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A halál ünnepe.
Minden élőnek van halottja. Minél 

többen vannak és minél nagyobb szere
tettel gondol rájuk, annál bensőségteljesebb 
ünnepe a halottak napja, amelyet mintha 
annak a lehetetlenségnek a lehetővé tétele 
végett alapított az egyház, hogy megnyissa 
a sírok világát és közelebb hozza hozzánk 
azokat, akik voltak.

Feltámadunk! Ez van Írva a temető
kertek homlokzatára. Egy nagyszerű vigasz
talás azok számára, akik siratván hozzák 
ide halottaikat, vagy azok számára, akik 
annyira elmerültek az élet örömeiben, hogy 
rettegnek a haláltól. Ti hiúk, gyarlók és 
kicsinyesek, akik gyötrődve gondoltok az 
örök elmúlásra — kába gyötrődéssel, mert 
hiszen az életnek egy nagy bizonyossága 
van, csak a halál! Miért féltek, miért re
megtek, ti hiúk, gyarlók, kicsinyesek? Ahogy 
halottak napján ott barangoltok hervadt 
virágú, sárguló sirdombok fölött, nem ér- 
zitek-e a halál fönséges nyugalmát, amely
ért az élet nem tud kárpótolni senkit. Hát 
olyan borzalmas dolog az, feküdni a sír
ban, nyugodni, — nyugodni zavartalanul, 
megóva gondttól, fájdalomtól? Halottak 
napján kapjatok erőre ti, akik féltek a ha
láltól és gondoljátok meg, hogy akár fél
tek, akár nem féltek, a halál úgy is be
következik, gondoljátok meg, hogy annak 
aki meghalt, nagyon mindegy, hogy itt 
kellett hagyni az élet örömeit.

Az élet örömei! De kevés halandónak

T A R C Z A.
Évek múltán.

.... Mindenszentek napja volt. Szomorú, 
szent nap. A hónapokon át csendes temető-ker
tek zajossá váltak. A sirhalmokat özvegyek, ár
vák és kedvesek vették körül ; őrizték, könnyeik
kel öntözték. Mintha a feltámadást várnák, mint
ha a pihenők szívverését hallgatnák. Mindenki 
csendes, halk. Csak suttogva beszélnek, mintha 
félnének, nehogy fölébredjen a halott.

Az elhangzó beszed egv magános, nagyon 
szonioru férfiról szól. Arról a férfiról, ki a legpa- 
zarabhul díszített sirhalomnál elég hallhatóan zo
kogott. Arról a férfiról suttognak, akiben az évek 
előtt hazulról száműzött férfire ismernek, kit édes 
atyja száműzött.

Hazajött, elzarándokolt édes, jó anyjának 
nyugvóhelyére, amelyet csak nagy nehezen talált 
föl, melyet ma önköltségén a városi kertész se
gítségével tett feltűnővé.

Este nyolcz óra ... A sirhalmokat kényte
len volt elhagyni mindenki a nagy, a zord hideg 
miatt.

Nem volt már senki a temető kertben, csak 
Kendefi Rezső, a nagyon szomorú, árva férfiú.

Körültekintve, nem látott senkit. Csak még 
itt-ott pislogott egy-egy égve feledett mécs, me
lyet a dühöngő őszi szél meg-meg lobbantott.

Letérdelt s imádkozott zokogva, szakgatot- 
tan, imádkozott mindaddig, mig az utolsó mécses 
is ki nem aludt.

A koromsötétség beálltával fölállt. Kézi-lám
pását elővéve lassan, gondolkodva lépdelt az ös
vényen. Elérve a kijárathoz megállt. Gondolkodott. 
Valami nehéz terhet érzett szivén. Mintha még 

jutott ki belőlük. Az emberek százmilliói, 
akik szűkösen, nyomorúságban tengetik 
napjaikat, a hiányosan öltözött testek, a 
fütetlen szobák, az ínség világában üröm
mel teljesek az élet örömei és a keserűség 
megmérgezi az édességeket is. Bizony meg
váltás ezeknek a halál és a gazdagok, a 
jólétben bujálkodók, hányán vannak kö
zöttük, akik derűs fejük fölött láthatlan tö
vis koronát viselnek, hányán vannak, akik
nek fáj az élet, melyet vagy maguk, vagy 
mások rontottak meg. A sírok nyugodal
mas mélységében nincsenek fütetlen szo
bák, korgó gyomrok, titkolt szenvedések. 
Jól fekszik az, aki meghalt.

Halottak napján szállj magadba hiú 
ember és mialatt meggyujtod az emléke
zés tüzét, a kedves halott hamvai fölött, 
gondolj megnyugvással arra, hogy eljövend 
az idő, amikor te is igy fogsz feküdni és 
imádkozz az egek urához, hogy legyen ne
ked is olyan jó barátod, hü rokonod, aki 
ingyen fog megemlékezni rólad.

S ti erősek, büszkék és gőgösek, akik 
uralkodtok embertársatok felett, mintha 
istenek volnátok, tik fukarok dolgoztok lel
ketlen gépek módjára: mintha örökké él
nétek — halottak napján lássátok be ki
csinységeteket és bárgyuságotokat.

Látod te ember, akinek nem elég a 
föld s most már a levegő, ég meghódí
tására izgatja vakmerő agyát: elér a halál 
egyaránt és elég lesz neked egy gödör két 
lépés hosszú és egy lépés széles.

nem tett volna eleget . . . Ismét letérdelt s imád
kozott halkan, csendesen.

Imáját valami kínos halk nyöszörgés sza
kim félbe. Úgy tetszett neki, mintha e hang a sir 
mélyéből jönne.

Figyelt ... A nyöszörgés. mely kissé félel
metessé tette, ismétlő lőtt. Erőt, bátorságot véve 
követte a hang irányát.

A kijárattól netr messze egy elhanyagolt sir
halom mellett a földi n egy feketeruhás, sűrűn le
fátyolozott hölgyet pillantott meg, aki a hidegtől 
és szomorúságtól áthatott; n, majdnem eszmélet 
nélkül feküdt.

Gyorsan ölébe kapva a nőt, amint tőle tel
hetett roham, amerre vitték lábai. Majd rémülten 
kérdé:

Az Istenért asszonyom, hová vigyem, hol 
lakik ?

— A nő csak későn, alig hallhatóan vála
szolta :

— Vigyen szüléimhez, Lujza-tér tizenöt.
— Szüléimhez, Lujza-tér tizenöt, — ismé

telte Kendefi.
A nőt jobban magához szorítva, gyors lép

tekben hagyta el egyik teret a másik után, míg
nem elérte a jelölt házat. Nagynehezen ajtót nyitva 
e szavakkal lépett be az ismeretlen házba :

— Segítséget kérek, gyorsan. Még kevés re
ményük lehet a talpra állításra.

A már aggódó házbeliek jajveszékelve tuda
kozódtak a történtek mivoltáról.

— égre kérem, mi történt, szóljon 
kérdé egy idősebb nő

Semmi, semmi, csak kissé át van fázva. 
Majd elmondok mindent — felelte niegnyugtató- 
lag Kendefi.

Nem sok fáradság után sikerült a nőt teljes

Vallásosság a családi nevelésben.
Azok közé az áldástrejtő csirák közé, 

melyeknek éltető ereje a tanuló egész földi 
pályafutásán át kell hogy érvényesüljön s 
melyeket ez okból a családnak mint a ne
velés legelső és leghivatottabb őrének ápol
nia és gondoznia kell, tartozik a lét és az 
események ősforrásához, az istenre való 
utalás.

Ha feldereng a gyermekben az a tu
dat, hogy szüleinek szeretetétől függ, hogy 
gyengeségében és gyámoltalanságában ki 
van szolgáltatva atyja és anyja támogatá
sának, mely nélkül nyomorultan el kellene 
pusztulnia : akkor meg fogja érteni azt is, 
hogy édes atyja, aki egyelőre az ő fogal
maiban a hatalom és tekintély összegét 
képviseli, miért fordul bízva, remélve és 
fohászkodva a Teremtőhöz, a mindenek 
sorsát intézőjéhez.

Ebben a felismerésben gyökeredzik a 
vallásos érzület; az emberek Istenhez való 
viszonyának tudata : a hit.

Kedélyünk legmélyebb, legrejtettebb 
bensejébe hordozzuk azt a sejtelmet, mely 
a magasabb, a legmagasabb felé vonz. 
Olvasmány, társalgás és hangulat nem rit
kán segítségül hívják az okoskodó észt, 
hogy bebizonyíthassuk a mit nem lehet be
bizonyítani - megfosszuk magunkat a lé
lek ama megnyilatkozásától, amelynek lé
nyege vele elválaszhatlanul össze van forrva.

A tudás nem zárja ki a hitet. Ellen
kezőleg, ha megismerjük, mit használtunk 
fel a természetnyujtotta kincsekből a ma
gunk javára, kell, hogy hálával tartozzunk 
érettük annak, a ki azokat nekünk adja.

A családban uralkodjék a vallásos ér
zület, a mely a szeretet és odaadás, a tisz-

eszméletre téríteni, mi a házbelieket kissé meg
nyugtatta.

A kifárad!, beteg nőt nyugvóra küldték s 
aztán közre fogva a megmentőt, ismét kérdezős
ködtek a történtek mivoltáról.

Szóljon, hol találta föl e nőt?
A temetőben találtam föl. Nem messze 

a kijárattól egy elhanyagolt sirhalomnál, alig hall
hatóan sóhajtozva feküdt. Esküszöm asszonyom, 
hogy semmi néven nevezendő bűnt nem követ
tem el vele. Mindig kész vagyok ártatlanságom
ról esküt tenni. Mert tovább nem maradhatok, ha 
megengedik, hoinap ismét eljövök, megtudni a nő 
állapotát. Most csupán életliü arcképemet hagyom 
itt. hogy minden reám háruló gyanútól mentve 
legyek. Nevem Kendefi Rezső, helybeli születésű 
vagyok. A holnapi viszontlátás reményében, csen
des jó éjszakát kivánok. Kalapját véve távozott.

Gyors léptekben hagyta el ismét a tereket : 
egy fogadóba igyekezett, hol az éjszakát eltöltheti.

Másnap már j< magasan járt a nap az égen, 
a mikor Kendefi fölébredt. Először álomnak gon
dolta az egészet, de aztán mindinkább meggyő
ződött a tény valóságáról.

Gondolkodott ... Ki lehet az a nő. Kit si
rathatott. kinek a sirjánál lehetett. Szülői élnek, 
testvére talán sohse is volt. A sirhalom elhanya
golt, amit szülők, ha magzatuk pihen ott. nem 
hagyják e szent helyet elhagyottan. Talán férje 
vagy jegyese pihen ottan ? Bizonyára az. föltétien 
az ! Semmi! majd csak megtudom.

Így tűnődve önmagában, gyorsan tűntek a 
percek. Majd midőn eszébe jutott az este tett ígé
rete. sietve szedte össze önmagát s igyekezett a 
megmentett nőhöz.

Elfogultan, dobogó kebellel kopogtatott a 
rejtélyes ösmeretlennél. nemsok várakozás után

Lapunk mei ezáma 4 oldalra terjed.



telet és nagyrabecsülés, s mindannak szel
leme az alázatosságnak és megnyugvásnak 
mindazokban az életmódozatokban, hol 
öröm vagy fájdalom, boldogság vagy sze
rencsétlenség közt sejteni kell a rejtett ke
zet, mely a sors fonalát igazgatja. Ez az 
a légkör, a melyben a gyermeki kedély be
szívja magába az igaz vallásosságot, a szív 
vallásosságát.

Ehhez nem kell hamis szemforgatás, 
semmifélé külső formaiság vagy meg nem 1 
értett, érthetetlen szóbeli vallomás, hanem 
kell hozzá őszinte fohászkodás, inelv az 
egész családot Istenben való bizodalmában 
egyesíti.

Miként vallásos hangulatok, érzületek, 
miként minden nemzet bizonyos vallási 
fejlettség fokára jut. úgy a vallás az egyed 
minden életkorában is érvényesíti befolyá
sát. A gyermeknek boldog sejtelmet ad. 
az ifjút nemes tettre buzdítja, a hajlottabb 
korút vértezi az élet zordonságai ellen, az 
aggot meg az örökkévalóság fényével 
árasztja el.

Szülők és tanítók, valamennyien, kik
nek feladata a jövő nemzedéket nevelni, 
ápolják a gyenge gyermeki kedély vallá
sosságát. hogy a fiatalság terebélyes élet
fává növelve, meg legyen óva a durvaság, 
az aljasság posványába való sülyedéstől 
s minden helyzetben, minden életviszony 
közt megőrizhesse a lélek tisztaságát.

Legelébb pedig a szülők teljesítsék c 
szent kötelességet, mert ha az ifjú kedélyt 
fogékonyaivá teszik a vallásosságnak, úgy ] 
a nemes érzületek önmaguktól fognak fej
lődni a gyermekben, s megkötni) itv e a 
tanító munkáját, vele karöltve fogják mű
velhetni gyermekük erkölcsösségét.

VEGYES HÍREK
Október havi kínrímek.

E napokban Nagymihalyban, 
Nem komoly eset. 
A cirkuszban dán. török, szerb. 
Mind hanyatt esett.
A gyöngébb nem mind elkábult, 
Sport nevelte izmot bámult. 
Sóhajtott a sok menyecske. 
Hogy a férje csak cseppecske, 
E hely nem szül férfiakat. 
Csak nyavalyás soványakat. 
Nincsen már itt erő. izom. 
Pozsgás arc, csupa citrom.

szemben állt egy páratlan szépségű szelidhangu. 
fejedelemasszonyi alak előtt, ki Weisz Teréznek 
nevezve öntnagat szobájába vezette, hová a ház
beliek is követtek s az előző est eseményét fejte
gették.

Miután Kendefi elbeszélte az esti kalandot, 
mélyért nagyszámú sztrencsekivánat és bizalom 
volt a jutalom, kettesben hagyták az előző est 
hőseit.

Kezdetét vette a barátságos társalgás ; hol 
vidám, hol szomorú emlékek lettek fölidézve, mi 
mindkettőt gondolkodóba ejtette.

A nő zongorája mellé ülve eljálszta legked
vesebb dalát:

„De rég jártam én ezen a tájon.
Itt veszett cl minden boldogságom : 
vz régi kor jöjj vissza egy szóra. 
Őszi rozsa, fehér őszi rózsa.
Csak meg egyszer gyermek tudnék lenni. 
De sok mindent elit >dnék feledni.
Oh. gyermekkor j«»jj vissza egy szóra, 
őszi rózsa, fehér őszi rózsa."

Ennek eljátszása után, nugfeledkezve egy 
második személy jelenlétéről, ki hátar.iögött volt, 
zongorájára borulva, hangos zokogásban tort ki. 
Kendefi szoborként Állt, nem tudva mire vélni e 
különös jelenetet, majd midőn látta, hogy a zoko
gás szűnni nem akart, megszólalt :

— Ugyan, mi történik itt. Teréz!?
E hangok hallatára Teréz lecsendesült, majd 

megnyugtatni igyekezett vendéget :
— Bocsásson meg. — mondta Teréz szemeit 

törülve — szüleim jutottak eszembe, kiket már 
tizenkét évvel ezelőtt veszítettem cl.

E szavakat mondva, ismét zokogni kezdett. 
Nem értéin az egészét szolt Kendefi 

— meglepődve. Tehat nem édes szüleinél van ? 
Tehát nincs senkije ? . . . Az este, mikor azt kér
deztem. hová vigyem, azt felelte: „vigyen szülé
imhez. l.ujza-ter tizenöt." En a kívánt helyre vit

Majd meg aztán szüreteltek 
Néhány emberek. 
Kirándulók nyelve könnyen 
\ urnán megeredt. 
Politika, annexió, 
Szidva koalíció. 
Mozgósítás kemény dió. 
Könnyen bekövetkezhet. 
Vinnán jó bor, 
Nálunk sok por

Egy étéi tés dúl minálunk. 
Szeretetünk felkínáljuk. 
Nincs haragos, pörlekedő. 
Fogy az ügyvéd, nő a jólét, 
Az asszonyka csupa kellem. 
Egyszerűség, hív szerelem, 
Nem kell kalap 
Ha nincs alap, 
Nem flörtölne világért. 
A keresztény csupa erény, 
Izraelit mind szerény. 
A férfi meg csupa jellem, 
Intelligens, csupa szellem. 
Nagy tettekre hevíti a szerelem. 
Cselédségünk hú. szemérmes, 
Tak.roska és negédes. 
Városunk meg épül, szépül. 
Udvar tiszta, sármentes. 
Hirt szolgáltat majd telefon, 
Aszfaltos lesz a közút.
S ezek fölött őrt áll. buzdít 
A nagyszerű artézi kút.

Tartarin.

Hymen Nyékhegyi Nyékhegyi Ferencz 
cs. és kir. vezérkari huszárkapitány az elmúlt hé
ten eljegyezte Málczan Stépán Róza kisasszonyt, 
néhai nagyváradi Stépán (iábor és neje született 
nagy váradi Stépán Amália földbirtokosáé leányát.

Kinevezés. A főispán Mcrtens Arthur 
közigazgatási gyakornokot tiszteletbeli szolgahiróvá 
nevezte ki. Mcrtens Arthur szorgalmas és ügy
buzgó tisztviselő, a ki méltán megérdemelte a ki
tüntetést.

A közkórház kibővítése. A belügymi
nisztérium a nagymihály i közkórházban létesítendő 
és a tüdőbetegek részére szolgáló külön pavillon 
költségeinek fedezésére tKl.tXKt korona segélyt fo
lyósított. E hó 25 én Dr. Kerekes Pál közegész
ségügyi felügyelő, Czibur Bertalan a kórházi gond
nokság alelnöke, Dr. Löcherer Lőrincz vármegyei 
főorvos, Dr. Orley Ödön kórházi főorvos és Dr. 
Widder Márk járási tisztiorvosból álló bizottság a 
helyszínén szemlét tartott és megállapittatott a 
hely is, a melyen az uj pavillon épülni fog. E 
célra a kórházzal szomszédos Szilágyi-féle telek 
1-4000 koronáért meg vétetett. Az építkezés 1909. 
évi május havában veszi kezdetét.

tem. illetve hoztam. Nagyon kérem, mondja el a 
> valót.

A nő intett, hogy foglaljon helyet, majd zon- 
goiáját lezárva helyet foglalt vendégével szemben, 
s kezdé elbeszélését:

Nem. én nem vagyok édes szüleimnél, 
én nevelő szüleinmei vagyok.

Itt elhallgatott. Gondolkodott. Majd ismét 
megszólalt:

Kérem engedje meg. hogy pár percnyi 
szünetet tartsak. Nagyon fáj. ha rágondolok az 
elmúlt időkre, s különösen a szüléimre való em- 

' iekezes mindenkor könnyet fakasztanak. Engedje 
I meg, hogy pár pillanatra kimehessek, majd aztán 
1 elmondok mindent... Elmondom szomorú törté- 
i netemet. Addig vegve ez albumot es tekintsen 

bele.
Kendefi átvéve a könyvet meglepődve szem- 

i lélte borítékát, majd mikor csak egymaga maradt 
i a szobában, lapozni kezdett. Föínyitva ámulva 
' olvasta a következő sort : „Emlékül Majer Terez

nek Benkö Rezsőtől . . . évben.
Kendefi nagyolt nézett. Hogyan kerülhetett 

i ide e könyv ? Hol lehet a tulajdonosa ? . . Majd 
; tovább lapozott, mind ismerős nevek voltak ol

vashatok. Végre is visszatette helyére és ismét tű
nődni kezdett a könyv mikénti idejutásárol.

Nagy es különös gondolatait Teréz érkezése 
I megszüntette.

Teréz elfoglalva helyét, elkezdé elbeszélését:
I izénkét évvel ezelőtt hosszas betegség 

után elhalt jó anyám, rá három napra hirtelen 
[ atyám. Gyermekük nem volt több csak én, s ro

konok se voltak, beálltam apácának mi nagyon 
óhajtottam lenni azelőtt is. de szülőim ellenezték. 
Mo't. hogy »enki se volt, aki utamat állja, tehát 
óhajom teljesedésbe ment. Föl is vettek. Három 
• vig voltam a zárdában. Első időben szerettem a 
zárda-életet, de később meguntam. Nagyon kezd- 

■ tek goiombáskodni; zárdában nem illő kifejezé- 
| sekkel illettek, amiért kiléptem.

Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviselőtestülete november hó 2-án d. u. 2 óra
kor rendes ülést tart, melyen az 1909-ik évi költ
ségvetés is lesz tárgyalva.

Az uj pénzúgylgazgató Eiszenmann 
Oszkár a jövő hét folyamán városunkba érkezik 
az adókezeles ellenőrzése céljából.

Az útburkolás talán mégis csak dűlőre 
fog jutni. Az e hó 17-én a sátoraljaújhelyi m. kir. 
államépitészeti hivatalnál megtartott árlejtési tár
gyaláson a magyar aszfalt részvénytársaság és az 
alsósebesi trachit kőbánya tett ajánlatot. Valószínű, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter az utóbbi és 
olcsóbb ajánlatot fogja elfogadni.

Királyhadgyakorlatok. A jövő évi ki
rály hadgyakorlatok Nagymihály- és Homonna kö
zött lesznek. A főhadiszállás Parnón lesz és nem 
valószínűtlen, hogy Ö Felsége a király Nagymi
hály városán átmenve részt fog venni a hadgya
korlatokon. Úgy gondoljuk, hogy ennek folytán 
az utcák burkolása okvetlenül véghez fog menni.

Az artézi kút kérdése végre valahára 
mégis csak meg lesz oldva. Ugyanis Dr. Eper
jesy Lajoshoz oly kedvező ajánlat érkezett a kút 
építésére nézve, a mely lehetővé teszi, hogy a 
vállalkozóval tárgyalásba bocsátkozhassunk, annál 
is inkább, mert megbízhatóságához kétség sem 
fér.

Eljegyzés. Reismann Gyula márki föld
birtokos e hó 26-án eljegyezte Sátoraljaújhelyben 
Fried Etelka kisasszonyt, Dr. Fried Lajos ország
gyűlési képviselő leányát.

Gróf Széchényi László családi öröme. 
Gróf Széchényi Lászlóne született Vanderbilt Gla- 
dys kedden f. hó 27-én délelőtt az őrmezői kas
télyban egy egészséges leánygyermeknek adott 
életet. A grófnő családját az örvendetes esemény
ről kábeltávirattal értesítették.

Adomány. Gróf Andrássy Dénes a sá
toraljaújhelyi izraelita nőegyletnek 3000 koronát 
adományozott.

A málezai jegyzőválasztás. Mint táv
iratilag is küzdik velünk, a ntagy. kir. közigazga
tási biróság Kovács Pál segédjegyzőt Málczán 
törvényesen megválasztott körjegyzőnek jelentette 
ki, a ki ennélfogva hivatalát legközelebb elfoglalja.

Az 1908-iki sorozás eredménye. A 
nagymihályi járás területéről a f. évre a hadse
reg ujoncjutalékába 102, a honvédség sorába 32, 
a hadsereg póttartalékába 62, a honvédség pót
tartaléka javára pedig 23 hadköteles, összesen te
hát 219 hadköteles lett besorozva.

Hála az égnek jól tudtam németül. Be
álltam gyermekek mellé nevelőnőnek. Oktattam a 
magyar és német nyelvből. Majd három év eltelte 
után visszajöttem ismét a városba. A szerencsés 
véletlen e házhoz vezényelt. Volt itt is egy gyö
nyörű kis lányka, kit egy évig oktattam, mígnem 
az Eg Ura ő vele szaporította a menyei angyalo
kat. Nem maradt e háznál egyetlen gyerek se, ek
kor aztán a ház úrnője, ki máma nevelő és mos
toha anyám, magához vett saját gyermekének. így 
lettem Weisz Teréz, különben én vagyok a tiz év 
előtti Majer Teréz.

Mikor nevét kimond a, ismét könnyezni kez
dett, majd ismét folytatta tovább:

Kedves, jó szüléimét sohse tudom feledni! 
Óh, ég ! . . .

Igen, en vagyok az árva, a volt Majer 
Teréz, aki vár, mindig csak vár s hiszem, hogy 
akit várok, megjön !

— Vár valakit ? . . . — kérdi Kendefi kíván
csian.

— Igen, várom egy régi barátomat, első ide
álomat.

Mikor fog megjönni ? Talán már a na
pokban ? — kérdé ismét Kendefi.

Magam se tudom, mikor jön, de meg 
kell jönnie.

Nem szabad tudnom a várandónak kilé
tét ? - - kérdezte Kendefi.

De igen! Benkö Rezsőt várom. Helyi 
születésű ifjú.

— Benkö Rezső ! ? kérdé meglepődve Kendefi, 
- Igen, őt ! Talán ösnieri ? Hallott valamit 

ő róla ? kérdé mostan Teréz ?
Ismertem régen, nagyon régen. Hol le

het mostan. Talán már nem is él!.. .
Nem él ? . . . kérdé Teréz ? Én hiszem, 

hogy ő még él, hogy még vele találkozom. Sej
tem, valami azt súgja, még látni fogom.

— Hát hol van. mikor és miért ment el



— Vásáráthelyezés A miniszter megen
gedte, hogy Varannó községben f. évi augusztus 
hó 18-ára esett, de meg nem tartott országos ki
rakodó és marhavásár kivételesen november hó 
4-én tartassék meg.

— A hálátlan dénesfalvaiak. rudjuk, hogy 
Gróf Andrássy Dénes bőkezűsége és Sulyovszky 
István közbenjárása folytán Dénesfalva áttelepí
tése mily nagy áldozatok árán lett keresztülvive. 
A község lakói a Laborcpart védtöltéseit teljesen 
elhanyagolták és a falu ismét annak volt kitéve, 
hogy a viz elönti. Végre Dr. Eperjesy Lajos ura
dalmi ügyész előterjesztése folytán az uradalom 
ismételten segédkezet nyújtott, hogy a partvédelmi 
müvek megerösittessenek. A hálátlan dénesfalva
iak azonban még az uradalmi erdőből ingyen jut
tatott rőzsét sem akarják kiszállítani a munkála
tokhoz, ugy hogy a folyammérnöki hivatal a fő- 
szolgabirói hivataltól harhatalom kirendelését 
kérte.

A pályaudvar világítása botrányosan 
rossz, az esti és reggeli vonatnál valóságos egyip
tomi sötétség uralkodik. Az utasok egymásba üt
köznek és csodaszámba megy, hogy eddig sze
rencsétlenség nem történt. Érthetetlen, hogy a 
felajánlott villamos világítást a miskolcsi üzletve
zetőség miért nem fogadja el, holott a kereske
delemügyi minisztérium az e tekintetben a város 
által felterjesztett ajánlatot elfogadhatónak találta.

— A Kossuth Lajos-utca befásltása köz
egészségügyi szempontból elodázhatatlan szükséggé 
vált és egyben a Sztáray-tér rendezése a jövő ta- 
vaszszal okvetlen kezdetét veszi.

Gálszécs a helyközi telefonforgalom
ban. F. hó 26-tól kezdve Gálszécs község a Sá
toraljaújhely környéki telefon forgalomba bevona
tott és a gálszécsiek immár használják is a tele
font. Ugy látszik, a gálszécsi járás érdeke a mi
nisztériumnál előbbre való, mint a nagymihályi, 
pedig mig Gálszécsen alig 10 előfizető akadt, ná
lunk 40 előfizető van biztosítva a telefonra. Ime, 
miként méri a kormány az igazságot.

Az ungvári törvényszék felállításának 
érdekében Gróf Sztáray Gábor főispán és Firczák 
Gyula püspök v. b. t. t. vezetése alatt nagyszámú 
küldöttség tisztelgett kedden délelőtt a kormány 
tagjainál. A miniszterek biztosították a küldöttsé
get, hogy ügyüket a legjobb indulattal fogják tá
mogatni. Nem kell azonban hinni, hogy a tör
vényszék egyhamar meglesz, a kormánynak ki
sebb gondja is nagyobb ennél és bizony sok viz 
fog még az Ungon és Laborczon lefolyni, mig a 
törvényszék vissza lesz állítva.

szülő városából ? Nem tudná megmondani nekem. 
— kérdé Kendefi, nagy kíváncsiságot mutatva.

— Hogy hol van jelenleg, azt nem tudom, 
de hogy mikor és miért ment el e városból, ha 
kívánja, elmondom amint tudom — mondá Teréz.

— Kérem, mondja el amit tud. Nagyon há
lás leszek érte. Régen ösmerem és azért kiváncsi 
vagyok sorsára.

— Jó! elmondom tehát viszonyunkat, távo
zása okát, tett Ígéretét és elválásunk, illetve leve
lezésünk megszűntének okát. Kérem hallgasson 
figyelemmel :

— Tizenkét éves kislány lehettem, amikor 
Benkö Rezsőt egy nagyobb kirándulás alkalmával 
megösmertem. Kedves, barátságos fiú volt. Meg
ismerkedésünk után gyakran eljött hozzám, mert 
nagyon szeretett, mit feltűnően éreztetett. O már 
tizenkét éves volt. Közép osztályú tanuló. Okos, 
müveit fiú, ki nem tagadom, nekem is tetszett. 
Én is szerettem, miért ő azt mondhatom imádott. 
Boldogok voltunk. Minden kevés idejét ami sza
bad volt, nálam töltötte el. Egymás nélkül nem 
mentünk sehová. Egymást szeretve tartott boldog 
együttletünk két évig.

A fiú anyja meghalt. Az apa nem tudott nő 
nélkül el lenni. Magához vett egy kicsapongó, 
korhely nőt, kit gyakran lehetett látni az utca sa
rában, fetrengeni. miért a fiú nem akarta anyá
nak elismerni, ellenezte a házasságkötést, minek 
az lett a vége, hogy az apa elkergette a fiút a 
háztól. A fiú nagynehezen elment e városból. Tá
vozása után is küldött egyet-mást, sőt mi több, 
levelei ugy jöttek, akárcsak ha menyasszonya let
tem volna. Leveleztünk sűrűn. A levelezés meg
szűnése miattam történt. Amint mondám szülőim 
meghaltak, én zárdába mentem, hová szintén gyak
ran jöttek a levelek, mit a zárdafönökné megtudva, 
megdorgált. Megtiltotta a levelezést. Nem volt 
mit tegyek, megírtam neki a helyzet állását. Meg
szűnt a viszony köztünk. Azóta nem tudom hol 
van. Elfeledni nem tudom ! . . Vissza jövetelem 
után hallottam, hogy a fiú kérve-kérte atyját, ven-

Az uj végrehajtási törvény és az adók 
A pénzügy miniszter körrend Jetet intézett a pénz- 
ügyigazgatóságokhoz, amelyben előírja azokat a 
módozatokat, melyek szerint a végrehajtási törvény 
novellája (1908. XLI. t.-c.) intézkedései az altatni 
egyenes és közvetett adók, az illetékek es egyéb 
kincstári követelések behajtásánál alkalmazandók. 
Ezek közül leglényegesebb az az intézkedés, amely 
a 12 kataszt. holdnyi szántóföld műveléséhez szük
séges iga vonó-jószágot, félévre szükséges takar
mányt, szalmát, almot, gazdasági eszközt, trágyát, 
valamint vetőmag beszerzéséhez szükséges össze
get az adóvégrehajtásoknál is foglalás alól men
tesíti. Az adókezelésre vonalközé* 1883. XLVU. 
törvénycikk 60. §. a az adóvégrehajtásoknál fog
lalásmentes vetőmag megállapítására jövőre is ér
vényben marad. E §. ugyanis az adósra nagyobb 
kedvezményt tartalmaz, a mennyiben nemcsak a 
12 kát. hold szántó, hanem korlátozás nélkül, a 
tényleg müveit holdak után állapítja meg a vető
mag foglalásmentességét. A pénzügyminiszter to
vábbiakban azt is kimondja, hogy az adóügyi ár
verési hirdetésbe a végrehajtást szenvedő neve 
mindig felveendő lesz.

Kiss szerencséje nagy! Köztudomású, 
hogy a m. kir. osztálysorsjáték tervezete a leg
kedvezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyere
mények mellett számos kisebb nyeremények van
nak és különösen az, hogy a fele a kibocsájtott 
sorsjegyeknek — tehát minden második — nyer, 
az oka, hogy a nagyközönség minden rétege ki
próbálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ily 
utón szegényből gazdaggá. Az uj sorsjáték 1. osz
tályának húzása november 19. és 21-én lesz. Te
gyen szerencsekisérletet és vásároljon sorsjegyet 
az előnyösen ismert Kiss bankházában (Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 13), mert pontosan és lelkiis
meretesen szolgálja ki vevőit és mert Kiss szeren
cséje nagy!

— Deák kongrrsszus Kassán. Hazánk ősz- 
szes egyetemei és főiskolai ifjúságának ezidei 
kongresszusa november hó 27—30-án lesz. A vá
rosban már most folynak az előkészületek a kon
gresszus sikere érdekében.

— A Pesti Hírlap, mint rendesen minden 
év őszén, ezúttal is figyelmezteti a magyar olva
sóközönséget, hogy immár 19-ik évfolyamába 
lépő nagy képes naptárát csak azok az előfize
tők kapják meg karácsonyi ajándékul, akik leg
alább három hónap óta járatják a lapot. Ne mu- 
laszsza el hát senki az alkalmat egy egész éven 
át használható, díszes kiállítású és gazdag tar
talmú ajándék-könyv megszerzésére, kivált mikor 

né vissza, de az apa hajthatatlan maradt, hallani 
sem akart a fiúról, aki belátva, hogy hasztalan 
rimánkodik, nem irt többé! A nőt az ocsmány 
élet elpusztitá, meghalt. Az apa egyedül ma
radt, mert nem kapott más nőt. habár jó módban 
volt. Belátta hibáját. Nem volt ki gondozza, tehát 
betegessé lett. Hová tovább mind inkább gyön
gült. Érezte, hogy köz.‘lég végórája. Eszébe jutott 
fia. Szánta és bánta tértét. Soká tudakozódott érte, 
vissza akarta venni. N?m hallott semmit róla. Azt 
hitte, hogy a fiú kisz<nvedett. Végre meghalt ő. 
Végrendeletet hagyott, mely szerint a hagyaték fe
lerésze a fiúé, ha megkerül, ellenben a szegénye
ké ; a másik rész azé a lányé, akit a fiú szeretett 
gyerekkorában. Meghagyta azt is, hogy ötét tel
jesen uj sírba helyezzék, n ért nem érzi magát 
méltónak, hogy els i neje mellé helyezzek. Mi tel
jesítve is lett. Ennyit tudok az öregről.

— Végtelenül örülnék, ha bár csak még 
egyszer találkozhatnánk. Édes, boldog emlékek 
kötnek hozzá. Még gyerekek voltunk, s már meg
esküdtünk, hogy egymáséi leszünk ! Én ígéretem
hez hü maradtam. Vártam s még várok. Ö azon
ban vagy iné {feledte, vagy már megszegte az es
küjét. Én mig remélek ! S itt ismét könnyezni 
kezdett.

Az utolsó szavak elhangzásakor Kendefi föl
emelkedve helyéből a Teréz lábaihoz rogyott. Ke
zeit megfogva csókkal halmozta el azokat, mia
latt susogta:

— Igaz, amit mondtál. Megesküdtünk egy
másnak egymáséi leszünk ' Ugy-e az enyém le
szel. Légy enyém, a Benkő Rezsőé, aki kitagad- 
tatása után Kendefi nevet vett föl.

E szavakat mély csönd követte. Teréz a nem 
várt meglepetéstől nem birt szólni.

A mély csöndet a Teréz anyja törte meg. 
ki épp ebédre akarta szólitani a vendéget. Látva 
a helyzetet, áldólag helyezte fölejök kezét.

Pár hét elmúltával már nászúira keltek.
Rozsondai Béla. 

a lap. mely azt előfizetőinek adja. Magyarország 
első lapja. .4 Pesti Hírlap ma hazánkban a leg
elterjedtebb. tehát a legkedveltebb, legbővebb tar
talommal megjelenő és minden irányban függet
len. ép azért az igazságot bátor szókimondással 
hirdető újság. Vezércikkei, tárcái, esti levelei el- 
sőrendiiek ; színház-, hír-, szerkesztői üzenet- és 
vegyes-rovatai a leggazdagabbak ; mulattató és 
humoros közleményeivel minden lapot felülmúl. 
A Pesti Hírlap minden előfizetője féláron rendel
heti meg a Divat-Szalon cimü, kitünően szerkesz
tett, elsőrendű divatujságot, mely a hölgyek kö
rében általános kedveltségnek örvend. Fel tehát, 
aki még nem tette, siessen előfizetni a Pesti Hír
lapra. melynek ára egy hóra 2 kor. 40 fill., ne
gyedévre pedig 7 korona s a Divat-Szalonnal 
együtt 9 korona. A Pesti Hírlap cime: Budapest, 
Váci-körűt 78.

A magyar újságírás szenzációja! ,.A 
Nap* a magyar legkedvesebb lapja ! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány ! Egv szám 2 krajcár. A 
Nap előfizetési ára: Egy évre 16 K, félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

Fidibusz ! A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség. Remek szöveg, pompás 
képek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A 
Fidibusz előfizetési ári* : Egész évre 6 K., félévre 
3 K., negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 
fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal : 
Budapest, Rökk Szilárd-utca 9.

10 koronát takarit meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál

Nagymihályon készitteti. Mérték után legnagyobb
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb dixatu szabás. ' 1

F.lel.'m »«rk»»tő Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatali mfiv.z.i'. Lándai Józaef.

Hirdetések.
Üzlet áthelyezés.

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására adni, hogy az eddig a Kossuth 
Lajos-utczai Friedman Simon-féle házban 
levQ 14 év óta fennálló 

borbély ..fodrász 
üzletemet

a Kossuth Lajos-utczán lévő Mastsenyik 
Ede üzlethelyiségébe (a városházával szem
ben helyeztem át.

Midőn erről a n. é. közönséget tisz
telettel értesítem, kérem továbbra is kegyes 
pártfogását és vagyok

kitűnő tisztelettel
Here zik Béla,

borbély és fodrász.

KIADÓ LAKÁS.
Négy szobás lakás mellékhe

lyiségekkel (jelenlegi adóhivatal) 
esetleg minden szoba külön-külön 
1909. január hó 1-től kiadó.

Bővebb felvilágosítást ad

Dr. GLÜCK SAMU.

Szép téli alma
métermázsánként 3 2 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.



Szálloda átvétel.
-l t-

Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy a Barnai-féle „KOS"-hoz címzett 

szálloda, vendéglő 
■ KÁVÉHÁZ S 
vezetését f. évi november hó 1-től átveszem.

Kipróbált szaktudásommal és minden igyekezetem
mel azon leszek, hogy a legjobb ételek és italok, vala- I 
mint a legpontosabb kiszolgálás által tisztelt vendégeim I 
teljes megelégedését kiérdemeljem.

Elfogadok ebéd és vacsorára havi abonnomákat 
étlap szerint, valamint házhoz való hordásra, úgyszintén ; 
havi és napi teljes pensióra is.

Naponta a legváltozatosabb étlap úgy villásreggeli, 
mint ebéd és vacsora alkalmával.

Teljes tisztelettel

Füredi (Fuchs) Manó
4- megbízott vendéglős v..

a szobránczi fürdő urad, vendéglőse.
.. . *X

1EICHENBAÜM EMANÜELi
■ óra-, arany-, ezüst- és látszerészl cikkek gyári raktára | 

r NACVM1HÁUY.

• Nagy választék mindennemű óra, ékszer, A •
arany- és ezüstnemüekben. ---------------- —

• Inga és sálon órák, aszal! készletek, stb •
Opltkal tárgyak : Látcsövek, Thermometer. :[ /’

• Barométer, nickel. arany es ziist foglalatú É 1' | •
A

szemüvegek és csíptetek dioptimeter szerint. 4 •
• GRAMOPHONOK ! •
• A Minden nálam vásárolt óráért 2 •

évi jótállást vállalok. /I nem
• jrOk. tetsző árukt rt a pénzt azonnal •

visszaküldöm. Az összes áruk
• a m. kir. ér ■mhivatal által meg- •

vizsgálva, írnek pecsétjével el
• vannak látv: - Tört arany v. o

ezüst tárgyakat veszek vagy be-
• J cserélek. - Vidéki megrendelések •

■BSmMmúir gyorsan és pontosan teljesitletnek.
• Gramophon és óra-javitások a •
A •J. . <• legrövidebb dő alatt jutányosán •
• • ••••<» • • • • • • •

c

Nagykikindai gyártmány. 
Bohn-féle »zab. biztonsági át- 

fedőcserép 272. szám.

X.

BOHN M. és TÁRSAI
------- NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA. ...............

Leglégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Alagyarországon

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDAN és ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. £ üegelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

i^—— 50 millió évi gyártás
a cs. és kir. szab. ^Bohn-féle biztonsági átfedő cserepekből.

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.

H\/ 2 r t m á n W H 1/ • Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átíedócserepek.
Uj Q I U 11 a I I y U . Legolcsóbb, legszebb tetőzet. —

W Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve,

Zsombolyai gyártmány. 
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép 

253. szám.
_____________________________/

» ■
A Nagymihályi Gazdasági Bank

Részvény társaság
az életbiztosítással kapcsolatos betétűzletet üzletágai köze be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 

| összeköttetésbe.
Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 

kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésere. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 

, | is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij elleneben egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az I ko- j 
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt |ÍM«) koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. \ 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését lő ev előtt beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20—60 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyiéi több 1000 1000 koronás téléit Is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
1 ■ eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
j : meg, hogy az ország más helyein létesitett hasonló rendszer a > 

j legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy I 
I az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

—--- 7=r.-____ r K
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...................................ZlV ‘#^MflGYflR0RSZflGI KÖZPONT: 

ETERNIT müvek 
^WHATSCHEK LAJOS 

BUDAPEST. andrássy-út33.

I

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal tigy helyben, mint vidéken, mindennemű epületek es temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


