hí Hl Hí
A nagyérdemű közönség szives figyel

mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutányosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landesman Ii.

Nyom. Landesman B, könyvnyomdájában


