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Pár szó a szegényügy 
és betegápolásról.

(A/.) Sokféle módon nyilvánul 
már nálunk is, mint más orszá 
gokban a jótékonyság iránti ér 
deklódés. Szegények, gyermekek 
és betegek gondozása nagy lép
tekkel halad — azért talán ép 
pen most volna annak ideje, hogy 
egymást a jóban még buzdítsuk 
s egyúttal a hiányokra is reá 
mutassunk Fájdalommal kell ta 
pasztalni, hogy alig egyszer cg) 
évben olvasunk a napilapokban 
oly cikket, mely a meglevő egy
letek dolgait, ügyeit ismertetné, 
a Gyermekliga nagy sikereit hir
detné, a privát kórházak és sze
gényházakat, menházakat emlí
tené, azok céljait előmozdítaná 
nyomtatásban is, pedig a sok 
kitűnő újságok nagyot lendítené
nek a szegényügyen. Hiszen el 
férne a politikai jelentések és az 
egyéb napi újdonságok mellett 
néha egy pár jótékonyan buzdító 
szó és nagy hasznot hajtana a 
példája által is, a tehetséges és 
szorgalmas újságíró, aki úgy is 
hivatásánál fogva a többi ember 
művelődésére szolgál — könnyen 
áldozhatna az ő tehetségéből egy

A hínár csókja
Irta Zsoldos I.ászlő

A Duna partján sétáltam a hal
kan zizzenő nyári alkonyaiban, hall
gatva a tücsök csirpelését s a békák 
brekegését, amely a kőbajitásnyira 
sütétlő kicsiny szigettől húzódó ná
dasból zsongott ritmikusan felém.

Amint igy lassan álmodozva mén 
degélek, a nedves fövenyen egy- 
szere csak előttem terem szapora 
ugrándozással egy zöld béka. A 
lábam előtt megállt és én, tisztán 
láttam, hogy kidülledt szemével reáiu 
tekint. Igen szeretem az állatokat s 
azért én is megállottám egy pilla 
natig, farkasszeiuet nézve a békával 
a suttogó félhomályban.

A kis állat pitiig, nekibátorodva 
jóindulatú fellépésemtől, nagyot ku 
ruttyolt. Aki érti az állatok hangját, 
mint ahogyan — talán nem dicsek
vés ha mondom, sok évi megfigye
lés után nekem sikerült megérteni, 
—  annak ez a kuruttyszó körülbelül 
ezt jelenthette :

—  Tisztelt uraság, mit keres itt 
este a Duna vize partján?

Nem akartam rossz neveléaünek 
látszani, tehát —  nem ugyan bre

pár tollvonást a szegényügy és 
betegügynek is.

Az a jó, ami történik az or
szágban soha sem lehet elég 
nagy hangon hirdetve, — mert 
csak úgy vonz követőket maga 
után. 100 forint csendben, titok
ban — túl szerényen adva, nem 
ér annyit, mint 10 írt hirdetve a 
célt amiért adták, lelkesítve mást 
is, nyerve utánzókat.

A beteg ügy falun különösen 
figyelemre érdemes és ebben úgy 
mint másban jó a külföldet utá
nozni, annak művelődését — ápo
lási systemáit.

Angolországban vannak az 
úgynevezett falusi ápolónék, 
fővárosunkban is vesznek 4 oszt. 
végzett leányokat ápolónknak — 
de falun még nincs semmi segít 
ségiink ! Mint a lranczia mondja 
a jobb, mindég ellensége a jónak 
s ezért, ha nem tehetünk meg min
dent — tegyünk azért mégis va
lam it! 11a egy faluban 5—0
olyan beteg van — aki minden 
másodnap egy kis kezelésre szá
mit — kikhez forduljon ? —►Az 
orvos nem lehet naponta minden 
egyes sebmosásnál és kötözésnél 
jelen, azért örülne, ha volna neki 
ott helyben egy segitő keze,

kegve, hanem a magam emberi be
szédjén, —  ezt feleltem neki a kér
désére :

—  Béka barátom, én festő vagyok 
és hangulatot korosok itt este a 
Duna vize partján.

—  Hangulatot? brekkent vissza 
esodálkozva a zöld jószág. Es olyan 
furán ugrott szava mellé, mintha 
csak azt akarta volna jelezni ezzel 
az ugrással, hogy nevet rajtam. 
Hangulatot? tisztelt uraság?

Bosszúsan pillantottam a konfi- 
dens állatra és toppantottam a lá
bammal.

—  Ej, hát csufolódni akarsz ve
lem ?

Az eleven zöldség megszeppent.
Dehogy akarok én csufolódni ve

led j«i urasig! Csupán egy titkot 
akarok elárulni neked, ha meghal- 
gatod. A titok az, hogy itt a nádas 
szélén a hínárban (s e szónál kissé 
halra ugrott a viz partja felé) már 
a nyár elseje óta fekszik egy sárga 
hajú leány,

—  Mit beszelsz ? szóltam közbe 
izgatottan, de a béka nyugodtan 
folytatta :

—  Igen, sárga hajú. Vagyis tu
lajdonképpen már zöld hajú, mert

akinek elmagyarázna havonta vagy 
hetenkint egyszer a kezelést.

A kórházak általában nem a 
legszegényebb népnek érhetők 
el, ott l —2 hétig is alig tartóz
kodhat egy szegény, mert 
hiszen faluja is nehezen fog érte 
űzetni, egyszerűbb alapon pedig 
ma már nem lehet kórházat épi 
teni és fenntartani. Egy modern 
kórházra költött összegekből ki 
kerülne 10 szegényeknek való 
szalmafedeles kórház, de mivel 
csakugyan hátra felé- nem szabad 
haladni — tehát haladjunk előre 
— legyen ez is és az is. l)e 
hol is van ma nálunk igazán sze
gényeknek való kórház, van ta
lán néhány privát ?

Az egyszerű kórházban persze 
lehetne olcsó napi dij is, mert az 
a szegény, aki úgy is szalmán fe
küdt előbb, utóbb sem vág) ik — 
az alatt mig beteg, — palotában 
feküdni.

A meddig azonban nincs ne 
kik helyük a kórházban, lega
lább legyen ápolónéjok otthon 
is. Ha a bába képzés 0* havi 
cursust igényel, a sebek kezelése 
cursusát és esetleg első segélyt 
nyújtó curzust is elsajátíthatnák 
néhány hónap alatt az arra vál

odalent minálunk mindent zöldre 
festenek. Amikor lekerült közénk 
az a leány, hát én * tülekszem rá, 
szép volt és fiatal, hanem azóia 
nagyon megrutult, felpuffadt, szét- 
múlott és megöregedett. Erről u 
leányról tudok én egy hangulatos 
dolgot. Meghallgatod jó urasát; ?

Kíváncsian pislogott rám. mialatt 
én botomra támaszkodva, merengő 
gondolattal tekintettem a nádas 
felé.

A  béka pediglen tovább brekegte :
—  Hit, uraság. az a szép sárga 

hajú leány tavaly még itt sétált 
minden este a viz partján egy barna 
fiatal emberrel. Egymás kezét fog
ták, vagy karon fogva mentek és 
suttogó hangon beszélgettek. Sze
relmes párt volt. Egyszer azután, 
bíboros naplementekor, a barna fia 
tál ember átunszolta a leányt a fa
ludon és akkor átmentek oda a 
szigetre. A leány ellenkezett, azt 
láttam, tétován lépett rá a Ilid pad
lójára, de végre mégis engedelmes 
kedett a férfinek. Átment vele a 
szigetre.

Miro visszatértek, már rég fent 
volt a hold s én arnonnan a vízből 
csupán azt láttam, hogy a férfi he

lalkozó nők. Ez ismét egy tár
sadalmi aktió lehetne, a mely 
bizton az összes orvosok helyes
lésével találkozna. I liszen ók, 
akik a világon a legszebb célnak 
szolgálnak, hálásak volnának, ha 
segítséget találnának legalább 
azokban a falvakban, ahol intelli
gencia lakik, ahol önálló nők 
vállalkoznának a nép körül 1—2 
asszonyt taníttatni, ruházni vagy 
saját személyzetük közül egy- 
kettőt ezen a téren képeztetni! 
A sok kártékony kuruzsoló ellen 
is ez volna az egyetlen orvosság, 
mert természetesen egymás
nak tanácsolnak, ahogy tud
nak, ha nincs okosabb tanács
adójuk. Ep ezért hinnének leg
jobban egy közüllök való paraszt
nak, ki nem mindég teljesen meg
vetendő, mint ápolóné 1

1 liszen úgy is kurnzsol minden 
faluban legalább 10 asszony, hát 
legalább helyes módon ápolgas- 
son. Aki foglalkozott a néppel 
az azt is tudja, hogy csak addig 
nem logad tanácsot a nép, 
ameddig a tanács neki pénzbe 
kerül, de hálásan logad tanácsot, 
ha ingyen kapja — mindég !

Nőegylet is van sok, miért ne 
fogadná programmjába a beteg-

vesoti átkarolja a leány derekát és 
a leány piheg és ajka remeg.

Attól fogva minden alkonyatkor 
ez lett a vege a sétának ; a sterel- 
mes pár átrándult a szigetre és 
késő holdvilágnál tért vissza a hí
don.

Meg nem foghattam, tisztelt ura
ság, hogy mit kereshettek a szige
ten. Mert az ilyesmi a békáknál 
nem szokás. Később azonban el
mondta nekem egy tücsök, hogy a 
szigeten siirü lombok között rejtőz
ködik egy ház és abban a házban 
alkonyat után minden este meggyu- 
latit egy gyertya és a gyertya vi
lágnál, bent a szobában, ölelkeznek 
a szerelmesek és ettől az öleléstől 
a nyápic gyertya elalszik.

— Ostoba! — diinyügtem önkény* 
telenUI, —  hogy lehet olyankor el
aludni ?

—  Na igen, szőtte tovább a külö
nös történetet a béka. Sajátszerüen 
brekegve, én is ezt mondtam a tü
csöknek. A tücsök pedig elszégyelte 
magát és hatalmasat szökkenve tá
vozott.

Ősszel a hűvös estéken elmarado
zott a viz partjáról a pár. S azóta 
egész télen át nem láttam őket.
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st i>< Ha minden vidéki 
évente 1 0  falusi ápolónét 

iá ingyen tanítani és minden 
földbirtokos évente tartana 

:gy olyan asszonyt személy- 
:özt, aki ezt a 3 — 4 havi 
segély kurzust és sebek 
zási kurzusát végezte, mily 

IB r  meg volna Magyarorszá- 
legszükségesebb ápolönék 

jt, akik úgy sem vágynak 
{■ ((óvárosba, nem is menné- 

l| 8  aa minden beteg után csak 
JBaár krajezárt kapnának. Mert 
•111 többen vannak ám a sz 
I I  nép közt, akiknek szive van 
j l  is  iránt és sajnálni tudják

£n^Biást —  niint gondolnák a 
i|ltebb körök ! 

gyón csekély áldozat kellene 
telligencia részéről, hogy a 

M  orvosi szereket beszerezzék 
| l >ő segélyre, ülvégre ne 

;n nap vágják és törik össze 
kát a falusiak, —  de mégis
an 1

H l  tisztaságot s a felelőség ér- 
I  is sokkal hamarább tanulja 

|B az a lény, aki ilyenre

■ I

vál-
tik, mert annak úgy is jó

H l  téka.
BK  ha sem gondoljuk, hogy 
I I  már a jótékony intézmé- 
II >61. Azokból mindég kevés, 
■  csak a szeretet munkája 

lia népet, csak a példa buzdít, 
mogassuk hát a meglevő 

jnényeket, modern kórháza- 
KI de gondoljunk a vidékre is, 
I I  sunk a legszegényebb nép- 
I  ts egy kis figyelmet, segit- 
I  a szegényen, a vakon, a B  :n, a gyermeken, de a fekvő 

jen is —  és írjunk róla, 
I  el ne (elejtsük.

:f 8:

— jun. 5.
országos függetlenségi nagygyü-

|H*/asárnap délelőtt mintegy 12 

B  főnyi ember vonult impozáns 
ijlg tben a budapesti központi vá
lt:: l a  udvarába. Az ország min- 

V  észéből küldöttségek képvisel-

■
vidéki függetlenségi pártokul 

•pl. megyei függetlenségi pártot 
u z a Barna, B e r n  á t h Béla, 
y Barna, P o t o c k y Dezső,

í  i

a melegedő tavasszal azonban 
megjelentek. De mindketten 
ia megváltoztak volna. Sárga
lány talán meghízott, a barna 
ember pedig okvetetleniil el- 

ült. Nem suttogott többé, ha
li olykor kiabált, a nő pedig sirt, 
E esdeklő arccal tekintett ilyen- 
t£ eá.
■  /szer aztán mi történt ? En ott 
r | osztottam szokott helyemen
■  szélén, amikor itt u parton 
w ilent a férfi meg a lány. Es 
ff nki sem volt itt rajtuk kívül 
r agyon indulatosan beszéltek
■  ássál. A leány lebukott a földre 
ff rjával áthurkolta a másiknak 
ff dél.
I 4 jbor, gondolj a magzatodrai 
ti bor pedig —  csuk ekkor ti 
E  neg a nevét, kibontakozott az

kből, és durván felelt :
I | Nekem a jövömro kell gon 
I ' Irmai En sohasem vehettek 
j feleségül I
boldogtalan —  mert bizonyára 
Igtalan volt, ugyebár, tisztelt 
Lg? (Hát persze, hogy holdogta 
■olt, te együgyü kis béka) — 
(Jogtalan nő ekkor, mintha vil- 
s áram futott volna keresztül 
téli, gyorsan felállt, kiegyene- 
t és szikrázó szemmel csak 
it mondott.
Na hát. akkor az isten irgul- 
on néked Gábor I

V

F E L S Ő  M A G V A R O R S Z A G I H I R L A P

br. Se n n y e y Miklós orsz. képvi
selők és ÁVfffwxyPétcrpártelnük kép
viselték. Megjelentek a miniszterek 
és a házelnök kivételével politikai 
életünk összes kitűnőségei, a füg
getlenségi párt alolnükei, mintegy 150 
képviselő és a függetlenségi párti 
főispánok. A nagygyűlést PJatihy 
György dr. nyitotta meg, kijelent 
vén, hogy az országos gyűlés célja 
állásfoglalás az önálló banknak 1911-ro 
való felállítása mellett. Jelentette, 
hogy több oldalról indítvány érke
zett hozzá, mely szerint mondja ki 
a nagygyűlés az Ausztria ellen in
dítandó kíméletlen gazdasági meg
torlást. Kérte azonban a nagygyű
lést, hogy mivel e kérdés nem tar
tozik a nagygyűlés napirendjéhez, 
adják ki azt további tanulmány 
céljából a fővárosi függetleuségi 
pártoknak. Sajó János határozati 
javaslatot terjesztett elő az önálló 
banknak 1911-ben való felállítására. 
Bizalommal viseltetik Kossuth Fe
renc és a függetlenségi párt iránt, 
mely lankadatlanul folytatni fogja 
a gazdasági függetlenségünk érde
kében megindított harcot. Pető 
István az egyetemi ifjúság csatla
kozását jelentette he. Ezután Bat
thyány Tivadar gróf hangoztatta 
hosszabb beszédben, hogy az ország 
boldogulása csakis a gazdasági erők 
szabad kifejtése utján lehetséges. 
Holló Lajos az önálló bank szüksé 
gességét fejtegette és az ellene ö7-es 
oldalról felhozott érvekkel polemizál. 
Teleki Arvéd gróf u mezőgazdaság 
szeiuponjából hangoztatta a bank 
felállításának követelményét. Nagy 
Dezső felszólalása után llock János 
mondott költői szérnyalásu beszédet. 
Végül az egyes függetlenségi szer
vezetek jelentették be csatlakozásu
kat a határozati javaslatokhoz. Zom- 
plénvánuegye csatlakozását K i n 
c s e s s y Péter pártelnök jelentette 
he rövid, de hatásos beszédben. 
Gyűlés után a tömeg hazafias da
lokat énekelj Kossuth Ferenc la
kása elé vonult, hol az erkélyen 
megjelenő minisztert Piatthy György 
üdvözölte, mint az egész ország ve
zérét. Kossuth Ferenc hálás köszö
netét mondott a bizalomért és ra
gaszkodásért. A helyzetről jelenleg

Es szót sem szólva többet, elszán
tan a hidra sietett.

A barna fiatal ember utána kiál
tott :

—  Irma, legyen eszed! Isten 
megáldjon ! Es meg sem várva, mit 
felel a leány, sarkon fordult s lassú 
de határozott járással elment a falu 
irányába. Meg csak vissza sem né
zett egyszer sem.

A leány meredten tekintett utána 
a hídról. Aztán, amikor már egészen 
eltűnt az ösvényen a férfi alakja, 
akkor hirtelen átvetette magát az 
alaesony korláton :

Édes magzatom!
—  Csobband* hallatszott és a hí

nár, ott a hidláh alatt magához 
ölelte a leányt és azóta is még 
mindig olyan szorosan öleli maga 
hoz, mintha csak kárpótolni akarná 
a barna fiatal ember öleléséért, aki 
otthagyta.

Es azt hiszem, tisztelt uraság. 
kárpótolta is. Mert a zöldhaju le
ány azóta olyan, de olyan nyugod
tan pihen a hínár ölében, mint aki 
az igazi, tiszta zavartalan boldogsá
got találta meg.

Szólott a béka és még egyszer 
r. m meresztve kidülledt szemét, 
elévült brekegéssel kérdezte :

Hát nem szép nyáresti hangulat 
ez. tisztelt uraság?

nem nyilatkozhatik, mert miniszteri 
állásáról lemondort; de éppen az 
az oka lemondásának, hogy az ön
álló banknak rendíthetetlen híve. 
A tömeg Kossuth szavait nagy lel
kesedéssel fogadta.

A mi parlamentünkből.
— Városi közgyűlés. —

Fontos tárgyak kerültek napi
rendre a legutóbbi városi köz
gyűlésen. Ilyenek voltak az 1907 
évi zárszámadás és a napipiacz 
áthelyezésének Ugye. Az utóbbi 
volt különösen az, mely nagy 
fontossággal birt és amelynek 
tárgyalása ilyenformán a legna
gyobb körültekintést igényelte.

Sajnálattal kell konstatálnunk, 
hogy a képviselőtestület ennek 
az ügynek a tárgyalásánál a leg- 
kevésbbé volt körültekintő, ameny- 
n>iben a napipiacot a régi, ro
zoga, egészségtelen fabódékkal 
kívánja rendezni egy nyitott trá
gyadomb tőszomszédságában. Ez 
a határozat meggondolatlanul, 
könnyelműen lett meghozva és 
ezért legközelebb bővebben ki 
fejtjük az elleni észrevételeinket.

A  gyűlésről az alábbi tudósí
tásunk számol be részletesen :

Városi közgyűlés volt f. hó8  án d. u. 
3 órakor F a r k a s  Andor h. polgár
mester elnöklete alatt. A képviselő- 
testület tagjai közül jelen voltak : 
Matolui Etele, Miklóssy István, 
Búza Barna, lsépy István, Kincsessy 
Péter, Szőllősy Arthur, Halász Jó 
zsef, Hünsch Dezső, Hericz Sándor, 
Grünbauiu Simon, Némethy Berta 
lan, Fuchs Jenő, Horváth József, 
dr. Lichtenstein Jenő, Ariuágyi Já 
nos, Majoros Gyula, Szedlák János, 
Widder Gyula, lioth Mór, Kova'esik 
János, Lipschitz Adolf, Krau>z Li- 
pót, Keichard Gyula, Kóth Hernádi, 
Turay János, Alexander Vilmos. 
Az elöljáróság tagjai közül Schiuidl 
Lajos, Pataky Miklós, dr. Szepessy 
Arn.Jd, Keichard Salamon, Bogyay 
Béla, Kakiuányi Jenő, Szőllősy Sán
dor, Kérészy Gyula, Uáthy Géza.’

A közgyűlés 1 pontja nz 1907. 
évi zárszámadás tárgyalása volt. 
Alexander Vilmos kifogásai és Ké
részy Gyula és Szőllősy Sándor 
megnyugtató felvilágosításai után a 
képviselőtestület a számadásokat 
elfogadta. E  tárgynál Néiuethy Bér 
tálán indítványára elhatározták, 
hogy a közmunka vált ság ezentúl 
külön kezeltessék s könyvehessék 
Székely Elek, Hell Jenő ős Schwarc 
Márkusz fegyelmi ügyében kelt bel
ügyminiszteri iutéivényeket tudó 
másul vették s az iratokat további 
illetékes eljárás végett a tanácsnak 
kiadták.

Az 1907. évi gyámpénztári mér
leget a belügyminiszter helyben 
hagyta az erről szóló alispáni érte
sítés tudomásul véttetett.

A gőz és kád fürdőnél felmerült 
tulkiadásokat a törvényhatóság jó
váhagyta, érvényesítés végett ki
adatni rendelte a számvevőnek.

Pataky Miklós fegyelmi ügyében 
a törvényhatóság Székely Elek volt 
polgármester felebbezése elutasítá
sával jóváhagyta a város azon ha
tározatát, mellyel a fegyelmi eljárás

megindítását mellőzte s igy a min
den alap és indok nélkül meggya- 
nusitott főjegyzőnek a legteljesebb 
elégtételt nyújtotta.

A  Siiusa Ödön részére megsza
vazott jutalom tárgyában a törvény
hatóság helybenhagyó) határozata 
folytán a jutalom kiutalását rendel
ték el.

A  Torzsási mulató bérletére Ber
nien Etel bérlővel 3 évre megkö
tött szerződést némi módosítással 
jóváhagyták.

A városi pénzek elhelyezése tár
gyában előzőleg hozott határozatok 
változatlan megyhwgy ását rendelte 
el a képviselőtestület.

A vágóhídon a marhák súlyának 
luérésére hosszabb vita után mérleg 
beszerzését elrendelték

A  Diana kert melletti szemét ér 
tőkésítésé tárgyában a város gaz
dája által tett jelentést jóváhagyó
lag tudomásul vették.

Az újhelyi Athletikai club terü
let átengedés iránti kérelmét meg
felelő terület hiányában elutasítot
ták.

Friss ileiman tűzoltó parancsnok
nak a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján 2 0 0  korona drágasági pótlé
kot szavaztak meg.

A vízvezeték volt gépészének úti
költség megtérítése iránti kérvényét 
elutasították.

A bibércti homok bánya művelése 
tárgyában, e kérdés szakszerű meg
vitatása s helyszíni szemle tartasa 
céljából Kérészy Gyula, Zombory 
János, Ariuágyi János, (Jsoltkő Jó
zsef és a gazd. tanácsosból álló bi
zottságot küldött ki a képviselőtes
tület s Csak ezen bizottság jelentése 
után fog e kérdésben érdemileg ha
tározni.

A helybeli ipartestület lakbér tar
tozás elengedése iránti kérvényének 
helyt adtak és a hátralékos 1 20  le 
róna házbéit elengedték.

A laborcraezői tüzkáro-ultak se
gélyezésére 2 0  koronát szavaztak 
meg.

Az aradi vesztőhely megvásárlá
sához Kinesesy Péter függetlenségi 
pártelnök indítványára 50 koronát 
szavazlak meg.

Báró J őszen ák János szobrára 
alap hiányában adományt neiu ad
tak.

Ezután még egy pár jelentéktelen 
illetőségi ügy tárgyaltatott s a köz
gyűlést d. u. */* ti órakor zárta be 
Farkas Andor h. polgármester.

H 1 R H K.
—  Kinevezés. A füldmiveléstigyi 

miniszter Csapó Lajos takarékpénz
tári pénztárnokot a Budapesten szé
kelő I. számú kataszteri hel/sziue- 
lési felügyelőség működései terüle
tére ideiglenes minőségű kataszteri 
biztossá nevezte ki.

—  Garden parti a pataki várkört- 
ben. A rendezőség tudatja, hogy 
Sárospatakról a különvonat nem 
háromnegyed 9 órakor, amint je
lezve volt, hanem fél 10  óra
kor indul vissza Ujhelybe. Ezen 
intézkedés a közönség kényelmére 
történt, mert háromnegyed 0 -ig a 
tenger látni valót nem élvezhetnék 
végig, a vár kivilágításának megte
kintésétől pedig végleg elesnének. 
Az ünnepélyt minden időben meg
tartják, mert az óriási szabású prog- 
ramraot elhalasztani nem lehet. A 
cabaret kezdetét kürtösük fogják
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grre külön 1 forintos jegyek 
ek. a melyek mindjárt a 
i elhelyezett pémtáraknál 
j* szóld jegyekkel együtt 
i meg. A többi látványos* 
„Jetére is kürtszó fogja a 
rét figyelmessé tenni. Az 
y iránt minden várokozáson 
idkivül érdeklődés nyílva* 
gából Ujhclyböl 500-000 
■S,UI k> Patakra. —  A  kü- 
veteldija a rendes zóna- 

0 filléres belépőjegyek urak 
utéan viselendők. A tarka 
ioz szóhí jegyek megőrzőn- 
rt a belső várkapunál az 
kezdetekor, a belépésnél le 
tépetni.
jusagi céllövöveraeny. Az 1908 
u Sárospatakon megalakult 
ai felügyelet alatt álló Ifjú- 
Ilii vő Egylet egyévi müko- 
ry dijlövészettel egybekötött 
epéllyel fogja f. hó 13 áu a 
völgyben levő honvéd-lő 
eíejezni. A dijakat a sáros* 
főiskola s gyiunázium tanári 

valamint a Sátoraljaujhe 
llomásozó honvéd zászlóalj 
ra adományozza. Mindazok, 
léllövószet iránt érdeklődnek 
9  kor kezdődő céllövészeten 
i láttatnak. A dijjak kiosztása 
órakor fog megtartatni.

ajtoperünk. Abban a perben, 
az ipartestület elöljárósága 
sajtó utján elkövetett rá

ás cimén Láncét Aladár la- 
terkesztője ellen, f. hó 8  áll 
fötárgyalás a kassai kir. tör
ik esküdtbirósága előtt. A 
a valódiság bizonyításának 

iriu adott s Lánczi Aladárt 
r. fő és 2 0 0  kor. mellék bon-

induló különvonatra térti jegyek I 
engedélyeztettek a következő ár
ban : I. osztály 1 kor. 20 fillér, II. 
osztály 60 fillér, III. osztály 40 fil
lér. E térti jegyek, melyek már d. e. 
10 órától válthatók a sátoraljaúj
helyi vasúti állomás pénztáránál, 
Sárospatakon le nem adandók.

Két kirándulás. Tegnap délután 
a helybeli állami elemi iskola leány 
és fiú növendékei, ma délután pe
dig az itteni status quo izr. hitköz
ség elemi iskolájának növendékoi 
rámlultak ki zeneszó mellett a Tor
zsásra.

Elzavart éjjeli látogató Folyó 
hó 8 -áról 9-éro menő éjjel Kucsera 
János asztalosmester Andrássy utcai 
lakásába egy fiatal ember behatolt 
és az egyik székre elhelyezett mel
lény zsebéből ellopott egy 12Ö kor. 
értékű arany óra láncot és egy női 
remontoir aezélórát. A  zajra a ház
beliek felébredtek és üldözőbe vet
ték a menekülő tolvajt, a kiben Ko
vács Gyula ezipésztanulót üsruerték 
föl. Elfogni azonban nem sikerült. 
A tolvaj fiatal embert feljelentették 
a rendőrségnél.

—  Egy patkó miatt. Sándor An 
drásné szül : Vasas Mária sárospa
taki 0 0  éves üreg asszony o napok
ban Sátoraljaújhelybe jött gyalog
szerrel. Amint az országút melletti 
vasúti őrházhoz közel járt. a szekér- 
utón egy patkót talált. Nyomában 
jött egy hosszulázi fuvaros, aki az 
asszonytól a patkót követelte, de 
mivel az asszony a férfi első kéré
sére a patkót átadni vonakodott, a 
rabiátus ember megragadta a véd
telen öreg asszonyt és úgy vágta u 
sáncba, hogy súlyos sérülései miatt 
ápolás végett a közkórházba kellett 
szállítani. A fuvaros személyének 
rnegallapitása és cselekményének 
megtorlása iránt a rendőrhatóság in
tézkedett.

ítélte, mely nem fizetés ese- 
illetve 2 0  napi fogházra 

ítváltoztatandő és elmarasz* 
100 korona perköltség meg
ró is. Szerkesztőnket a fő- 
áson dr. id. tiettelheim Jakab

l/akmerö rablat ciiuü, múlt 
ik bán megjeiit hírünkben 
ik, hogy Á r v á i  Gusztáv 
munkás V a r g a Gyula de- 
i lakost kifosztotta pénzétől 
ikor pénzét visszakövetelte, 
megöléssel fenyegette Vargát, 
isult feljelentésére a ronuőr- 
giuditolla a nyomozást, amely- 
fejezése után Árvái Gusztáv 
li vasúti munkást átadták a 
ügyészségnek. Ebben az ügy- 

óla meglepő fordulat állott 
ijütt Líeregnyőről Varga öreg 
Lyja, a ki ott jómódú földmi 
nber és elpanaszolta, hogy 
arga Gyula, mialatt ö és neje 
munkával voltak elfoglalva, 
t ablakon át a csukott la
hatolt és az ajtó feltörése 

• jutott abba a szobába, a 
öreg 620 koronája volt el- 
A pénzt magahoz vette és 

tott Ujhelybe, a hol a mull 
nkban megjelent köziemé
ben Írott eset történt vele. 
a előreláthatólag meg fog 
mi fiának az elkövetett bal-

Sárospatakra randulok figyel
A sátoraljaújhelyi állomás fő- 
értositi a sárospataki ünnep- 

itrándulé közönséget, hogy az 
ily alkalmából Sátoraljaujhely- 
úra 49 perckor induló és Sa
kkról 9 óra 30 perekor vissza-

—  A játék véfle. Néha napján fel
nőtt emberek is hozzá látnak a já
tékhoz és tréfából olyat cseleked 
iiek, aminek maguk, vagy más adja 
meg az árát. Ilyen eset történt e 
napokban a bodrogolaszi í vasúti 
állomás közelében, az országúton, a 
hol a bodrogkereszturi országos va
sárról haza térő emberek részben 
gyalog, részben szekereken igye
keztek otthonukba. Szakszón Mihály 
és Jurko Mihály hosszu’ázi fuvaro
sok csupa tréfából egymást elözget- 
ték áruval megrakott szekereikkel. 
Eközben történt, hogy Szakszón 
szekere melynek tetején Demeter 
István helybeli csizmadia mester 
negyedmagával ült, —  hirtelen fel
borult és Demeter fejjel az országút 
szélén levő korlátfához vágódott és 
súlyosan megsérült, mig a többiek 
a sáncba zuhantak és a szerencsét
lenségből kisebb sérülések árán meg
menekültek. A meggondolatlanul 
hajtó fuvarosok el Ion megindították 
a büntető eljárást.

— Véres búcsújára®. Folyó hó 
d án búcsú volt Legenyealsóraiha- 
Iviban. A búcsú —  híven a régi 
szokáshoz —  verekedéssel végző
dött, melyet ezúttal a ia>ztóczi és 
velejtei legények rendeztek. A lasz- 

jtóczi legények ugyanis még a ta
valyi búcsú alkalmával bosszút es* 
kUdtek a velejtei legények ellen 
azért, mert a v®!ej leiek a búcsú 
után beléjük kötöttek és megker
ü lté k  őket. Most a lasztóeziak bán
tak el hasonlóan a velejteiekkel. 
Mikor a búcsúról hazafelé indultak, 
a lasztóeziak megtámadták a velej- 
teieket és Kmety Mihály 25 éves 
legényt, aki futás közben megbotlott 
és elesett, karókkal annyira meg
verték, hogy életveszélyes sérülé

sekkel behozták a helybeli „Erzsé
bet* közkórházba. A többi velejtei 
legények éptesttel menekültek el a 
helyszínéről. A  közbelépett pénzügy
őröknek köszönhető hogy Kiuctyt a 
garázda legények agyon nem ütöt
ték. A büntető eljárást megindítot
ták ellenük.

—  Rendőri hírek. L o p á s  Krausz 
István helybeli lakos kárára üsrue- 
retten tettes ellopott egy 1G0 ko
rona értékű vastag, csavart sze
mekből álló női arany óraláncot. — 
E l v e s z e t t .  A  tegnap délutáni 
majálison elveszett egy hosszúkás, 
lapos, láncon függő ridikül i \  R. 
monogrammal és 2 0  korona pénzzel.

E l l o p o t t  ruha . A Deák-utca 
2 0  számú házból üsmeretlen tettes 
ellopott egy 50 korona értékű fér 
fiöltünyt és egy 5 korona értékű 
kalalapot. A rendőrség nyomozza a 
tetteseket.

TANÜGY.

—  Vizsgák a Carollneum leányne- 
velo intézetben. A  paulai szt. Yin- 
ezéről nevezett irgalmas Nővérek 
vazetése alatt álló sátoraljaújhelyi 
„Karóiméra* r. k. leány nevelő és 
taninintézeti elemi és polgári osztá
lyaiban 1!H)8— 9. isk. évben a vizs
gálatok a következő sorrendben fog
nak megtartatni: Június 11 én d. e. 
8  órakor a párhuzamos el. (Ext.) I. 
11. o. 11-én d. e. 10 órakor a pár
huzamos el. (Ext.) 111. IV. o. 12 én
d. e. 8  órakor a polgári 1. osztály
ban. 14-én d. e. 8  órakor a polgári
II. osztályban, 15-én d. e. 8  órakor 
a polgári III. osztályban 19 én d.
e. 8 . órakor a polgári IYr. osztály
ban, 21-én d. e. 9 órakor a zeneta 
nulók 1. csoportjának zenevizsgája 
22-én d. e. fél 8  órakor Te Deum, 
az érdemsorozat felolvasása, bizo
nyítványok és jutalomkünvvek ki
osztása. 23 án 8  órakor záróünnep
ség és a zenetanulók II. csoportja
it ak zenevizsgája. 24-én d. e. 8  
órakor a magántanulók írásbeli ; d 
u. 2 órakor szóbeli vizsgálata. A 
polgári osztályok kézimunka, festés 
zs rajékiállitása június 12— 23 ig d. 
e. 10 óráig bezárólag tekinthetők 
meg. A vizsgálatokra a t. szülőket 
és a tanügy barátait tisztelettel 
meghívja, az intézet vezetősége 
azon kéréssel hogy a záróünnepségre 
helyszűke miatt gyermeket ne hoz
zanak.

—  A sátoraljaújhelyi állami pol
gari leányiskola évzáró vizsgálatai
nak sorrendje az 1!M)8— 909. iskolai 
évben. A) Rendes tanulók. Junius 
12-én d. e. 8 — 12 hit tani vizsgála
tok. 15-én d. e. 8  — 12 I. oszt. vizs
gálata. 15-én d. u. 2— G II. oszt. 
vizsgálata. libán d. e. 8 — 12. 111.
oszt. vizsgálata. 16 in  d. u. 2 — 0  
IV. oszt vizsgálata. 17 én d. e. 
9— 12 francia és ének vizsga. 17-én 
d. u. 3— 5 torna vizsga. B) Magán
tanulók. Junius 21-én d. e. 8 -1 2  
1. oszt. írásbeli vizsgálata. 2 1 -én d. 
u. 2 — 0  I. szóbeli vizsgálata. 2 2 -én 
d. o. 8 — 12 II. oszt. írásbeli vizsgá
lata. 2 2 -en d. u. 2 - - 6  II oszt. szó
beli vizsgálata. 23-án d. e. 8  — 12
III. oszt. írásbeli vizsgálata. 23 án 
d. u. 2 — 6  111. oszt. szóbeli vizsga* 
lata. 24-én d. e. 8— 12 IV. oszt. 
írásbeli vizsgálata. 24-én d. u. 2 —0
IV. oszt. szóbeli vizsgálata Junius 
28-án d. e. hálaadó isztentisztelet, 
évzáró ünnepély a bizonyítványok 
és jutalmak kiosztásával. A növen
dékek női kézimunkái és rajzai a 
rendes vizsgálatok idején a III. és 
IV. osztály tantermében tekinthetők 
meg. A vizsgálatokra a t. szülőket 
és tanügy barátokat tisztelettel meg

hívja a 
Károly, i
” —  Évve 

pol gári fiú
e. 8 — 1 2 -ig
17-én d. u. 
vizsgálata. 18 
osztály vizsgá 
a IV. osztály n 
latok napjain n 
B) épületében It 
teremben megb 
2 0 -án délután fél 
gyár Király* nagy. 
zőköri diszgyüléssel 
róünnepólyt tart.

— A statusquo izr 
iskolájába a vizsgálat 
a következő: Junius 21 
8 — 11 I I I— IV. leány o. 
dán 2— 5 I. vegyes o. 2 a 
tökön 8 — 11 111. fiú o. 1 
törtökön 2— 5 II. fiú o. 25 
teken 2— 6 IV. fiú o. Jun 
d. u. 4— 0-ig évzáró-ünnepéi 
értesítők kiosztása.

A  szerkesztésért felelős:

A S Z E R K E S Z T Ő S É G

Kiadótulajdonos :

L A N D E S M A N N  M IK S A .

M. k. államvasutak. Üzletvezetőség 
Kolozsvártt.

18049/11. szára.

Pályázati hirdetmény.

A magyar királyi államvasutak 
kolozsvári üzletvezetősége nyilvános 
pályázatot hirdet a magyar királyi 
államvasutak Nagyvárad állomásán 
létesítendő emeletes laktanyaépület 
előállítása céljából szükséges mun
kák végrehajtására.

A  tervek, a költségvetés, az utó
ajánlati minta és a szerződés terve
zete. valamint a munkák végrehaj
tásához kötött feltételek a magyar 
királyi államvasutak kolozsvári üz
letvezetősége pályufentartási és épí
tési osztályánál (Bocskai-tér 4. szám 
Jl. emelet 62. ajtó sz.) valamint a 
nagyváradi osctálymérnökségnél a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők 
és ugyanott az ajánlattételhez szük
séges nyomtatványok díjtalanul meg
szerezhetők.

Az ajánlatot, valamint a hozzá
tartozó mellékleteket szabályszerű 
okmánybélyeggel kell ellátni, az 
ajánlatot és mellékleteit két tanú 
előttemezése mellett alá kell írni és 
ajánlatot mellékleteivel pecséttel el
látott fonallal kell összefűzni.

A szabályszerűen kiállított aján
latot és mellékleteit pecséttel lezárt 
sértetlen borítékban kell áthelyezni 
legkésőbben 1909 év junius hó 12-ig 
tiéli 12 óráig az alólirott üzletveze
tőségének titkárságánál közvetlenül 
vagy posta utján oda beküldeni.

Az egyes munkanemekre külön- 
külön is lehet ajánlatot tenni.

Az ajánlat borítékát következő 
felírással kell ellátni : „Ajánlat a 
18049— 1909. II. számú versenytár
gyalási hirdetésben kiirt munkála
tokra*. Ajánlattevő köteles bánat
pénz gyanánt az általa ajánlott 
végösszeg 5 százalékát készpénzben, 
vagy biztositékképen értékpapírok
ban hivatkosással a jelen hirdetés 
számára legkésőbben az ajánlat be
nyújtását megelőző napon vagyis 
1909. évi junius 11-én déli 12 óráig 
a magyar királyi államvasutak kolozs
vári üzletvezetőségének gyüj tőpénz- 
tárába (tíocskai-tér 4. sz. földszint) 
letenni. A  bánatpénzről szóló letét- 
jegy az ajánlathoz nem csatolandó. 
Az értékpapírokat a budapesti áru-

íagyar-)"rane?ia biztosító intézet sátoraljaújhelyi 

Ügynöksége Landesmann jYÍiksa és kársánál
Sátoraljaújhely, Rákóczi-utca I. sz.
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ás értéktőzsdén legutóbb jegyzet, 
de a névértéket meg nem haladó 
árfolyam szerint számítjuk. —  Csak 
szabályszerűim kiállított, pecséttel 
lezárt sértetlen borítékban elhelye
zett ajánlatokat fogunk tárgyalás 
alá venni.

Bánatpénz nélküli és későbben 
benyújtott, valamint olyan ajánlatok, 
melyek nem az előirt módon tétet
nek, vagy a melyből valamely mel
léklet hiányzik nem veszünk figye
lembe.

A  beérkezett ajánlatokat 1909. 
junius 1 2 -én déli 1 2  órakor fogjuk 
felbontani, amikor az ajánlattevők, 
vagy igazolt képviselőik jelen le
hetnek. Az ajánlatok felett 1909. 
junius 30-ig történik döntés és aján
lattevők ajánlataikkal ezen időpon
tig kötelezettségben maradnak. Oly 
ajánlattevők, kik a szóban forgó 
ipari munkálat teljesítésére törvé
nyes képesítéssel nem bírnak, köte

lesek ajánlatukban ily ipari képesí
téssel bíró megbízottat megnevezni. 
Az ajánlattevőnek vagy megbízott
jának ipari képesítésére és a elég 
bejegvzéséro vonatkozó adatok az 
ajánlatokban felemlitendők és iga- 
zolandók. Az ajánlattevők, akik a 
magy. kir. államvasutak kolozsvári 
üzletveaetősógével ez ideig üzleti 
összeköttetésben még nem állottak, 
illetőleg előtte ismeretlenek, tartoz
nak szállító képességüket és meg
bízhatóságukat azon kereskedelmi és 
iparkamara bizonylatával igazolni, 
amelyhez vállalatuk telepe szerint 
tartoznak. Alulírott üzlet vezetőség 
fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok között 
az ajánlati árakra való tekintet nél
kül szabadi >n választhasson.

Kolozsvár, 1909. május 7.

A m. kir. államvasutak kolozsvári 
üzletvezetösege.

Építési telkek, j
s

melyek főméit. Herczeg Windisch-Graetz Lajos tulaj-  ̂

donát képező Csillag, Alsó és Felső Zöldág nevű, az e 
Andrássy és a Dr. Schön Vilmos-utcza által határolt £ 
telek felparcelldzása folytán keletkeztek a rajtuk levő  ̂

épületekkel eladás alá bocsáttatnak. |
A  fent nevezett telek parcellázási tervrajza meg- £ 

tekinthető Sárospatakon az Uradalmi Központi Iroda- | 

bán és Sátoraljaújhelyben Ambrózy Nándor uradalmi 

jogtanácsos irodájában.

Az ajánlatok az Uradalmi Központi Irodához Sá 
rospatakra intézendők.

Herczeg Windisch-Graetz Lajos
uradalmának

Központi Irodája Sárospatakon

Ajánljuk a t, építő, építész és inészktTeskodő urak szívós 
figyelmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen kő- 
mentes

I. rendű darabos meszet,
mely kiadós voltánál fogva az összes hazai teimékeket 
felülmúlja.

Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk, távirati 
megrendeléseket elfogadunk.

Zemplén-Iadmóczi mész- és agyagipar
részvénytársaság Sátoraljaújhely. 

Sürgönyeim : Mésztársaság. Telefon 32. sz.

Cserép kiárusítás.
Sárospatakon levő téglagyárunkat gőzerőre átala

kítván, újonnan épített körkemencénkben kitünően kiége
tett, az e vidéken szokásosnál nagyobb kézi hódfarkú 
cserepünket kisebb mennyiségben ezrenként 3 0  koro
náért. nagyobb mennyiségben 28 koaonáért kiárusítjuk. 
Egy waggonban 7000 cserép szállítható.

Megrendelések gyárunkban, avagy Sátoraljaújhely
ben B o k o r József porcellán kereskedőnél eszközöliietók.

Bokor és Társai téglagyára Sárospatak.

IIA SCIIRIv és ROZSA
építkezési kőfaragóvállalat, sirkőraktár és szobrászati műterme

Pesti ut 9/a. Telefon 194. szám.

Sírkövek: Raktáron tartunk svédgranit, sienit és lubra- 
dor , továbbá márványokban : sziléziai, olasz, karszti, ruszki- 
czai, görög és többféle hazai márvány fajokat.

Szobrászat: Készítünk művészi kivitelű angyalszobrokat, 
melyeket különösen gyermeksirokra ajánlunk, továbbá szent
szobrokat templomokba. í gy minden kőlajban, valamint fában 
is készíthetjük.

Építészet: Elvállalunk a kőfaragó szakmába vágó minden 
néven nevezendő építkezési munkálatokat. Továbbá az építész 
és építtető urak különös figyelmébe ajánljuk, hogy a sz«*pes- 
váraljui mészkövet, valamint az építkezési célokra szintén 
nagyon alkalmas téesői homokkőkészitményeket nálunk nagyon 
jutányos áron beszerezhetik. A midőn a fentiek felsorolása 
után biztosítjuk a nagyérdemű közönséget szolid kiszolgálás
ról, valamint a reánk bízott munkánk szakszerű kiviteléről, 
ajánljuk magunkat további h. pártfogásukba.

Kiváló tisztelettel

r í n i

Me

Kiváló tisztelettel

l i ek  és R ó z s a ,  w
ndelések eszközölhetek Nagymihályhan is Krizsek István 

kőfaragónál Gróf Andrássy Dénes-utcza 44. sz.

lap áron
felvétetnek a

• i •

I V *  : „Horf.syt*

| A Llniment Capsici comp.,
I a Horgony-Pain-Expeller

pótléka

•fy  rágjónak bizonyult háziszar, mely már aok 
á r  óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonymit

I kltxvéeynél, esuznal és meghűléseknél, bedóra-
............ .........  lólábképpen használva. ■■■■■..........

Figyelm eztető*. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk oh csak olyan nve- 
fe t fogadjunk #1, mely a „Horgony41 vcijegvgyel 

«  a RloKer cégjegyzéssel sUátott dobazba van 
saemagolva Ára üvegekben K -  80, K 1.40 éo K J . -  

éo ágyazólván minden gyógyszertárba* kapható. — 
Főraktár Törik József gyógyszerészaól, Budapest.

lí Uefetír lytiyizeiiira u Jruj onizltibiz".
P r á g á b a s ,  EUssbskbstrass* •
Mindennapi szétküldés

BOHR! ZSOMBOLYAI CSEREPE, f

Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.

Tessék árjegyzéket kérni ! Jj

Képviselők kerestetnek, fl 

B  0  H  N TÉGLAGYÁR, ZSOMBOLYÁN. |

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa kiinyvDAomdájában Sátoralaujhely.
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